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عکس

رســـانه ای  جنگ هـــای  عرصه هـــای  جدی تریـــن  از  یکـــی 
معاصـــر، جنـــگ تمـــام عیـــار در میدان هـــای تخیـــل و تصویر 
اســـت. یعنـــی طرفیـــن درگیر با تمـــام قوای تکنیکـــی و عده و 
عـــدۀ خود می کوشـــند زودتـــر از رقبا فضای خیـــال مخاطبان 
کـــرده و این نفـــوذ و فتح خـــود را عمیق تـــر تثبیت  را تســـخیر 
فکر هـــای  طـــرز  محصـــول  مختلـــف  تمدن هـــای  کننـــد. 
کمیت و  مختلف انـــد. قـــدرت واقعـــی هر تمدنـــی مربوط بـــه 
تعـــداد و حجم توپ و تانک و مهمات جنگی شـــان نیســـت. 
یک پایـــگاه پر از تانک و موشـــک و ادوات جنگی، به خودی 
خـــود هیـــچ قدرتـــی نـــدارد. ایـــن تانک هـــا وقتـــی تبدیل به 
که ســـرباز ها و آدم هایی پشتشـــان  قـــدرت جنگی  می شـــوند 
بنشـــینند. آمریـــکای واقعی یـــک فرد خاص، یـــا مجموعه ای 
از تعـــداد انبار های مهمات جنگی نیســـت. آمریـــکای واقعی 
که در  یـــک طـــرز فکـــر و یک تنـــوع تصـــورات مشـــترک اســـت 
حیطـــۀ جغرافیایی آن ســـرزمین جریـــان داشـــته و از آنجا به 
دیگـــر مرز هـــا نفوذ  می کنـــد و تا وقتی ســـربازان یـــک ارتش در 
خیـــال و تصـــورات خـــود تســـلیم نشـــده اند، ســـربازان ارتش 
مقابـــل هیچ جایـــی را فتـــح نکـــرده و در هیچ میدانـــی پیروز 
نشـــده اند. تمام ایـــن جنگ های دنیـــا در طـــول تاریخ برای 
فتـــح ذهنیـــت و تخیل طرف هـــای مقابل بوده اســـت. وگرنه 
کشـــور و غیـــره  مفهومـــی بـــه نـــام ملـــت، ســـرزمین، تمـــدن، 
چیـــزی از جنس مـــواد فیزیکی و اشـــیاء قابل لمس نیســـت.

کوتـــاه ســـخن اینکه، ای بـــرادر تو همـــه اندیشـــه ای/ مابقی 
خـــود اســـتخوان و ریشـــه ای... یعنـــی انســـان واقعـــی یـــک 
مشـــت پوست و استخوان نیســـت، بلکه عبارت از ذهنیت و 
که در آن جســـم حضور دارند. از طرف  اندیشـــه هایی اســـت 
که مبنای هـــر تفکر و اندیشـــه ای ابتدا تصور  دیگـــر  می دانیم 
کـــرده و در ذهن  اســـت. مـــا ابتـــدا باید هـــر مفهومی را تصـــور 

خـــود به آن شـــکل بدهیـــم و تمامی تصـــورات ما نیـــز به نوبۀ 
خـــود، بـــه صـــورت خام تـــر در تخیالت مـــا موجود هســـتند. 
خیـــال عرصـــه ای بـــه مراتـــب وســـیع تر از تصـــورات و افـــکار و 
مفاهیـــم ذهنی ماســـت. هیچ انســـانی تا یک چیـــزی را ابتدا 
کـــرد؛ و تـــا چیزی قابـــل تصور  تخیـــل نکنـــد، تصـــور نخواهـــد 
نباشـــد، قابـــل تفکـــر نیســـت؛ و تا چیـــزی قابل تعقـــل و تفکر 
کـــرد. امـــا خیلی از  نباشـــد، نمی تـــوان تصدیق یـــا تکذیبش 
اوقـــات رســـانه   ها  می تواننـــد چیز هـــای تکذیـــب شـــد ه ای را 
که همچون انســـان تکلم  می کنند)در  مثل وجـــود حیواناتی 
انیمیشـــن ها( در اثـــر پوشـــش و تکـــرار زیـــاد، وارد تصـــورات 
کنند.  مخاطـــب نمـــوده و تـــا حدود زیـــادی نیـــز تثبیتشـــان 
بســـیاری از مـــا تحت تاثیر همین رســـانه ها بـــا مجموعه ای از 
همین جنـــس تصورات دروغیـــن زندگی  می کنیـــم. تصوراتی 
کـــه قبولشـــان نداریـــم، اما باورشـــان  می کنیم. تفکـــر منطقی 

کوچـــک از دنیای ذهنی ماســـت. فقـــط بخشـــی 
کریـــم هیـــچ گاه به زبـــان فالســـفه ســـخن نمی گوید. به  قـــرآن 
گرچـــه سرشـــار  زبـــان ریاضیـــات و فیزیـــک نیـــز همچنیـــن. )ا
از مفاهیـــم حکیمانـــه و اشـــارات علمـــی نیـــز هســـت( امـــا به 
کریم موجود اســـت.  زبـــان تصویری آیات بســـیاری در قـــرآن 
خ را )کـــه بـــرای اهـــل دنیـــا  کـــه مکـــررًا بهشـــت و دوز آیاتـــی 
کـــرده و بـــه تصویر  در واقـــع تصـــور نشـــدنی اســـت( توصیـــف 
 می کشـــند. حکمـــت واقعی نـــزول چنین آیاتی چیســـت؟ در 
گفـــت، همین موضـــوع جنـــگ تصویر و  پاســـخ اجمـــاال باید 
تخیـــل. در تفســـیر آیۀ شـــریفۀ »رب ادخلنـــی مدخل صدق 
ج صـــدق«)80 اســـراء( یکـــی از محور هـــای  و اخرجنـــی مخـــر
اصلـــی همین نـــکات یاد شـــده اســـت. این دعـــا مخصوص 
پیامبـــران بـــزرگ بـــوده و بســـیاری از آدم هـــای عـــادی اصال 
کـــه حـــاال بخواهند  متوجـــه چنیـــن مطلبـــی نمی شـــوند... 

جنگ جهانی تخیل و تصویر
کنند! ح  چنیـــن دعایـــی را بـــا پروردگارشـــان مطـــر

که ایـــن جنگ تخیل و تصویـــر از طرف  الغـــرض مدتی اســـت 
آمریـــکا و هالیـــوود وارد مراحـــل پیچیده تـــری شـــده اســـت. 
تخیلـــی  آثـــاری  معاصـــر  معـــروف  ســـریال های  از  بســـیاری 
که به قـــول فالســـفه، اهتمام شـــدیدی نســـبت به  هســـتند 
مابعدالطبیعـــه نشـــان  می دهنـــد. ســـریال هایی مثل ســـوپر 
و...  آشـــمام ها  ترونـــس، الســـت، خـــون  گیـــم آف  نچـــرال، 
کـــدام وجود خـــدا، شـــیطان، روح، جـــن و پری،  کثـــرا هیچ  ا
خ و غیره را انـــکار نمی کنند.  خ، برز فرشـــتگان، بهشـــت و دوز
کامـــاًل  قضیـــه  باطـــن،  در  و  ماجراســـت  ظاهـــر  ایـــن  امـــا 
برعکـــس اســـت. بـــه عنـــوان مثـــال در ســـریال ماورالطبیعه، 
و  ســـخیف ترین  بـــه  خـــدا  و  شـــیاطین  فرشـــتگان،  وجـــود 
مضحک ترین شـــکل، زمینی و تقدس زدایی  می شـــود. این 
که  گرفته  ســـریال ها در درجـــۀ نخســـت مخاطبانی را هـــدف 
بـــه نحوی بـــه جهان غیب ایمـــان دارند. اما بعد از تماشـــای 
که یـــا این ها همه  ایـــن ســـریال ها بـــه این نتیجـــه می رســـند 
خیـــاالت خام و فانتزی ذهن بشـــر اســـت؛ یـــا نعوذباهلل، مثال 
خـــدا نیـــز موجودی اســـت مثـــل ما انســـان ها قـــدرت تخیل 

دارد و احساســـات و منفعـــت طلبـــی و غیـــره.
امـــا در این ســـو، نه بلوک شـــرقی بدان معنا باقـــی مانده )که 
در جهـــان ســـرمایه داری مثـــل چین و روســـیه هضم نشـــده 
کشـــور هایی چـــون ترکیه و قطـــر و عربســـتان  باشـــد( نـــه بـــه 
کـــه باید مقابل ایـــن تهاجم تمام  کشـــوری  امید اســـت. تنها 
عیـــار خیالـــی و تصویـــری بایســـتد، انقـــالب اســـالمی ایـــران 
اســـت. این جنگ تخیلـــی و تصویر مدت هاســـت در صنعت 
گرافیـــک نیـــز به اوج خود رســـیده اســـت. هـــر تمدنی  هنـــر و 
که نشـــانه های تمدنی خـــود را وارد بـــازار صنعت   می کوشـــد 

کند. بســـته بنـــدی و طراحی آرمهـــای تجاری و غیـــره 

نعمت اهلل سعیدی
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آشنایی با جشنواره
بنده با یکی از بچه های دبیرخانه جشـــنواره هم دانشـــگاهی 
بـــودم. اطالعیه هـــای جشـــنواره از طریق او به ما می رســـید. 
فیلم هـــای جشـــنواره را دیدیـــم و بدین ترتیب آشـــنایی ما با 

گرفت.  جشـــنواره، از دوره های اول شکل 

گروه جهادی عهد
کمک  که بـــرای فقرا  گـــروه جهادی داریـــم به نام عهـــد  یـــک 
گـــروه جهادی  کارهای  که  جمـــع آوری می کنیم. بـــرای این 
کردیم.  کار تولیدی هم آغـــاز  پیش بـــرود، با دوســـتان یـــک 
گـــروه تولیدی ما ســـندس و به معنای لباس بهشـــتیان  نام 
کارهای هنری  که  گروه خانم هایی هســـتند  اســـت. در این 
انجـــام می دهند و تولیداتشـــان را می آورند. ســـعی می کنیم 
کارهای  کـــه برای  کنیم و وســـایلی  کارها بازاریابی  بـــرای این 

کنیم.  هنریشـــان نیاز دارنـــد را تهیه 

جایزۀ اهدایی
امســـال در راســـتای فرمایـــش حضـــرت آقـــا مبنی بـــر نامیدن 
کردیم.  ســـال به نام اقتصاد مقاومتی اقـــدام و عمل، فعالیت 
کـــه تـــدارک دیـــدم را دوســـت داشـــتم بـــه فیلمـــی  جایـــزه  ای 
که راجـــع بـــه اقتصـــاد مقاومتـــی و تولید ملی اســـت.  بدهـــم 
متاســـفانه فیلـــم هـــای امســـال را ندیـــدم ولی فقط دوســـت 
کـــه در راســـتای اقتصاد  کســـی باشـــد  گیرنـــدۀ هدیه  داشـــتم 
کرده اســـت. چون با فعالیـــت خودمان، عنوان  کار  مقاومتـــی 

که حضـــرت آقا خواســـتند؛ هماهنـــگ بود.  ســـال و امـــری 

کارهای فرهنگی مظلومیت 
کارهـــای فرهنگـــی بودیـــم. همیشـــه  از دوران دانشـــجویی در 
کارها اســـت و هزینه ای  کارهای فرهنگـــی از مظلومتریـــن  هـــم 
که دوســـت  گیرد. یکی از عالئقمان این بود  برایـــش تعلق نمی 
که متاســـفانه این  کادر اجرایـــی بدهیم  داشـــتیم هدایایـــی به 
تـــوان را نداریـــم. چـــون همیشـــه مظلومتریـــن بچـــه هـــا، بچه 

کار فرهنگی انجـــام می دهند.  کـــه  هـــای اجرایی هســـتند 

فراخوان هدیه
کـــه  فراخوانـــی از طـــرف دوســـتان دبیرخانـــه بـــرای مـــا آمـــد 
یـــا  کنیـــد  حمایـــت  شـــده،  ســـاخته  اثـــرات  از  می توانیـــد 
کـــور از خدا چه می خواهـــد؟! یک جفت  هدیـــه ای بدهید. 
که  چشـــم ســـالم! الحمدهلل این فرصت بـــرای ما مهیا شـــد 
کـــه فعالیـــت می کننـــد و  کســـانی  در حـــد تـــوان خودمـــان از 
کوچکی انجام دهیم.  ســـختی ها را تحمل می کنند، تشـــکر 
که  تلویزیـــون نگاه  کســـانی هســـتم  بنـــده خودم از آن دســـته  
نمی کنم. چون ســـریال هـــا و برنامه های مفیـــدی ندارند ولی 
که جای  کـــه دیدم، فهمیـــدم  تعـــدادی از فیلـــم هـــای عمار را 
عمـــار در رســـانۀ ملـــی خیلـــی خالـــی اســـت. فیلم هـــای عمار 
که هســـت و باید به بقیه برســـد.  حقایـــق را می گویند، چیزی 

صبر همراه بصیرت
از آن هـــا تقدیـــر  گـــر  ا نبایـــد مایـــوس شـــوند.  مـــا  فیلـــم ســـازان 
که خطـــاب به  مناســـبی نشـــد، صبـــور باشـــند. در نامـــه ای هـــم 
که ال یحمل هذا العلـــم اال اهل البصر  کـــردم  آن ها نوشـــتم عرض 

کـــه دارنـــد، فقط بایـــد صبور باشـــند.   و الصبـــر. آن هـــا بصیـــرت 
کـــه این فیلـــم ســـازان حرکـــت را ادامه  گونـــه ای باشـــد  ان شـــااهلل بـــه 
کلیدواژه هـــا را به ما می دهنـــد. اقتصاد مقاومتی  دهند. حضـــرت آقا 
که مختص امســـال باشـــد، مختص تمام عمر ماست. چیزی نیســـت 

مقابله با مظلومیت
کارهای فرهنگی  

کن خـــرم آباد، از دوره های اول با جشـــنواره  پروین حافظی ســـا
عمـــار آشـــنا شـــد. او بـــرای ایـــن دوره از جشـــنواره عمـــار، تابلو و 
کرده اســـت. کیف نفیســـی را برای تقدیر از فیلمســـازان برتر اهدا 

خانـــم نرگـــس صباغی به همـــراه تعـــدادی از زنان عجب 
کاله و شـــالگردن  شـــیری بـــرای جبهـــه مدافعیـــن حـــرم 
از مدافعیـــن حـــرم و  بـــرای تقدیـــر  بافنـــد. آن هـــا  مـــی 
که درباره مدافعین حرم فیلم می ســـازند،  فیلمســـازانی 
کرده  گردن بافته و ارســـال  کاله و شـــال  تعداد 23 جفت 

. ند ا

آشنایی با جشنواره
مـــا بـــه همـــراه خانـــم هـــای مســـجد و دختـــران بـــرای 
کامـــوا بافـــی می کردیـــم. چنـــد مـــورد از  مدافعـــان حـــرم 
برنامه هـــای جشـــنواره عمـــار را در تلویزیـــون دیـــدم و از 
این طریق با جشـــنواره آشـــنا شـــدم. از دبیرخانه تماس 

گرفتیـــم.  گرفتنـــد و ارتبـــاط 

گردن بافت شال 
کاموا بین دانش آموزان مدرســـه تقســـیم  تعـــداد زیادی 
گردن بـــرای مدافعان  کردیـــم و حدود صـــد جفت شـــال 
حـــرم بافتیـــم. بـــه همـــراه خانـــم هـــای پایـــگاه مســـجد 
گردن بـــرای فیلمســـازان مدافع حرم  حدود ســـی شـــال 
کمـــک به مدافعان حرم بود تا پشـــت  بافتیـــم. هدف ما 
کارگـــردان ها هـــم چون  گـــرم نگه داشـــته شـــود.  جبهـــه 
در پشـــت جبهـــه، یـــاد مدافعـــان حـــرم را زنـــده نگه می 
کردیم. البتـــه ناقابل بود. کمکی  د اشـــتند به آن ها هـــم 
کامواهـــا را خـــودم خریده بـــودم و بین خانم ها تقســـیم 
کاله بافتند،  کـــه در پایـــگاه شـــال و  کـــردم. خانـــم هایی 
همـــه  کـــه  بودنـــد  بســـیجیان  و  شـــهدا  مـــادران  کثـــرًا  ا
بـــاالی 45- 50 ســـال ســـن داشـــتند. آن ها هـــم زحمت 
کاله و شـــالگردن  کشـــید تا  کشـــیدند و یـــک هفتـــه طول 

بافتند.  را  هـــا 

والیت را از یاد نبرید
که انقـــالب و امام  از تمامـــی فیلمســـازان تقاضـــا می کنم 
را از یاد نبرند. والیت را از یاد نبرند و همیشـــه پشـــتیبان 
والیت فقیه باشـــند تا به این مملکت آســـیبی نرســـد.  از 
کـــه در این زمینه  زحمات تک تـــک برادران و خواهرانم 
که  کمـــال تشـــکر را دارم و می خواهم  فعالیـــت می کننـــد 

حضرت آقا را تنهـــا نگذارند. 

فیلمسازان،
 والیت را از یاد نبرند

معصومـــه خلیلـــی از اهالـــی اســـتان آذربایجـــان غربـــی 
که  کننده هاســـت  کـــران  و شهرســـتان خـــوی، یکـــی از ا
امســـال بـــرای تقدیـــر از فیلمســـازان برگزیده جشـــنواره 
عمـــار، تابلوهایـــی دســـت ســـاز از جنـــس پارچـــه اهـــدا 

اســـت. کرده 

دلگرمی برای رزمندگان
همزمـــان با پخش تیزرهای جشـــنواره و دعـــوت از مردم 
کران های مردمی با این جشـــنواره آشـــنا شـــدم.  جهت ا
کران فیلـــم را آغاز  دغدغـــه های فرهنگی باعث شـــد تـــا ا
کـــران هـــا ادامـــه  گذشـــته هـــم ایـــن ا کنـــم. تـــا روزهـــای 
که  گلزارشـــهدای خـــوی آخریـــن مکانـــی بـــود  داشـــت و 

کردم. کـــران  فیلم هـــای عمـــار را در آن ا
فیلم ســـازان انقالبـــی جشـــنواره مردمی فیلـــم عمار و 
که در مقابل دشـــمن صف آرایـــی فرهنگی  کســـی  هر 
کنـــد، در واقـــع رزمنـــدگان شـــبیخون فرهنگـــی  مـــی 
کشـــور عزیـــز مـــان ایران هســـتند. مـــا زنان بـــا جان و 
دل، پشـــتیبانی از ایـــن جبهه مقـــدس را بر عهده می 
گیریـــم تا شـــاید آثار هنری مـــا دلگرمی برای ســـربازان 

غیور شـــبیخون فرهنگی باشـــد.

حمایت مردمی از فیلمسازان انقالبی
اهـــداء هدیـــه از ســـوی مـــردم بـــه فیلمســـازان انقالبـــی 
حرکتـــی ابتـــکاری و قابـــل ســـتایش اســـت. مهـــم تریـــن 
دلیـــل مشـــارکت در ایـــن فراخـــوان دلگرمـــی دادن بـــه 
فیلمســـازان انقالبـــی و حمایـــت از آن هـــا جهـــت ادامـــه 

دادن مســـیر ســـاخت فیلـــم هـــای انقالبـــی اســـت.
ح حمایـــت مردمـــی از فیلمســـازان جبهـــه  بنـــده طـــر
گذشـــته بـــه عمـــار ارائـــه داده بـــودم  انقـــالب را ســـال 
امـــا اســـتقبال چندانـــی از آن صـــورت نگرفـــت؛ تا این 
ح توســـط دبیرخانـــه هفتمیـــن  کـــه امســـال ایـــن طـــر
ح  جشـــنواره مردمـــی فیلـــم عمـــار اجرا شـــد. ایـــن طر
که  بـــه نوعـــی ریشـــه در اقتصـــاد مقاومتـــی دارد و این 
مـــا با ابزاری ســـاده اما بـــا ارزش، حرکاتی بـــزرگ انجام 

دهیم. مـــی 

هدیه ای از جنس تابلو و پارچه
هدیـــه هـــای اهدائـــی مـــن بـــه فیلمســـازان تابلوهایـــی 
کاماًل دســـت ســـاز  کـــه بـــا پارچـــه و بـــه صـــورت  هســـتند 

کار با دســـت  درســـت شـــده اند. چـــون تمـــام مراحـــل 
انجـــام مـــی شـــود، ســـختی هـــای خـــاص خـــود را در 
کـــه زودتر  مرحلـــه تولیـــد به همـــراه دارنـــد. برای این 
کارهـــا را در  هدیـــه ها را به جشـــنواره برســـانم، تمام 

انجـــام دادم. یک هفتـــه 

محرومیت ها محور آثار 
امیـــدوارم فیلمســـازان انقالبی مصمم تـــر از قبل با 
گام های اســـتواری در  تولیـــد آثـــار خـــوب ارزشـــی، 
صـــدد محرومیت زدایی، فرهنگ ســـازی درســـت 

و بصیـــرت افزایـــی بردارند.

محرومیت مردم 
محور آثار عمار باشد

آنچـــه در صفحـــات آتی 
گـــو  و  گفـــت  آیـــد  مـــی 
کســـانی  کوتـــاه با  هـــای 
که داشـــته های  اســـت 
بـــه  را  خـــود  ارزشـــمند 
فیلـــم ســـازان حاضر در 
جشـــنواره مردمی فیلم 
کرده اند . عمار تقدیـــم 
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کارشناســـی  نرگـــس غیومیـــان، متولـــد 1370 و دارای مدرک 
گرافیـــک پس از تماشـــای مســـتند »خیرالنســـا«،  در رشـــته 
کشـــیده و به  تابلویـــی بـــا تصویـــر بانـــو خیرالنســـا بـــه تصویر 

کرده اســـت. جشـــنواره عمـــار اهدا 

یک مستند، آغاز یک تحول
پـــس از دیـــدن مســـتند زیبـــای »خیـــر النســـاء« تحـــت تأثیر 
خودگذشـــتگی  از  و  بانـــو  ایـــن  جهادگرانـــه  هـــای  فعالیـــت 
گرفتم و می خواســـتم بـــه نوعـــی از زحمات او  هـــای او قـــرار 
کارشناســـی  کنم. بنـــده دارای مدرک  کارگـــردان اثر تشـــکر  و 
مســـتند  تماشـــای  از  پـــس  هســـتم.  گرافیـــک  رشـــته  در 
گرفتم به واســـطه خلق این مســـتند  »خیرالنســـا« تصمیـــم 
که در این ســـال  اثرگـــذار بـــا توجه بـــه اندوخته هـــای هنری 

کنم. هـــا آموختـــه ام، تصویـــر بانـــو خیرالنســـاء را طراحـــی 
بـــه طـــول  کـــه حـــدود 2 هفتـــه  مـــدت طراحـــی  در طـــول 
انجامیـــد، بـــه دنبـــال نمایش چهـــره ای روحانـــی و در عین 
کردم با اســـتفاده  حـــال آرام و خاص از این بانو بودم. ســـعی 
از رنـــگ هـــا و نشـــانه هـــای خـــاص در تصویـــر در حـــد توان 
کنم و حس  کـــه به دنبال آن بـــودم را بیان  خـــود مفهومی را 
کـــه در زندگی به دســـت آورده بـــود را به  رضایـــت و آرامشـــی 

بکشـــم. تصویر 

تقدیر با داشته ها
کارگردان مســـتند خیرالنســـاء  ایـــن اثر به پـــاس قدردانـــی از 
تهیـــه شـــده و بایـــد از حرکـــت هـــای فرهنگـــی اثرگـــذار چه از 
کارهایی نظیـــر فعالیت هـــای بانو خیرالنســـاء و چه  جنـــس 
کارگـــردان اثـــر قدردانی شـــود تا صاحبـــان اثر  از جنـــس آثـــار 
کارهایشـــان دیده شـــده و تأثیرگـــذار بوده  که  متوجه شـــوند 
کردم با داشـــته های هنـــری و تجربه ای  اند. من هم ســـعی 

کنم. که داشـــتم، از ایـــن عزیزان تشـــکر 

رضایت و آرامش خیرالنسا
 در یک تابلو

کننـــده  کـــران  خواهـــر شـــهید عبـــاس خـــدری، یکـــی از ا
کـــه امســـال مبلغ  هـــای فعـــال شـــهر بندرعباس اســـت 
کارگـــردان  از  حمایـــت  بـــرای  را  تومـــان  میلیـــون  یـــک 

اســـت.  برگزیـــده جشـــنواره عمـــار اختصـــاص داده 

خفته در قم
شـــهید عبـــاس خـــدری دارای دیپلـــم فنی بـــود. قبل از 
گزینـــش می شـــود. در ایـــام جنگ، با  جنـــگ، در ســـپاه 
نوشـــتن یک نامه، از خانواده خداحافظـــی می کند و به 
جبهـــه می رود. ســـال 60 قبـــل از عملیـــات ثامن االئمه، 
بـــر اثر ترکـــش خمپاره به فیض شـــهادت نائل می شـــود.
که ایشـــان طلبه شـــود.  مادر شـــهید، دوســـت داشـــت 
کـــه از بنیـــاد شـــهید بـــه منـــزل شـــهید مراجعـــه  زمانـــی 
ک  گفـــت: »او را در قـــم  بـــه خـــا کردنـــد، مـــادر شـــهید 
بســـپارید.« برای همین شـــهید را از آبادان به قبرســـتان 
ک می ســـپارند. شـــیخان قـــم آوردنـــد و  در آن جا به خا

مفسر عمار
که از طریق صدا و ســـیما  چهارمین دوره جشـــنواره بود 
بـــا جشـــنواره عمـــار آشـــنا شـــدم. بـــه ســـایت جشـــنواره 
کارهـــای فرهنگی،  کـــردم و بـــه دلیل عالقـــه بـــه  رجـــوع 
کـــران  کردم. رابط اســـتانی  گرفتـــم و در مـــدارس ا آثـــار را 
هرمـــزگان خودشـــان آمدنـــد و فیلـــم ها را به مدرســـۀ ما 
کران  که در مـــدارس مختلف ا دادنـــد. تعدادی cd بـــود 
کنـــار فیلـــم، خـــودم برای  گاهـــی وقت هـــا در  می کـــردم. 
که هر ســـاله  کاری اســـت  بچه هـــا تفســـیر می کردم. این 
گذشـــته  بـــاcd های جشـــنواه انجام می دهم. تابســـتان 
کران  که ا فیلم داســـتانی »هنگامـــه« را برایم فرســـتادند 

کردیـــم و 300 هـــزار تومان بلیـــط فروختیم.

هدیۀ اهدایی
هدیـــۀ بنـــده مبلـــغ یک میلیـــون تومـــان وجه نقـــد بود 
کـــه در اختیـــار دبیرخانـــه قـــرار دادم تـــا هرطـــور صـــالح 

کار فرهنگـــی هزینـــه شـــود. می دانـــد در جهـــت 

مدیون انقالب هستیم
کار فرهنگـــی  کـــه می شـــود در زمینـــۀ  کاری  کوچکتریـــن 
بـــود.  انقالبـــی  فیلمســـازان  از  حمایـــت  داد،  انجـــام 
چـــون جشـــنواره عمـــار فیلم هـــای ارزشـــی می ســـازد و 
کـــردن ارزش هـــای انقـــالب اســـت. من  هدفـــش زنـــده 
کوچکی بـــردارم و ســـهم خـــودم را  هـــم خواســـتم قـــدم 
کنـــم. همۀ مـــا مدیون به  بـــه انقـــالب و ایـــن جامعه ادا 

انقـــالب هســـتیم.

حمایت از جشنواره
کمک به فیلمســـازان انقالبی اســـت  کار بنده یک  ایـــن 
که این هدیه به دســـتش می  کســـی  و هیـــچ انتظاری از 
رســـد نـــدارم. خواســـتم از دبیرخانه جشـــنواره حمایت 
کند و جشـــنواره  کار ادامه پیدا  کنم. دوســـت دارم ایـــن 
گـــر خـــودم نتوانســـتم فیلـــم بســـازم و  حمایـــت شـــود. ا
کـــه در این راه  کســـی  ـــغ انقـــالب باشـــم، می توانم از  مبِلّ

قـــدم برمـــی دارد حمایت  کنم.
کننـــده بـــودم،  کـــران  کـــردم و ا کار  چـــون بـــا دبیرخانـــه 
کـــردم. خیلی  آن هـــا را می شـــناختم و بهشـــان اعتمـــاد 
که شـــناختی نســـبت  فضاهـــای خـــوب دیگری هســـت 
کار جشـــنواره علنـــی بود و ســـطح  بـــه آن هـــا نـــدارم امـــا 
بـــه  خاطـــر  همیـــن  بـــه  داشـــت.  گیـــری  فرا اجتمـــاع 

کـــردم. کمـــک  جشـــنواره 

دوست دارم 
کند کار جشنواره ادامه پیدا 

همســـر شـــهید علی طاهـــری از شـــهدای مدافع حرم شـــهر 
کرد، پس از آشـــنایی با جشـــنواره عمار؛ قرآن و چفیه شـــهید 

کرده اســـت. را بـــرای برگزیدگان جشـــنواره عمار اهدا 

شـــهید علـــی طاهـــری در ســـال 47 در روســـتای سرتشـــنیز 
از توابـــع اســـتان چهـــار محـــال بختیـــاری چشـــم بـــه جهان 
کشـــورش به  کـــه برای دفـــاع از دین و  گشـــود. 14 ســـاله بود 
جبهـــه اعزام شـــد. با تمام شـــدن جنـــگ با عراق، در ســـپاه 
که در ســـال 94 بـــرای دفاع  کرد تـــا این  پاســـداران خدمـــت 
کمـــی بعد به  از حـــرم حضـــرت زینب)س( به ســـوریه اعزام و 

درجـــه رفیع شـــهادت نائل میشـــود.

جشنواره ی مردمی
که مـــا را بـــه آن جا  در شـــهرکرد مراســـمی برگـــزار شـــده بـــود 
کردند. تـــا آن موقع با جشـــنواره عمار آشـــنا نبودم.  دعـــوت 
ایـــن  شـــدم  متوجـــه  شـــد،  جـــا  آن  کـــه  صحبت هایـــی  در 
که در آن انیمیشن،  جشـــنواره یک جشنواره مردمی اســـت 
کوتـــاه، فیلم داســـتانی و مســـتند با موضوعـــات دفاع  فیلـــم 
مقـــدس و مدافـــع حـــرم تولیـــد می کننـــد. برایم جالـــب بود 
کـــه همه اقشـــار مردم می توانســـتند در این جشـــنواره تولید 

فیلم داشـــته باشـــند.

هدیه ای از یک شهید
در  جشـــنواره  ایـــن  فهمیـــدم  شـــد،  کـــه  صحبت هایـــی  در 
زمینـــه مدافـــع حـــرم و دفـــاع مقـــدس فعالیت میکنـــد. بعد 
گرفتـــم قرآن  از آن، بنـــده بـــه عنوان همســـر شـــهید تصمیم 
و چفیـــه شـــهید را در قالـــب هدیه به این جشـــنواره ارســـال 
کـــه از متعلقـــات خـــود شـــهید  کنـــم. ایـــن هدیـــه ارزشـــمند 
کـــه در ایـــن جشـــنواره ها  کســـانی داده می شـــود  اســـت بـــه 
کار ارزشـــی مشـــغول  فعالیـــت می کننـــد و در ایـــن راســـتا بـــه 

. هستند
ایـــن لـــوازم بـــرای خانـــواده مـــا اهمیـــت زیـــادی دارد؛ فکـــر 
کارگردان هـــا هـــم خیلـــی مهـــم باشـــد. ایـــن  می کنـــم بـــرای 
که از طرف شـــهید اســـت شـــاید یک تشـــویقی باشد  چیزی 
کارشـــان ادامـــه بدهنـــد. خانـــواده شـــهدای  تـــا آن هـــا بـــه 
مدافـــع حـــرم ایـــن هدیـــه را می دهنـــد تـــا بگوینـــد دوســـت 
دارند این جشـــنواره بـــه موضوعات مدافعان حـــرم بپردازد.

ترویج فرهنگ شهادت
در مـــورد شـــهدای مدافـــع حـــرم در جامعـــه حـــرف هـــای 
گاهـــی زیـــادی  گفتـــه می شـــود، تعـــدادی از مـــردم آ زیـــادی 
ندارنـــد و درمـــورد شـــهدای مدافـــع حـــرم صحبـــت هـــای 
خاصـــی می کننـــد و برداشـــت بـــدی دارنـــد. از فیلمســـازان 
که شـــهدای مدافع حرم داشـــتند  که اهدافی  انتظـــار داریم 
که  را در فیلم هـــا و مستندهایشـــان، به نحوی نشـــان دهند 
گاهی برســـند تا برداشـــت های غلـــط از بین برود. مردم به آ
کـــه بخواهم انتقاد یا پیشـــنهاد  بنـــده در جایگاهی نیســـتم 
گر فیلمســـازان جشـــنواره عمار بتوانند فیلم هایی  کنم ولی ا
کنند تا فرهنگ شـــهید و شـــهادت بیشـــتر در جامعه  تولیـــد 
کارگردان ها باید فیلم  ترویج شـــود بســـیار ارزشـــمند اســـت. 

کـــه جذابیـــت  هایـــی بســـازند 
تـــا  باشـــد  داشـــته 
جوان هـــا  بتواننـــد 

آن  و  کننـــد  جـــذب  را 
هـــا از فضـــای مجـــازی و 

که وجود دارد به  فســـادهایی 
گرایـــش پیدا  فرهنـــگ دینـــی 

. کنند

دوست داشتنی ترین یادگاری 
شهید تقدیم به فیلمساز عمار
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کارکنـــان حـــرم حضرت  مجیـــد پورلـــر از اهالـــی شـــهر ری و از 
که چند ســـالی در زمینه هنر  عبدالعظیم حســـنی)ع( اســـت 
کند. وی تابلویـــی در رابطه با  به ویژه نقاشـــی فعالیت مـــی 
کشـــیده و به جشـــنواره  فیلـــم »تخریب بهشـــت« بـــه تصویر 

کرده اســـت. عمـــار اهدا 

کران در حرم ا
کران  کـــه ا حدود ســـه ســـال پیش توســـط یکی از دوســـتانم 
کننـــده مردمی عمار اســـت، با این جشـــنواره آشـــنا شـــدم و 
گرفتـــه فیلم هایی  که بـــا هماهنگی های صورت  قرار اســـت 
از ایـــن جشـــنواره را در حـــرم مطهـــر حضـــرت عبدالعظیـــم 

کنم. کران  ا حســـنی 

جرقه خلق یک تابلو
همزمـــان با افتتاحیـــه هفتمین دوره جشـــنواره عمار همراه 
بـــا خانـــواده در ســـالن ســـینما فلســـطین حضـــور داشـــتم و 
کـــه بخشـــی از ایـــن دوره جشـــنواره، اهـــداء  متوجـــه شـــدم 
هدیـــه هـــای مردمـــی از طـــرف خانـــواده هـــای شـــهدا بـــه 

فیلمســـازان انقالبـــی اســـت.
بـــا تخریـــب قبـــور شـــهدا،  پـــس از دیـــدن اثـــری در رابطـــه 
که مـــادری قبـــر فرزندش  کردم  تصویـــری در ذهـــن متصـــور 
گرفتـــه و از آن محافظت می  را همچـــون مدافعـــی در آغوش 
کـــه خاطـــره ای از ارزش ها و آرمان  کنـــد تا این حریم شـــهدا 

های شهداســـت، حفظ شـــود.
گرفته  که برای فیلمســـازان انقالبی عمـــار در نظر  هدیـــه ای 
کـــه  ام، تابلویـــی نقاشـــی شـــده بـــا موضـــوع شـــهدا اســـت 
گوشـــه ای از تابلو  کشـــیده شـــده اســـت. در  توســـط خـــودم 
پرچـــم سیدالشـــهداء و پرچم جمهوری اســـالمی ایران و زیر 
پـــای مادر شـــهید نیـــز پارچه ای ســـبز قـــرار دادم تـــا حدیث 
»بهشـــت زیر پای مـــادران اســـت« را برای مخاطـــب تداعی 
که از دامـــان مادر،  کنـــم  کنـــد. بـــه نوعی می خواســـتم بیان 

آن پســـر به معراج رســـیده اســـت.

انگیزه ای برای فیلمسازان 
کـــه ســـبب تشـــویق و افزایـــش  ایـــن هدیـــه افـــزون بـــر ایـــن 
روحیـــه برای فیلمســـاز می شـــود، انگیـــزه ای در او به وجود 
خواهـــد آورد تـــا در مســـیر تعالـــی نظـــام جمهوری اســـالمی 

کند. ایـــران آثـــار به مراتـــب بهتر خلـــق 
مقـــدس  دفـــاع  و  شـــهدا  موضـــوع 

از  مـــردم  مشـــکالت  بـــه  توجـــه  و 
که  جملـــه ســـوژه هایـــی هســـتند 

فیلمســـازان انقالبی باید به ســـمت 
ســـاخت آثـــاری بـــا ایـــن مضامیـــن 

برونـــد.

تخریب مزار شهدا 
جرقه یک تابلو

حســـین عباســـی، متولد ســـال 1365 و دانـــش آموخته 
امـــام  دانشـــگاه  اقتصـــاد  و  اســـالمی  معـــارف  رشـــته 
جشـــنواره  بـــا  نخســـت  دوره  از  او  اســـت.  صـــادق)ع( 
گرفته  مردمی فیلم عمار آشـــنا شـــده و امســـال تصمیم 
تـــا به چند تن از فیلمســـازان برتر جشـــنواره، نرم افزاری 

کند. بـــا ارزش آرشـــیو صوتـــی اهـــدا 

آشنایی با جشنواره عمار
که از  همزمـــان با نخســـتین دوره از این جشـــنواره بـــود 
طریق پوســـتر آن در شـــبکه های اجتماعی با جشنواره 
کمبـــود فضاهای رســـانه  عمـــار آشـــنا شـــدم. بـــه دلیـــل 
ای و جشـــنواره ای بـــا اهـــداف همســـو بـــا بچـــه هـــای 
انقـــالب، جشـــنواره ای ماننـــد عمـــار پـــس از رویـــش در 
میـــان هنرمنـــدان متعهد نمایـــان می شـــود، البته این 
کار دارد. جشـــنواره از لحاظ رســـانه ای همچنان جای 

گران بها برای عماری ها هدیه 
انقـــالب  از  ســـال   35 از  بیـــش  گذشـــت  بـــه  توجـــه  بـــا 
از ســـخنرانی هـــا و  اســـالمی متأســـفانه آرشـــیو خوبـــی 
ســـخنان امـــام خمینـــی و رهبـــری موجـــود نبـــود و این 
آرشـــیو بـــرای مستندســـازان متعهـــد می تواند راهگشـــا 
باشـــد و مـــا آرشـــیوی را از ســـوی رادیـــو معـــارف تهیـــه 
کـــه تمامـــی صحبت هـــای امـــام خمینـــی)ره( و  کردیـــم 
کیفیت wav در آن  آیت اهلل خامنه ای را از ســـال 41 و با 
بـــه صورت موضوعـــی و تاریخـــی به ترتیب آمده اســـت.

بـــه ســـخنرانی علمـــا و  ایـــن آرشـــیو  از  بخـــش دیگـــری 
بـــزرگان از جلمـــه شـــهید آوینـــی و امثالهـــم مربـــوط می 
کنـــار آن قرائـــت قاریان برجســـته و مداحی  که در  شـــود 
و صـــوت های بدون موســـیقی حدود 7 هـــزار عنوان به 
صورت دســـته بنـــدی شـــده و مجموعه افکت فارســـی 

وجـــود دارد.

انتظار از فیلمسازان
بـــه  گـــران بهـــا  کـــه ایـــن مجموعـــه  کســـانی  امیـــدوارم 
و  ارزشـــمند  آثـــاری  بتواننـــد  رســـد،  مـــی  دستشـــان 
متعهدانـــه نســـبت بـــه انقـــالب و ارزش هـــای اســـالمی 
جـــوان  فیلمســـازان  عمـــار،  جشـــنواره  کننـــد.  تولیـــد 
مســـیر  در  را  اســـالمی  انقـــالب 
حمایـــت خـــود قـــرار دهـــد تا 
بتواننـــد در دوره هـــای بعد 
در  قوی تـــر  هـــای  گام  بـــا 
کشـــور  ســـینمایی  عرصـــه 

باشـــند. داشـــته  حضـــور 

آرشیو بزرگ صوتی
 برای فیلمسازان عمار

خانـــم حیـــدری، از اهالـــی شهرســـتان اردل چهارمحـــال و 
کننده فیلم هـــای عمار در شـــهر خود  کـــران  کـــه ا بختیـــاری 
اســـت بـــا اعـــالم فراخـــوان اهـــداء هدیـــه هـــای مردمـــی بـــه 
گلیم دســـت  کار شـــد و دو  فیلمســـازان عمـــاری دســـت بـــه 

بافـــت خـــود را بـــه دبیرخانـــه این جشـــنواره فرســـتاد.

عمار و مسیر جهاد فرهنگی
گلیم دســـت بافت به فیلمســـازان عماری  هـــدف از اهداء 2 
تشـــویق آن هـــا بـــرای ادامـــه دادن  مســـیر ســـاخت فیلـــم 
که ایـــن فیلمســـازان  هایـــی از جنـــس مـــردم اســـت و ایـــن 
بایـــد مشـــکالت جامعه را بررســـی و بهترین راه حـــل ها را به 
کنند و ارزش هـــای جامعه اســـالمی را با  مخاطبـــان عرضـــه 

کنند. آثـــار خـــود در میـــان مـــردم فرهنگ ســـازی 
از  یکـــی  بـــا  رابطـــه  در  کتابـــی  پیـــش  ســـال  چنـــد  بنـــده 
شـــهدای اســـتانمان نوشـــتم و خانـــواده شـــهید در تقدیر از 

کـــه ایـــن هدایا  ا بنـــده هدایایـــی بـــه مـــن دادند  ر
نیز به فیلمســـازان عمـــاری در 

بختیـــاری  و  چهارمحـــال 
کـــرد  خواهـــم  اهـــداء 

کـــران  و بـــه عنـــوان ا
کننـــده در این شـــهر 

کـــه تـــا چه  مـــی دانـــم 
کار  انجـــام  میـــزان 

ایـــن  در  فرهنگـــی 
است. ســـخت  شهر 

گام  عمار  جشـــنواره 
مســـیر  در  بزرگـــی 
کشـــور  فرهنـــگ 
ایـــن  و  برداشـــته 
عشـــق  بـــا  را  هدایـــا 
فیلمســـازان  بـــرای 
عمـــاری آمـــاده و بـــه 
فرســـتادم. دبیرخانه 

هدایایی
 از جنس عشق مردمی
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حاج منصور قاســـمی پدر شـــهید مدافع حرم محمد حســـن 
قاســـمی، از اهالی شـــهرکرد اســـت. ایشـــان برای قدردانی از 
فیلمســـازان جشـــنواره عمار، چفیۀ شـــهید و قرآن شـــخصی 

کرده اســـت. شـــهید را تقدیم 

که شهید شد پزشکی 
شهید  محمد حسن قاســـمی متولد سال 69، دبستان 
مقطـــع  گذرانـــد.  شـــهرکرد  آزادی  بهـــار  مدرســـۀ  در  را 
راهنمایی و دبیرســـتان به مدرســـه شـــاهد مـــی رود و در 
آن جـــا تحصیـــل می کنـــد. بعـــد از آن در دانشـــگاه علوم 
پزشکی شـــهرکرد، در رشته بیهوشـــی اتاق عمل، مدرک 
کارشناســـی می گیـــرد. دوران ســـربازی را به بیمارســـتان 
بقیـــه اهلل تهـــران منتقـــل می شـــود و آن جـــا شـــروع بـــه 
فعالیـــت می کنـــد. در ســـال 94 بـــه عنـــوان پزشـــک بـــه 
ســـوریه اعزام می شـــود. ده ماهـــی در آن جا بـــود تا این 

که بـــه فیض شـــهادت نایل شـــد.

حاج منصور قاسمی)پدرشهید( 
کـــه محمـــد حســـن بـــه ســـوریه رفـــت، بـــه دلیل  زمانـــی 
کـــه داشـــت در درگیـــری هـــا هـــم حضـــور  گـــی هایـــی  ویژ
پیـــدا می کـــرد. یـــک رزمندۀ بـــه تمـــام معنا بود. بـــا تمام 
کنـــد، دوره های  کار  تفنـــگ هـــای معمـــول می توانســـت 
رزم شـــهری را دیده بود. از اوایل نوجوانی هم در بســـیج 
و دوره هـــای نظامـــی عضویـــت داشـــت. در ســـوریه هـــم 
که  کردند ایـــن بود  که دوستانشـــان بیـــان  یـــک مطلبی 
ایشـــان در بیمارســـتان صحرایی نمی ایســـتاد تا مجروح 
کـــه مجـــروح در وســـط  بیاورنـــد؛ بلکـــه عقیـــده داشـــت 
گـــر آنجا بـــه دادش  میـــدان جنـــگ بـــه مـــن نیـــاز دارد. ا

نرســـم، تـــا بخواهـــد به من برســـد دیگر شـــهید شـــده.
کـــه در10 مرداد95  خودش به خـــط مقدم می رفت تا این 

در جنوب حلب، منطقه راموســـه به شهادت رسید.

جشنواره عمار
بنـــده در تلویزیـــون بحث هـــای آقـــای طالـــب زاده را دنبـــال 
می کـــردم و تحلیل هایـــی می کردنـــد و مطالبـــی می گفتنـــد 
کـــه خیلی دوســـت داشـــتم. بعد توســـط آقای ســـید ســـراج 
بـــا او  کـــه  جزایـــری و همکارانشـــان و بعضـــی از خواهرانـــی 
همـــکاری می کردنـــد، آمدنـــد ایـــن جـــا. اولیـــن بـــار یکـــی از 
کرد  که ظاهرا دبیرســـتانی بود از مـــا خواهش  خواهـــران بود 
کاری  که برای جشـــنواره عمار  کنیـــم  که با ایشـــان همکاری 
کنیم. چون  را می خواهیـــم انجـــام دهیم و مســـتند ســـازی 

فیلمسازان عمار معلم باشند
خـــودم و خانمـــم فرهنگی بودیـــم، با بچه های دبیرســـتانی 
بچه هـــای  دســـت  کـــه  داشـــتیم  دوســـت  و  بودیـــم  آشـــنا 

کنند. کســـب  کالســـمان را بگیریـــم تـــا بتواننـــد تجربه 
کاری از  کـــه االن آماتـــور هســـتند و شـــاید خیلـــی  این هایـــی 
کار برایشـــان باشـــد، ده  گـــر میـــدان  دستشـــان برنمی آیـــد، ا
ســـال دیگر ماهر می شـــوند و در آینده مســـتندهای قوی تری 

می کنند. تولیـــد 

فیلم های جشنواره
یـــک روز از تهـــران آقای منفـــرد و مرتضی بیابانگـــرد به منزل 
کـــه مـــا اســـتفاده  مـــا آمدنـــد و چنـــد تـــا DVD آورده بودنـــد 
که تا االن دو ســـه بار  کردیـــم. مخصوصـــا مســـتند »مادرانه« 

ایـــن فیلـــم را دیـــده ایم ولی باقـــی آثـــار را هنوز ندیـــده ایم.

هدیه
که در  کســـانی  کـــه باالخره  بـــه عنـــوان اینکـــه عالمتی باشـــد 
ایـــن راه قـــدم برمی دارنـــد، ایـــن هـــا در دل مـــردم متدیـــن 
جـــای دارنـــد و در قلب پدر و مادرهای شـــهدا جـــای دارند. 
کســـانی  نـــزد مـــا ارزش بســـیار باالیـــی دارنـــد. برعکـــس آن 
کـــه توجهـــی به مســـائل دفـــاع مقـــدس ندارنـــد، توجهی به 
انقـــالب و جنـــگ و جبهه ندارنـــد. االن هم جبهـــه مقاومت 
گرفتـــه این هـــا توجـــه ندارند.  کـــه شـــکل  و ســـوریه و عـــراق 
همش دنبـــال فیلم هایی هســـتندکه رنگ و بـــوی آن طرف 
کتفا  کاش فقـــط بـــه همیـــن ا آبـــی و غربـــی می دهـــد. حـــاال 
مقاومـــت  درزمینـــۀ  کـــه  دوســـتانی  بـــه  گاهـــی  می کردنـــد. 

کنایـــه می زنند. گوشـــه و  هســـتند هـــم 
کـــه بهتریـــن  کارگردانـــی  مـــن خواســـتم در ایـــن زمینـــه بـــه 
کـــه مـــا  کـــرده، بگویـــم  فیلـــم را بـــه جشـــنواره عمـــار ارســـال 
کارتـــان را می دانیـــم، هم  هـــم دوســـتتان داریـــم. هم قـــدر 
گاه هســـتیم و هـــم پشـــتیبان تان هســـتیم.  از منزلت تـــان آ
که شـــما هم مثـــل دیگـــران نبودید،  فلـــذا بـــا توجه به ایـــن 
کـــه ارزش معنوی بســـیاری دارد تقدیم  یـــک هدیـــۀ معنوی 
کردیـــم. هدیۀ ما چفیۀ شـــهید و قرآن شـــخصی اش اســـت. 
ایـــن قرآن در اتاق شـــهید بـــود و هر وقت می خواســـت قرآن 

کرد. بخوانـــد، بـــه آن مراجعه مـــی 

گیرنده انتظار از جایزه 
توانایی هـــای  علی القاعـــده  کارگـــردان  ایـــن  چـــون 
که فیلمـــش برگزیده  بیشـــتری نســـبت بـــه دیگـــران دارد 
که  شـــده اســـت، بنابرایـــن از ایشـــان خواهـــش می کنـــم 
زیرمجموعـــه دیگـــر دوســـتان را تنهـــا نگـــذارد و همچون 

کـــه دارد آن توانایی هایی را  معلمی دلســـوز، آن هنری را 
که دارد، در قســـمت آموزشـــی به دیگران انتقال بدهند. 
چـــون هنر همـــه اش آموزشـــی نیســـت بخشـــی از آن به 
گی هـــای فکری و روحیش بســـتگی  خـــود شـــخص و ویژ
کـــرد. آن  کاری  کـــه قســـمت روحیـــش را نمی شـــود  دارد 
بقیـــۀ  بـــه  دارم  دوســـت  اســـت  آموزشـــی  کـــه  قســـمتی 
که هســـتند، تا حد امـــکان آموزش  خواهـــران و برادرانی 
بدهـــد تـــا آن ها هـــم مثـــل او بتواننـــد آثار بهتـــری خلق 

. کنند

پیشنهاد
کـــرده ام. از این  باالخـــره 36 ســـال در این مملکـــت معلمی 
ازهمـــۀ  باشـــم.  یـــک خواهشـــی داشـــته  بـــاب می خواهـــم 
گوش به فرمان  که دغدغه اســـالم و انقالب دارنـــد و  کســـانی 
کـــه خودتان را  کنم  مقـــام معظـــم رهبری هســـتند خواهش 
گر آقا امـــام زمان)عج(  مقابل یک ســـؤال قـــرار دهیـــد. االن ا
ظهـــور بفرماینـــد و روبـــه روی شـــما بایســـتند. بگوینـــد ایـــن 
گفتی مهـــدی بیا مهـــدی بیا، مـــن آمدم. حاال شـــما  همـــه 

کنید؟ کمکـــی می توانیـــد  چـــه 
کردیـــد بـــرای اینکـــه جـــزو یـــاران امـــام زمـــان  چـــه فکـــری 
باشـــید؟ وقتی می خواهی جزو یاران ایشـــان باشـــی باالخره 
کاری بایـــد از دســـتت بـــر بیاید. شـــهید محمد حســـن  یـــک 
کـــرده  قاســـمی در جبهـــه هـــای مختلـــف خـــودش را آمـــاده 
بـــود، نیـــروی رزمـــی  بـــود. ورزش کار می خواســـتند ایشـــان 
اســـلحه  انـــواع  بـــا  بـــود.  کار  رزمـــی  ایشـــان  می خواســـتند 
هـــا می جنگیـــد. در اتـــاق عمـــل نیـــرو می خواســـتند، جـــزو 
بهترین هـــا بـــود. عـــکاس و فیلمبردار می خواســـتند ایشـــان 
بـــود. فرمانـــده می خواســـتند، مدیـــر می خواســـتند ایشـــان 
کما اینکه در آخرین پســـتش ایشـــان مدیر بیمارســـتان  بود. 
کاره باشـــد و یک  که ســـوزن یک  کســـی نبود  بود. به قول ما 

کار از دســـتش بـــر بیاید.
در جهـــت انقـــالب و اســـالم در فضـــای مجـــازی فعـــال بود. 
گـــوش به فرمان مقـــام معظم رهبـــری بود. اخالقش بســـیار 
کرده  جـــذاب بود. بـــا این اخالق، جوانـــان زیـــادی را جذب 
بـــود. بعـــد از شـــهادت ایشـــان خیلی هـــا می آمدنـــد خانـــه 
را نمی شـــناختیم. می پرســـیدیم شـــما  آنهـــا  کـــه اصـــال  مـــا 
کـــی هســـتید؟ می گفتند شـــهید شـــما، پســـر ما را بـــه ورزش 

کـــرد و به مســـجد آورد. دعـــوت 
کنیـــم نوکـــر مقـــام معظـــم رهبری  کـــه ادعـــا می  مـــا بایـــد همیـــن طور 
هســـتیم، ســـرباز او هســـتیم، بایـــد توانایی هـــای الزم را هم بـــه اندازۀ 
کار را بگیریم.  گوشـــۀ  کنیم و یک  ســـرمایۀ روحی و جســـمی مان ایجاد 
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روند جشنواره عمار در این هفت سال 
جشـــنواره عمار یک جشـــنواره مردمی و محـــور آن مردم 
و خالقیت هـــای مردمی اســـت. اولین نکتـــه در ارتباط با 
گروهی از انســـان ها هستند  مردم فرهنگ اســـت. مردم 
کـــه در یـــک حـــوزه جغرافیایـــی خـــاص بـــا یـــک فرهنگ 
کـــه در  خـــاص زندگـــی می-کننـــد. پـــس اولیـــن چیـــزی 
کـــه مردم  ح اســـت مـــردم هســـتند. ازآنجا  فرهنـــگ مطر
بـــرای جشـــنواره عمـــار مهم هســـتند، زندگـــی و فرهنگ 
از موضوعـــات مـــورد توجـــه جشـــنواره عمار بوده اســـت. 
گاه تمام  لذا جشـــنواره عمار همیشـــه ســـوژه دارد و هیچ 
شـــدنی نیســـت؛ چون محور آن مردم اســـت و مردم هم 
مـــدام در حال تغییرنـــد و فرهنگ آنها هم بـــا جغرافیای 

آنهـــا متفاوت می شـــود.

گیرند که باید مورد توجه عمار قرار  موضوعاتی 
حوزه های فرهنگی زیاد هســـتند. در یک شـــهر، هر محله  
حـــوزه فرهنگـــی خـــاص خـــود را دارد. در همیـــن تهـــران، 
فرهنـــگ شـــرق و غـــرب آن بـــا هم یکســـان نیســـت و یکی 
کـــه بایـــد انجـــام شـــود و جشـــنواره عمـــار هم  کارهایـــی  از 
کار روی فرهنـــگ تهرانی ها در شـــمال  بایـــد انجام دهـــد، 

و جنوب شـــهر اســـت. 
کـــه چنـــدان مـــورد توجـــه نبـــوده  یکـــی از موضوعاتـــی 
اســـت و جشـــنواره عمـــار مـــی توانـــد بـــه آن بپـــردازد، 
روســـتاها و عشایر هستند. بیشـــترین متفکرهای بزرگ 
کـــه در بدنه  آمـــوزش و پرورش و دانشـــگاه های  شـــیراز، 
کـــه همچنـــان تعلـــق خاطر به  آن هســـتند از عشـــایرند 
گاهـــی بـــا آنهـــا زندگـــی مـــی  زندگـــی عشـــایری دارنـــد و 
گرعمار یک ســـتاد بـــزرگ ایرانی با یـــک بودجه  کننـــد. ا
که بخواهد  کم می آورد  کالن هم باشـــد، باز هم  بســـیار 

کند. این هـــا را بررســـی 

جشنواره عمار می تواند جهانی شود  
که جشـــنواره عمار را برجســـته می کند   نکته بســـیار مهمی 
وباعـــث می شـــود روزی عمـــار فراتـــر از مرزها بـــرود، همین 
محوریـــت مـــردم در آن اســـت. چـــون مـــردم در همه جای 
کشـــورها  کـــه مردمـــان دیگـــر  جهـــان دلشـــان می خواهـــد 
را ببیننـــد. یکـــی از مطالعـــات مهـــم در ارتباطـــات جهانـــی 
کم کم مردم  مـــردم، ارتباطـــات میان فرهنگی اســـت؛ مثـــاًل 
عـــراق هـــم می خواهنـــد یـــک عمـــار داشـــته باشـــند ویا در 
که در  کارهایی  کاری انجام دهند. یکـــی از  جشـــنواره عمار 
کشـــورهایی مثل  کار در  جشـــنواره عمار باید انجام شـــود، 

کشـــورهای اسالمی و  کســـتان، عراق و سایر  افغانســـتان، پا
کشـــورهای آفریقایی اســـت.  همچنیـــن در 

که بســـیار از آن مغفول بوده ایم و  یکـــی از موضوعاتی 
کند، اندونزی  جشـــنواره عمار باید در آن حضـــور پیدا 
کشـــور چین بـــرای جهان  اســـت. اندونـــزی، به منزله 
اســـالم اســـت و آینده بســـیار خوبـــی دارد و جشـــنواره 
کار  عمـــار مـــی توانـــد روی فرهنـــگ مـــردم اندونـــزی 
کشـــورهای همســـو  کنـــد. همچنین می تـــوان درباره 
بـــا ایـــران در نظـــام جهانـــی ماننـــد چیـــن و روســـیه و 
کشـــورها هم فیلم ســـاخت. جشـــنواره  فرهنـــگ ایـــن 
عمـــار بـــه مـــردم مـــی پـــردازد و مـــردم هـــم در همـــه 
جـــای دنیا هســـتند، پس جشـــنواره عمـــار را می توان 
گســـترش داد. مـــردم در همـــه جـــای دنیا  در جهـــان 
یـــک  عدالت طلـــب هســـتند و جشـــنواره عمـــار هـــم 
فرهنگـــی،  ابعـــاد  در  جهانـــی  عدالت طلـــب  جنبـــش 
سیاســـی و اقتصادی اســـت. به اعتقاد بنده، عمار به 

ایـــن طریـــق می توانـــد جهانی شـــود.

عدالت طلبی عمار
عدالت طلبـــی  عمـــار،  مردم گرایـــی  شـــاخص های  از  یکـــی 
اســـت و جشـــنواره عمار بایـــد شـــاخصی برای عدالـــت قرار 
ارتبـــاط  بـــا فیلســـوف های عدالت طلـــب جهانـــی  دهـــد و 
که  کند. یکی از خأل های جشـــنواره عمار این اســـت  برقـــرار 
هنوز نتوانســـته اســـت در ُبعد معرفت و فلســـفه وارد شود. 
کار می  که روی مـــردم  در جهان فیلســـوف هایی هســـتند 

گرفت.  که بایـــد آنها را شـــناخت و بـــا آنها ارتبـــاط  کننـــد 
بـــا  بایـــد  مـــا  عدالت طلبـــی،  بحـــث  در  همچنیـــن 
کـــه تعاریـــف ســـطحی از عدالـــت  فیلســـوف های بزرگـــی 
کـــم هـــم نیســـتند، ارتبـــاط بگیریـــم و بحـــث  ندارنـــد و 
های فلســـفی داشته باشـــیم. مردم آزادی فســـاد انگیز، 
نخبگـــی لیبرالیســـمی نمی خواهنـــد و با نئورئالیســـم به 
کـــه در آن ظلم اســـت، درگیر هســـتند؛ چون  ایـــن علـــت 
ایـــن نـــوع عدالـــت، آزادی همـــراه بـــا ظلـــم اســـت واین 
جنگ هـــای  بـــا  همـــراه  گاهـــی  درنئورئالیســـم  ظلم هـــا 

اســـت. جهانـــی پیدا شـــده 

کـــه بنیان مردمـــی دارد، بصیرت  جشـــنواره عمار 
است  محور 

در ُبعد معرفت شناســـی مردم به شـــدت بصیرتی هستند. 
دانـــش برای نخبگان اســـت و مـــردم اهل بصیـــرت و اهل 
بینش هســـتند و همیشـــه بـــر اســـاس شـــهود واقع گرایانه 

عمار، سونامی فرهنگی هنری در ایران
یادداشت شفاهی از دکتر ابراهیم فیاض

که ایمـــان هم یکی از آن هاســـت. جایی  زندگـــی می کنند، 
که به واقع مردم ایمان نداشـــته باشـــند.  در دنیـــا نداریـــم 
کنار  کردند دیـــن را  در دنیـــای غرب این همه ســـال ســـعی 
بگذارنـــد. ولـــی اآلن مـــردم دوبـــاره شـــروع بـــه دین گرایی 
کردنـــد و نخبگان هم حتـــی در اروپا دوباره مجبور شـــدند 
کننـــد. البتـــه دین گرایـــی ســـاده  کـــه بـــا مـــردم همراهـــی 
لوحانـــه، اشـــرافی و ســـازماندهی شـــده را قبـــول ندارنـــد و 
یـــک دین گرایـــی عـــادی دارنـــد، بینـــش و شـــهود دارند و 
لحظـــه بـــه لحظـــه ایـــن شهودشـــان خالق اســـت؛ لـــذا با 
ایدئولوژی هـــای  تبلیغـــات جهانـــی ســـرمایه داری و  ایـــن 
کنـــد و مانند  آن، جشـــنواره عمـــار باید همـــه این ها را نقد 
همیشـــه روبـــروی آن بایســـتد و همـــه هـــم بـــا او همراهی 

می کننـــد.
 

خالقیت در جشنواره عمار
بینش محـــوری در نهایت بـــه ایده محوری می رســـد و این 
که بـــرای نخبگان اســـت در  اوج خالقیـــت اســـت.  دانـــش 
دانشـــگاه ها بررســـی می شـــود. امـــا بینش محـــوری بـــرای 
کـــه در زندگی هایشـــان ایـــن بینـــش را  خـــود مـــردم اســـت 

دارنـــد و بـــه آن شـــعور عمومـــی می گویند.
اآلن در رســـانه ها ســـعی می کننـــد ایـــن شـــعور عمومی را 
کنند و به یک  که با فطرت در ارتباط اســـت، دســـتکاری 
نوع غفلت برســـانند. یعنی فطرت همان شـــعور عمومی 
که مـــردم با  اســـت، همـــان بینش محـــوری مردم اســـت 
آن زندگـــی می کننـــد. در نتیجـــه همیشـــه جایـــی بـــرای 

خالقیت هســـت.
ما بایـــد در جشـــنواره عمار ایـــن بینش و بصیـــرت مردم 
که بـــا وجود  را بســـیار نشـــان دهیـــم. ایـــن را هـــم بگویم 
کاله می گذارند  این بینش، همیشـــه با دانش ســـر مردم 
و فتنه هـــا را ایجـــاد می کننـــد و همـــه فتنه هـــا بر اســـاس 
که در رســـانه ها هـــم تبلیغ می شـــود. ولی  دانـــش اســـت 
مـــردم بـــا بینـــش و بصیـــرت خودشـــان جلـــوی فتنه هـــا 
خ داد و حادثـــه 9  می ایســـتند. ماننـــد آنچـــه در 9 دی ر
دی، نمونه ای از پیـــروزی بینش بر دانش بود و پیروزی 
مـــردم بـــر رســـانه های خارجـــی و جهانـــی ســـرمایه داری 
کـــه باعث تحوالتی شـــد و امروز هم  بـــود؛ پیـــروزی بزرگی 
نمونـــه جدیدش را در راهپیمایی اربعیـــن می بینیم و به 

شـــدت در جهـــان بصیرت  زایـــی می کند.
که  مـــردم با حرکات و مناســـک خودشـــان ســـعی می کنند 
ایـــن بینـــش را افزایـــش بدهنـــد. در واقـــع مردم دچـــار فتنه 
فتنـــه  کـــه  منحـــرف هســـتند  نخبـــگان  ایـــن  و  نمی شـــوند 

گفتگویی به  کارشناس مســـائل فرهنگی در  ابراهیم فیاض، اســـتاد مردم شناســـی دانشـــگاه تهران و 
ســـؤاالت ما پیرامون جشـــنواره عمار و فرصت ها و تهدید های پیش روی آن پاســـخ داده اســـت.
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را براســـاس دانـــش خـــود ایجـــاد می کننـــد. مـــردم اشـــتباه 
کننـــد و بـــا بصیـــرت و بینـــش خـــود جلـــوی فتنه هـــا  نمـــی 
که همان قلب ســـلیم  می ایســـتند؛ چون عقل ســـلیم دارند 
کـــه باشـــند،  قلب ســـلیم دارند و  اســـت. مـــردم از هـــر دینی 
که وقتی نـــدای توحید را بشـــنوند،  بر همین اســـاس اســـت 
مـــی پذیرند. لـــذا ما باید یـــک نهضت فطـــرت جهانی ایجاد 
گفتگوی  که در همه ادیان مشـــترک باشـــد و یـــک نوع  کنیم 
میـــان دینـــی را در عمـــار راه بیندازیـــم. چـــون مـــردم ایـــن را 
می-خواهنـــد و حتـــی انتظـــار ظهـــور آخر الزمان هـــم فطری 
اســـت و همـــه مـــردم در هـــر جغرافیایـــی، بـــه دنبـــال ایـــن 
کســـی بیایـــد و جهـــان را اصـــالح  کـــه درآخرالزمـــان  هســـتند 
که بر اســـاس آزادی بدون عدالت  کنـــد و آن فســـاد جهانی را 

ایجاد شـــده اســـت، از بیـــن ببرد.

مردمی شدن جشنواره عمار در حوزه های مختلف
گســـترش پیدا  کـــه جشـــنواره، عمـــار بمانـــد و  بـــرای ایـــن 
کنـــد، بایـــد اقتصاد مردمـــی هم پیـــدا بکند. یعنـــی مردم 
خودشـــان اقتصاد عمار را بچرخاننـــد. مثل همان اتفاقی 
خ داد و ســـطح بـــزرگ آن این  که در افتتاحیه جشـــنواره ر

کار بکنند. که مـــردم بایـــد بیایند بـــرای عمار هـــم  اســـت 
درســـت  امنایـــی  هیئـــت  اســـتان ها  و  شهرســـتان ها  در 
کـــه برای مســـاجد و حســـینیه ها وقف  شـــود و همانطـــور 
کارها  کننـــد، از همـــان موقوفـــات هم بـــرای همیـــن  مـــی 

کرد.  اســـتفاده 
کـــه جشـــنواره عمـــار بایـــد حالـــت  منظـــورم ایـــن اســـت 
کند، مدرســـه ها و دانشـــگاه ها  حســـینیه و مســـجد پیدا 
که  شهرستان ها، استان داری ها  وارد شوند و از امکاناتی 
کنند. در  و امـــام جمعه هـــا می توانند بدهنـــد، اســـتفاده 
کـــرد. اآلن جوان ها  ُبعد تولیدی جشـــنواره هـــم باید صبر 
کاری  کـــرده اند و جشـــنواره عمـــار  اعتمـــاد بـــه نفس پیدا 
که مردم بـــه معنای خاص آن، قـــدرت تولید  کـــرده اســـت 
کشـــورمان این  کـــرده اند و در همـــه جای  فرهنگـــی پیـــدا 
گیری اســـت. جشـــنواره عمـــار باید  اتفاق در حال شـــکل 
در بعد آموزشـــی وارد شـــود و بـــا آموزش مردمـــی و مرکزی 
در تهـــران، آموزش های اینترنتی فیلمســـازی، عکاســـی و 
که وارد  فیلم نامه نویســـی هم داشـــته باشـــد و جوانانی را 

کند. ایـــن عرصه می شـــوند، حمایـــت 
و  فیلمســـازان  بـــا  مـــداوم  صـــورت  بـــه  عمـــار  جشـــنواره 
کـــه این نشـــان از پیشـــرفت  تولیـــدات جدیـــد روبروســـت 
گســـترش آن دارد؛ لذا عمار تمام شـــدنی  این جشـــنواره و 
کـــه نســـل های آینـــده را بـــرای  نیســـت. یعنـــی همانطـــور 

کـــه بعـــد از  فیلمســـازی تربیـــت می کنیـــم، خواهیـــد دیـــد 
کـــه مکتب هـــای  نســـل های شـــما حتـــی ممکـــن اســـت 
هنـــری و مکتب هـــای ســـینمایی و مکتب هـــای ادبـــی 
که شـــما تعلیم و  درعمـــار ایجاد شـــود. همیـــن  افـــرادی 
گوشـــه  کـــه آن  تربیـــت می کنید،همـــان بچـــه روســـتایی 
نشســـته اســـت و دارد نـــگاه می کنـــد، ممکـــن اســـت در 
آینده یک فیلمســـاز یا مســـتند ساز بزرگ شـــود. نگاه به 
که مثـــال بعد از  جشـــنواره عمـــار بایـــد بلنـــد مدت باشـــد 

کجـــا می رســـد. گذشـــت ســـی ســـال به 

افق آینده جشنواره عمار
ح داده شـــد،  که شـــر عمیقـــا معتقدم با ســـاختار تولیدی 
عمار تمام شـــدنی نیســـت. جشـــنواره عمار با شکوفایی و 
که بـــه صورت یک  که دارد، به حدی می رســـد  خالقیتـــی 
کرد و  ســـونامی فرهنگی- هنـــری در ایران، عمـــل خواهد 
کرد  یـــک نوع اختـــالف پارادایمـــی در هنـــر ایجـــاد خواهد 
کشـــور بزرگ هنری خواهد شـــد. که ایران یک  بـــه طوری 
گر جشـــنواره عمـــار وارد طراحی های هنری  بـــرای مثال ا
که  و صنعتـــی هـــم بشـــود و بـــه دانشـــجوی شهرســـتانی 
که چـــه طور  در طراحـــی صنعتـــی اســـت آمـــوزش دهـــد 
کـــرد و جایزه هایـــی برای این  می شـــود طراحی ماشـــین 
که ســـرمایه دار شهرســـتانی  کار در نظر بگیرد، می-بینیم 
کارهـــای بـــزرگ امیـــدوار می شـــود و حتـــی می  هـــم بـــه 
تـــوان بـــر معاونت هـــای فنـــاوری دانشـــگاه ها هـــم تأثیـــر 
گذاشـــت. جشـــنواره عمار بایـــد قهرمان هـــا و نابغه های 
کم هم  کـــه  کشـــور را  فرهنگـــی، هنـــری در اقصـــی نقـــاط 
کنـــد. همچنین جشـــنواره  نیســـتند، به جامعـــه معرفی 
کاریکاتور و  عمار می توانـــد به معماری، طراحی لبـــاس، 

بســـیاری زمینه هـــای دیگر وارد شـــود.

هدایای مردمی 
کـــه بـــرای مـــردم نافـــع تـــر  کســـی اســـت  نافع تریـــن فـــرد 
که عمار در دراز مـــدت این خالقیتش  باشـــد. مهم اســـت 
گـــر بـــرای مـــردم نافع باشـــد خـــود به  گســـترش دهـــد و ا را 
کمک هـــای مالـــی زیـــادی هـــم بـــه دنبـــال  خـــود هدایـــا و 
گـــر ماننـــد مســـاجد،  خواهـــد داشـــت. جشـــنواره عمـــار ا
کـــه مـــردم مســـاجد را آبـــاد می  مردمـــی باشـــد؛ همانطـــور 
کـــه این  گســـترده تر و مهـــم تر می شـــود  کننـــد، روز بـــه روز 
نیـــاز بـــه برنامه ریـــزی دارد. جشـــنواره عمار نبایـــد متعلق 
که جشـــنواره فجـــر هـــم در ابتدا  بـــه نخبگان باشـــد، چـــرا 
قـــرار بود مردمی و انقالبی باشـــد اما االن مردمی نیســـت و 

فیلـــم هایـــش برای مردم نیســـتند و برای نخبگان اســـت؛ 
لـــذا باالخـــره یـــک روز تمام می شـــود. 

که جشـــنواره عمار بایـــد انجام دهد،  کارهایـــی  یکـــی از 
ارتبـــاط بـــا نخبـــگان مردمـــی و مذهبی و دعـــوت از آنها 
بـــرای حضـــور در جشـــنواره اســـت. در میان ایـــن افراد 
کـــه بـــه خاطـــر ارتباطـــات اقتصـــادی  کســـانی هســـتند 
جهانـــی، مـــی تواننـــد فیلـــم های جشـــنواره عمـــار را در 
کـــه نهضت های  کشـــورهایی  نقـــاط مختلف جهـــان و 
مردمـــی دارند، نمایـــش دهند. می توان بـــا رایزن های 
کشـــورها نیزهم  فرهنگـــی، منتقدیـــن و متفکرهـــای آن 

کرد.  فکـــری 
کشـــورهای  جشـــنواره عمار مـــی تواند به این صورت به 
مختلـــف بـــرای نمایـــش فیلم ها بـــرود و جهانی شـــود. 
گفتـــم عمار برای مردم اســـت و همه چیز  که  همانطـــور 
دنیـــا و در همـــه جـــای دنیا مـــردم هســـتند وعالقه هم 
دارنـــد؛ بـــه ایـــن ترتیب بـــرای اســـالم و برای ایـــران می 
کـــرد. یـــک جشـــنواره جهانی  کارهـــای بســـیاری  تـــوان 
کـــه حتـــی بـــه  بین المللـــی در عمـــار درســـت می شـــود 

برود.  هـــم می توانـــد  آمریکا 

تهدید جشنواره عمار
اســـت  بـــرای جشـــنواره عمـــار ممکـــن  کـــه  خطـــری 
و  شـــدن  مردمـــی  از  اســـت.  نخبه زدگـــی  باشـــد، 
کنیم. اقتصـــاد عمار  مقاومـــت مردمـــی نبایـــد دوری 
باید مردمی شـــود، اقتصاد مردمی در ســـطح جهانی 
و نـــه  اقتصـــاد نخبگانـــی و ســـرمایه داری. همچنیـــن 
گســـترش دهـــد؛ مثـــأل در زمینه  بایـــد حوزه هایـــش را 
اقتصـــاد مقاومتـــی، بـــه طراحـــی مســـکن و اتومبیـــل 
فرهنگـــی  پیوســـت  از  و  شـــود  وارد  بهینـــه   ســـازی 
ایجاد شـــده بـــرای طراحـــی و اقدامـــات موثـــر در این 
کنـــد. در ایـــن صـــورت خواهید دید  زمینه اســـتفاده 
کـــه آثـــار خالقانـــه و بـــزرگ در طراحـــی و معمـــاری و 
نقـــاط مختلـــف  از  و طراحـــی صنعتـــی،  شهرســـازی 
کشـــور بـــه جشـــنواره عمارمـــی آیـــد. بـــه ایـــن صورت 
عمـــار می توانـــد اقتصاد مقاومتی را بـــه صورت خالق 
کم کم  و مثبـــت و نـــه انفعالی، شـــکل دهـــد. آن موقع 
که عمـــار روی دانشـــگاه ها و روی نخبگان  می بینیـــد 
هم به شـــدت تأثیـــر می گـــذارد و نخبـــگان را به مردم 
گر  که ا برمی گردانـــد و این بحث، بســـیار جدی اســـت 
کارهـــای زیـــادی می  جشـــنواره عمـــار وارد آن شـــود، 

توانـــد انجـــام دهد.
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هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار...
کـــه در ایـــن ده روز و حتـــی از یـــک مـــاه پیـــش از  عنوانـــی 
هشـــتم دی مـــاه ســـال 95 هجـــری شمســـی بار هـــا، بار ها 
گر عـــدد ابتدایش را حذف  کـــه ا و بار هـــا شـــنیدیم. عنوانی 
کنیـــم و »جشـــنواره مردمـــی فیلـــم عمـــار« اش بمانـــد، بـــا 
کـــم لطفـــی  رســـانه های قدرتمنـــد وارد هفتمیـــن  وجـــود 
که این عنوان را می شـــنویم اما؛ یک واژه  ســـالی می شـــود 
در ایـــن عنـــوان متفـــاوت و خـــاص اســـت. یـــک واژه برای 
دوســـتان و دشـــمنانش مناقشـــه آمیـــز اســـت. »مردمی« 
که بـــه قدرت  کســـی و مجموعـــه ای  کـــه هر  واژه ای اســـت 
و اعتبـــار می رســـد یـــا می خواهـــد برســـد، بـــه زور و غالبـــا 
همچـــون وصلـــه ای نچســـب به خـــودش و نام و نشـــانش 
گر  که ا گویی حـــرز معجزه آســـایی اســـت  الصـــاق می کنـــد. 
بـــا خـــود همـــراه داشـــته باشـــی مشـــروعیت و مقبولیت ال 

یوصـــف خـــود بـــه خـــود به ســـمت تـــو می آید. 
امـــا نقش بســـتن ایـــن عنـــوان پـــس از واژه »جشـــنواره« و 
پیـــش از »فیلـــم عمـــار« را بـــا حســـاب عـــدد و رقم های بی 
کنیـــم، قابل تامل  که قیـــاس  احســـاس و فاقـــد ارزش هم 
کـــه عمار پرتـــال را نگاه می کنم، نوشـــته  اســـت. در لحظه 
کس نداند  کننده!1 و هـــر  کران  اســـت 14 هزار و 483 نفـــر ا
که پاســـخ ســـوال  اعضـــای جشـــنواره عمار خوب می دانند 
کنندگان جشـــنواره عمار چند نفر اســـت؟«  کران  »تعـــداد ا
از نوع »االن یا... االن؟« اســـت و در لحظه باید محاســـبه 
گرفتن بیـــش از ده  کـــرد. و همـــه ی این هـــا بـــدون در نظـــر 
کوتاه  کران اقتصـــادی فیلم  کـــه در موج ا هزار نفری اســـت 
گرفتـــن افرادی  کردند. بـــدون در نظـــر  »هنگامـــه شـــرکت 
کـــه همکاری شـــان بـــا آثـــار جشـــنواره عمـــار از نوع  اســـت 
گور خواب ها«ســـت.  پویـــش »ننه عصمـــت« و »کمـــک به 
که بـــه قاعده هر  گرفتـــن مخاطبانی اســـت  بـــدون در نظـــر 
کننده چند نفـــر مخاطب... واقعا چنـــد نفر؟! مگر  کـــران  ا
کـــرد؟  می شـــود بـــرای مخاطبـــان عـــدد و رقـــم مشـــخص 
کران هـــای مدارس عشـــایری،  مگـــر می تـــوان مخاطبـــان ا
کران هـــای  کشـــتی، ا کران هـــای روی دکل نفتـــی و لنـــج  ا
کشـــور  ج از  کران هـــای خار خانوادگـــی و جشـــن تولد هـــا، ا

کران هـــای خصوصـــی فرماندهـــان جبهـــه مقاومـــت در  و ا
ســـوریه را بـــه حســـاب آورد؟2 واقعا مگـــر می توان؟! 

که عـــدد و رقم  گســـتردگی و فراوانـــی اینهایـــی  تمـــام ایـــن 
کیفیـــت   ج اســـت، چـــه برســـد بـــه  گفتنـــش از تـــوان خـــار

برگـــزاری اش...
جشـــنواره هفتم در سینما فلســـطین غرفه ویژه ای داشت 
که ایوانی بـــود رنگارنگ  کمـــان«  بـــا عنوان »ایـــوان رنگین 
کـــدام از قوم و لهجـــه  و زبانی  کـــه هر  بـــه رنـــگ مردم ایران 
که  رنگارنگ انـــد و ایـــن تفـــاوت رنگ هـــای تمام زیباســـت 

به جشـــنواره عمار رنگ و روح بخشـــیده اســـت. 
کمـــان غرفه ای در ســـینما فلســـطین تهران  ایـــوان رنگین 
کننـــدگان بود.  کـــران  که هـــر دو ویـــژه ا کارکـــرد  بـــود بـــا دو 
گاهـــی بخشـــی حضـــوری به  یکـــی بخـــش پاســـخگویی و آ
مخاطبـــان ســـینما فلســـطین و به صـــورت غیـــر حضوری 
که توســـط هشـــت نفر از افراد  کشـــور  به مخاطبان سراســـر 
خســـتگی ناپذیر دبیرخانه انجام می شـــد و بخش دیگری 
کران هـــای مردمی  گـــزارش ا کـــه به جمـــع آوری ســـوژه ها و 
کشـــور می پرداخـــت و بهترین آن هـــا را روی ایوان  سراســـر 
گفتـــه تمـــام حاضران  کـــه به  کمانـــی قـــرار می داد  رنگیـــن 
زیباتریـــن جـــای ســـینما فلســـطین بـــود و البته بـــه عمل 
که همه ســـر و  کنیـــم، تنها جایـــی بود  کـــه نگاه  افـــراد هم 
گرفتن  گـــزارش  گرفتن و  دســـت می شـــکاندند برای عکس 

کردن!  و مصاحبـــه 
کران های  عکس هـــای ایـــن ایوان هـــر روز تغییر می کـــرد و ا
کنـــار عکـــس خیـــر النســـا، حـــرم حضـــرت  برتـــر هـــر روز در 
زینب)س( و شـــهدای جبهـــه ی مقاومت از جمله شـــهید 
کننده بـــود، قرار می گرفت.  کران  که خود ا ســـیاح طاهری 
کمان در این ده روز میزبان شـــخصیت های  ایـــوان رنگین 
که  مختلفـــی بود. از خیرالنســـا، بانوی صد خروی ســـبزوار 
امســـال بوی نانش در فضای ســـینما فلسطین استشمام 
کارگردانـــان  و  کننـــدگان  کـــران  ا بـــرای  آخـــر  می شـــد و در 
جشـــنواره عمار مربا پخـــت و به آن ها هدیه داد و حســـین 
کران هـــای مردمی  که ا کچوییان، اســـتاد دانشـــگاه تهران 
کـــه آن را از نهادهـــای دیگر  را نقطـــه ی قوتـــی می دانســـت 

کران »ایوان رنگین کمان«؛ تبلور زیبایی آسمان ا
می کند. متمایـــز 

که  کارگردانانـــی همچون محســـن اردســـتانی، ناصر نادری 
می گفتنـــد : »حاضریـــم جایزه نگیریم اما آثارمان در بســـته 
کنند.« و   کـــران  کـــران مردمی قرار بگیـــرد و مردم آن ها را ا ا
کمـــان از طریق  کنار ایـــوان رنگین  کـــه در  حســـین دارابی 
کردنشـــین بوکان  کنندگان شهرســـتان  کـــران  اســـکایپ با ا
کرد تا محســـن اســـالم زاده،  بـــه طور زنـــده ارتبـــاط برقـــرار 
علـــی طـــادی، مهـــدی خالقی، قـــدرت باقری، نویـــد ناصر 
کران هـــای  کـــه عکـــس ا و حتـــی ساســـان فـــالح فـــر وقتـــی 
کمـــان را دیـــد از روی شـــوق  مردمـــی روی ایـــوان رنگیـــن 
کـــران می کنید«. کـــه آثار انقالبـــی را ا گرم  گفـــت: »دمتـــون 
اصغـــر  پناهیـــان،  علیرضـــا  االســـالم  حجـــت  حتـــی  و 
حجـــت  ســـلیمانی)بازیگر(،  علـــی  زاده)بازیگـــر(،  نقـــی 
میثـــم  ســـینمایی(،  ســـازمان  ایوبی)رییـــس  اهلل 
کـــه  گـــر اجتماعـــی( تـــا خانواده هایـــی  صفاییان)مطالبـــه 
می خواســـتند عکســـی زیبا به یادگار از هفتمین جشـــنواره 

باشـــند.  داشـــته  عمـــار  فیلـــم 
کمـــان عـــالوه بـــر همـــه اینهـــا اســـتدیوی  ایـــوان رنگیـــن 
کمـــان« هم بـــود؛ ویژه  برنامـــه تلویزیونـــی »ایـــوان رنگین 
که تهیه و  کنندگان جشـــنواره عمار  کران  برنامه ای بـــرای ا
کارگردانان  ضبط شـــد وتالشـــی بود برای نزدیک تر شـــدن 
کران هـــای مردمـــی و تیـــزر   بـــه فضـــای ا جشـــنواره عمـــار 
چنـــد قســـمت آن از شـــبکه ســـه و شـــبکه مســـتند در ایام 
کامل منتشـــر  جشـــنواره پخش شـــد و به زودی به صورت 

خواهد شـــد. 

کـــه بـــه اتمام رســـید مجـــدد بـــه صفحه اصلـــی عمار  گـــزارش   -1
کننده   ها به 14 هـــزار و 486 نفر  کـــران  کـــردم، تعداد ا پرتـــال نگاه 

رســـیده بود.
گو با محســـن اردســـتانی و ناصر نـــادری در برنامه  گفت و  2-   در 
کمـــان« متوجـــه شـــدم، ابـــو حامـــد  تلویزیونـــِی »ایـــوان رنگیـــن 
از فرماندهـــان جنـــگ ســـوریه و موســـس لشـــکر فاطمیـــون، آثار 
مدافـــع حرمـــِی جشـــنواره عمـــار را بـــه صـــورت خصوصـــی بـــرای 

کـــران می کردنـــد.  بعضـــی از فرمانده هـــای جنـــگ ا
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گذشـــت هفت ســـال از شروع جشـــنواره عمار،  بعد از 
کرده  گســـترش پیدا  حاال ریشـــه ی این درخت جوان 
کشـــور نـــام جشـــنواره مردمی  و در نقطـــه، نقطه این 
گی  کـــه از تاز فیلـــم عمـــار شـــنیده می شـــود. هر ســـال 
ایـــن نهال می گـــذرد به بار نشســـتن اش بیشـــتر خود 
گذشته  گر تا ســـال  نمایی می کند و ثمره اش بیشـــتر. ا
کران هـــای مردمی  افتخـــار جشـــنواره عمـــار صرفا بـــه ا
که  کشـــور بـــود، حـــاال می توانـــد مدعی شـــود  سراســـر 
گونه ای اعتماد به نفـــس را در این جوانان از همه  بـــه 
کامال  که  کرده اســـت  جـــا مانده و بـــی حمایت درونی 
مســـتقل توانایـــی برگـــزاری افتتاحیه هـــای اســـتانی و 
کـــدام می تواننـــد به  شهرســـتانی را دارا هســـتند و هـــر 
زودی علـــم برگـــزار جشـــنواره های اســـتانی را نیـــز بـــه 
دوش بگیرنـــد البته امســـال نیز در بعضی از اســـتان ها 
جشـــنواره های اســـتانی نیـــز برگـــزار شـــده و می شـــود 
که نکند  گوشـــی می نویســـیم و می گوییـــم  امـــا فعال در 
امثال آقـــای ایوبی)رئیس ســـازمان ســـینمایی ایران( 
گـــذرش به جشـــنواره عمار افتـــاد، متوجه  که امســـال 
ج می شـــود  که خر گزافی  که پول هـــای نفتـــی  نشـــوند 
تا یک جشـــنواره در تهـــران پر امکانات برگزار شـــود را 
کار یا طلبـــه ای در ابتدای مســـیر، بدون  جوانـــی تـــازه 
ذره ای حمایـــت برگـــزار می کند و هیـــچ ادعایی ندارد!

خراســـان رضوی؛ از ســـخنرانی حجت االســـالم 
نظافـــت تا جعبـــه های آینه ســـبزوار

از  و  می کنیـــم  شـــروع  کشـــور  شـــمالی  اســـتان های  از 
خراســـان رضـــوی. اســـتان خراســـان رضوی بـــه تنهایی 
اولیـــن  بـــود.  شهرســـتانی  افتتاحیـــه  چهـــار  میزبـــان 
که  افتتاحیه در ســـینما قدس مشـــهد برگزار شد. جایی 
کران شـــد و حجت االســـالم  گرانه داد ا مســـتند مطالبـــه 
نظافت از اســـاتید حـــوزه و مدیر مدرســـه علمیه حضرت 
مهـــدی )عـــج( بـــه ســـخنرانی پرداخـــت، از طرفـــی دیگر 
نماینـــدگان جشـــنواره عمـــار در ســـبزوار نیـــز افتتاحیـــه 

که دکـــوری خاص  کردنـــد  هفتمیـــن جشـــنواره را برگـــزار 
که  و ویـــژه داشـــت. دکـــوری بـــا جعبـــه آینه مـــزار شـــهدا 

در اعتـــراض بـــه تخریـــب موزه هـــای مردمی شـــهدا بود 
همچنیـــن ایـــن افتتاحیـــه بـــا خالقیت ویژه جشـــنواره 
هفتـــم به صـــورت زنده و توســـط اســـکایپ در ســـینما 
فلســـطین پخش شـــد. این نکته خالی از لطف نیست 
که ســـبزوار امســـال بیش از ســـال های قبل مورد توجه 
بـــود و آن هـــم به خاطـــر خیرالنســـاء، بانوی ســـبزواری 
کلوچه هایـــش برنـــد جشـــنواره هفتـــم شـــد.  کـــه  بـــود 
ســـومین افتتاحیـــه ایـــن جشـــنواره نیز در شهرســـتان 
کننده   کـــران  چنـــاران و بـــا زحمات چشـــمگیر بانـــوان ا
ایـــن شهرســـتان در تـــاالر خواجـــه نظـــام الملـــک ایـــن 
کـــه بـــا اســـتقبال خـــوب مردم  شهرســـتان برگـــزار شـــد 
مواجـــه شـــد. نیشـــابور هـــم میزبـــان عالقه منـــدان آثار 
کران هـــای مردمـــی جشـــنواره  جشـــنواره عمـــار بـــود و ا
عمـــار را همزمان با ســـالروز ُنه دی با ســـخنرانی ســـعید 
قاســـمی در هیئت رضوی شهرســـتان نیشـــابور افتتاح 
گذشـــته نیـــز مراســـم  کـــرد. شهرســـتان نیشـــابور ســـال 
افتتاحیـــه جشـــنواره عمـــار را بـــا حضور اقشـــار مختلف 
غ شهرســـتان نیشـــابور  مردم و در فرهنگســـرای ســـیمر

کـــرده بود.  برگـــزار 

افتتاحیه هایی در اختتامیه
اولیـــن دارنـــده نشـــان شـــهید ســـیاح بـــا یـــک 

متفـــاوت افتتاحیـــه 
خراســـان جنوبی نیز در دو شهرســـتان خود، خوســـف و 
کـــرد. اولین افتتاحیـــه مربوط  بشـــرویه افتتاحیـــه برگـــزار 
کـــه اولین  می شـــود بـــه دبیرخانـــه شهرســـتان خوســـف 

کننـــدگان  کـــران  نشـــان شـــهید ســـیاح طاهری)جایـــزه ا
ســـالن  در  دی مـــاه  دهـــم  کـــرد،  دریافـــت  را  نمونـــه( 
کشـــاورزی شهرســـتان خوســـف، بـــا  اجتماعـــات جهـــاد 
کارشـــناس فرهنگـــی میزبان  ســـخنرانی حامـــد شـــبانی، 
بخـــش  مراســـم  ایـــن  بودنـــد.  خـــود  شـــهری های  هـــم 
کـــه در آن پیام اختصاصی حســـین  ویژه ای هم داشـــت 
کوتاه علمـــک و دایو، برای  دارابی،کارگـــردان فیلم هـــای 
مردم شهرســـتان خوســـف پخش شد در بشـــرویه، دیگر 
شهرستان استان خراســـان جنوبی نیز مراسم افتتاحیه  
بـــا نمایش آثار حســـین دارابی به اســـتقبال مـــردم رفت. 
کـــران شـــده در این مراســـم بود.  قابلمـــه و دایـــو دو اثـــر ا
گذشته نیز مراســـم افتتاحیه ششمین  بشرویه در اســـل 
که از حواشـــی آن پیوســـتن  کرد  جشـــنواره عمـــار را برگزار 
بانـــوان انقالبـــی بشـــرویه به پویـــش ننـــه عصمت)بافتن 

کاله بـــرای مدافعـــان حـــرم( بود. شـــال و 
گیـــالن در ســـالن دکتـــر رحمـــدل  افتتاحیـــه شهرســـتان 
مجتمـــع خاتـــم االنبیـــا برگزار شـــد. در مراســـم افتتاحیه 
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گیالنی هـــا حجت االســـالم مهدوی دبیر جبهـــه فرهنگی 
گفـــت: »برای اســـتمرار  گیـــالن  انقالب اســـالمی اســـتان 
کلمـــه حـــق و توحیـــد در طـــول تاریـــخ بایـــد عمارهـــا در 
میـــدان حاضـــر باشـــند.« و مصطفی احمـــدی خواننده  
گروه ســـرود  کرد و مردم میزبان  انقالبـــی قطعه ای را اجرا 

منادیـــان بصیـــرت بودند. 

کردند اردبیلی ها از مصلی آغاز 

اســـتان اردبیل به تنهایی میزبان ســـه افتتاحیه بود، 
دو مراسم در شهرســـتان اردبیل و یکی در شهرستان 
پـــارس آباد. یکـــی از مراســـم های شهرســـتان اردبیل 
کران  دهـــم دی ماه در مصلـــی امام خمینـــی)ره( و با ا
اثـــر »قرآن هـــای روی نیـــزه« برگـــزار شـــد و دیگـــری در 
کـــه بعـــد از اقامـــه  نمـــاز مغرب  مســـجد بـــزرگ قدس 
و عشـــای پانزدهـــم دی ماه بـــه عنوان مکان مراســـم 
افتتاحیـــه میزبـــان مردم اردبیل بود طراح پوســـتر نیز 
بخشـــی از اشـــارات رهبـــری در مـــورد جشـــنواره عمار 
را بـــه عنـــوان جملـــه ی روی پوســـتر مراســـم انتخاب 
کـــرده بـــود: »نگذارید  ایـــن حرکت لحظـــه ای متوقف 
شـــود.« مراســـم شهرســـتان پارس آباد نیـــز در مصلی 
کـــران »مـــن مدیـــر جلســـه ام«  ایـــن شهرســـتان و بـــا ا

گرفت. صـــورت 

کـــران های عمار  تقدیـــر از بانـــوی انقالبی آغاز ا

در آذربایجان شـــرقی
اســـتان آذربایجـــان شـــرقی نیز یکـــی از اســـتان هایی 
کـــه میزبـــان چنـــد افتتاحیـــه بـــوده اســـت. از  اســـت 
که مراســـم افتتاحیـــه را به منزل  شـــهر جدید ســـهند 
از  رشـــیدی  ا...  روح  و  بـــرد  جوانـــی  حامـــد  شـــهید 
گفـــت و »پســـرم«، اثر مدافـــع حرمِی  جشـــنواره عمـــار 
محمـــد مهـــدی خالقـــی به نمایـــش درآمد تا مراســـم 
که ســـیزده  افتتاحیـــه بزرگترین شـــهر اســـتان، تبریز؛ 
دی مـــاه در مســـجد موســـی  بـــن  جعفر)علیه الســـالم( 
بـــا تقدیـــر از بانـــوی انقالبـــی و خســـتگی ناپذیر، مادر 
آشـــپززاده،  طوبـــی  خانـــم  قنبریـــه،  یعقـــوب  شـــهید 
کرده   کـــه نقـــش شـــایانی در پشـــتیبانی از جنگ ایفـــا 
جبهـــه ی  رزمنـــدگان  از  پشـــتیبانی  در  همچنـــان  و 
مراســـم  ایـــن  در  برگـــزار شـــد.  فعال اســـت  مقاومـــت 
کاریکاتوریســـت  همچنیـــن از فرهـــاد رحیم قراملکـــی، 
که آثـــار ارزشـــمندی در حوزه جهان اســـالم  انقالبـــی 

کـــرده اســـت، تجلیل شـــد. خلـــق 

کردند اهل سنت هم افتتاحیه عمار برگزار 
در  نیـــز  غربـــی  آذربایجـــان  ایـــران،  آذربایجـــان  دیگـــر 
شهرســـتان ارومیه افتتاحیه هفتمین جشـــنواره عمار را 
کرد. در این مراســـم حجت االســـالم شـــاه محمد  برگـــزار 
بـــه عنـــوان دبیـــر افتخـــاری جشـــنواره انتخاب شـــد و در 
صحبت هـــای خود، اصلـــی ترین وظیفه جشـــنواره عمار 
را »کمک به قدرت شـــناخت مردم و قوت بخشـــیدن به 

بصیـــرت آنها« دانســـت.
 مراســـم افتتاحیه شهرســـتان تـــکاب اســـتان آذربایجان 
کـــران »نبـــرد پالمیرا«  غربـــی نیـــز شـــانزدهم دی ماه و با ا
حـــرم ســـاخته ساســـان  بـــا مدافعـــان  رابطـــه  در  اثـــری 
را  کار خـــود  ا... خامنـــه ای  آیـــت  کانـــون  فـــر، در  فـــالح 
کـــرد. افتتاحیـــه هفتمین جشـــنواره مردمـــی فیلم  آغـــاز 
دی مـــاه  دوازدهـــم  کشـــور  سراســـر  بـــا  همزمـــان  عمـــار 
کـــران مردمـــی  غ بوکان)ســـتاد ا در فرهنگســـرای ســـیمر
کـــرد نشـــین( برگـــزار شـــد و بـــه صـــورت زنـــده از  مناطـــق 
کمـــان ســـینما فلســـطین بـــه  تلویزیـــون ایـــوان رنگیـــن 

وســـیله اســـکایپ پخـــش شـــد. 
کـــران های جشـــنواره عمار اســـتان قزوین با  افتتاحیـــه ا
کلیپ ســـالم در مســـجد رسول  کران مســـتند مادرانه و  ا
کرم)ص( شهرســـتان الوند در یازدهـــم دی ماه با حضور  ا

150 نفر برگزار شـــد. 

کاشان گرامی داشت زنان مجاهد و مبلغ در 
آییـــن افتتاحیـــه هفتمین جشـــنواره مردمـــی فیلم عمار 
کاشـــان نیز، ســـیزدهم دی ماه بعد از نماز مغرب و عشـــا 
کاشـــان برگزار شـــد. در این مراســـم  کانون الزهرا)س(  در 
گرامی داشـــت زنده یـــاد بانو حاجی بابایـــی؛ از زنان  که با 
کاشـــان همراه بـــود، از مبـــارزات بانوی  مجاهـــد و مبلـــغ 
کاشان، ســـرکار خانم منصوری)ملکوتی( تجلیل  انقالبی 
مراســـم های  مـــوج  از  هـــم  اصفهـــان  بهارســـتان  شـــد. 
افتتاحیه  جشـــنواره هفتـــم فیلم عمار بـــی نصیب نماند 
و مصلـــی نمـــاز جمعه ایـــن شهرســـتان در نهـــم دی ماه 

میزبـــان افتتاحیه جشـــنواره عمـــار بود.
اســـتان اصفهان میزبان افتتاحیه ای دیگر در شهرستان 
که با نمایش »پســـرم« و ســـخنرانی رزمنده  اصفهان بود 
هشـــت ســـال دفـــاع مقـــدس حـــاج احمـــد اســـماعیلی 

گرفت.  پیرامـــون انقالب اســـالمی صـــورت 

سانس فوق العاده یتیم خانه ایران در داراب
پیشـــتازان  و  فعـــاالن  از  همـــواره  کـــه  فـــارس  اســـتان 
کران هـــای مردمـــی جشـــنواره عمـــار بوده، امســـال هم  ا
مراســـم های افتتاحیـــه ی متعددی در شهرســـتان های 

کرده اســـت. مختلـــف خـــود برگـــزار 
شهرســـتان داراب بـــه عنوان یکـــی از پیشـــتازان برگزاری 
افتتاحیـــه جشـــنواره هفتم، مراســـم خـــود را در ســـینما 
ابوالقاســـم  آخریـــن ســـاخته   کـــران  ا بـــا  و  جـــوان داراب 
کـــه با توجه به اســـتقبال باالی مردم،  کرد  طالبـــی برگزار 
ســـانس های دیگـــری برای نمایـــش این فیلم قـــرار داده 

. شد
دبیرخانه الرســـتان فارس هم افتتاحیه خود را با حضور 
امـــام جمعه ی شـــیراز و نمایـــش »دایو« حســـین دارابی 
کـــرد. نام شهرســـتان  کنـــار قبـــور مطهـــر شـــهدا برگزار  در 
کـــران در نقاط  که در ســـال 1394 بـــا بیش از 120 ا گـــراش 
کشـــور  شهرســـتان های  فعال تریـــن  از  یکـــی  مختلـــف 
کـــه دبیرخانـــه این شهرســـتان  بـــود و بـــا نظـــر به آمـــاری 
کـــرده اســـت، قریب بـــه 12 درصـــد جامعـــه آماری  اعـــالم 
آثـــار  ارزشـــی  را مخاطـــب محتـــوای  گـــراش  شهرســـتان 
جشـــنواره قرار داده اســـت نیز در بین اســـامی اســـتان ها 
کـــه همت بـــه برگزاری  کشـــور  و شهرســـتان های سراســـر 

جشـــنواره داشـــتند دیده می شـــود.
و  نظـــرات  بیـــان  مراســـم  ایـــن  توجـــه  قابـــل  نـــکات  از 
کننـــدگان و اعضـــای دبیرخانه  کـــران  انتقادات توســـط ا
کـــه وجـــود همچیـــن برنامه ای  گـــراش بـــود  شهرســـتان 
کـــران مردمی، به پیشـــبرد هر چه بیشـــتر  در آغـــاز ســـال ا
کـــرد. بـــا توجـــه بـــه  کمـــک خواهـــد  اهـــداف جشـــنواره 
کران هـــا، برگزاری این مراســـم  شـــروع ســـال جدیدی از ا
می تواند توســـط دیگر شهرســـتان ها الگو برداری شـــود. 
شهرســـتان نـــی ریـــز دیگر شهرســـتان اســـتان فـــارس نیز 
مراســـم افتتاحیـــه خود را بـــا نمایش آثار جشـــنواره عمار 
و ســـخنرانی محمـــد ســـلیمانی، وزیـــر اســـبق اطالعات و 

کرد. فنـــاوری در روز نهـــم دی برگـــزار 

مانـــدگاری در قـــم: هنـــر و ســـینما نبایـــد بســـتر 

ابتـــذال و فســـاد باشـــد
جشـــنواره  افتتاحیـــه  در  حـــرم  مدافـــع  شـــهید  تشـــییع 
کـــه در میـــان  عمـــاردر قـــم نیـــز از اتفاقـــات خاصـــی بـــود 
کشـــور خودنمایی می کـــرد. در  افتتاحیه هـــای مختلـــف 
این مراســـم حجت االســـالم مانـــدگاری ســـخنرانی خود 
گفت: »هنر و ســـینما نباید  را به ســـینما اختصاص داد و 

بســـتر ابتذال و فســـاد باشـــد.« 
کاووســـی های جشـــنواره عمـــار هـــم بـــا برگـــزاری  گنبـــد 
کران آثـــار انقالبی در  افتتاحیه و جشـــنواره اســـتانی علم ا
گلســـتان را باال نگه داشـــتند. مراســـم افتتاحیه  اســـتان 
اجتماعـــات  ســـالن  در  مـــاه  دی  نهـــم  کاووس  گنبـــد 
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کاووس برگـــزار شـــد. گنبـــد  شهرســـتان 
کـــران عمـــار بـــا »یتیـــم خانـــه ایـــران« از  آغـــاز ا

اندیمشـــک  تـــا  کرمـــان 
کرمـــان در  افتتاحیـــه جشـــنواره عمـــار اســـتان  مراســـم 
کـــم نظیر  کرمان با اســـتقبال  ســـینمای »شـــهر تماشـــا« 
کـــه حجت  مـــردم در نهـــم دی مـــاه برگـــزار شـــد. جایـــی 
کـــرد و »یتیم خانه ایـــران« به  االســـالم زائری ســـخنرانی 

درآمد. نمایـــش 
از  نفـــر  بـــه هفتصـــد  نزدیـــک  دهـــم دی مـــاه جمعیتـــی 
مـــردم اندیمشـــک بـــا تماشـــای فیلم یتیـــم خانـــه ایراِن 
کـــوی فرهنگیان به  ابوالقاســـم طالبـــی در تـــاالر فرهنگ 
کران های مردمی شهرســـتان  اســـتقبال هفتمین ســـال ا
کـــه مخاطـــب وفـــادار آثار  خـــود رفتنـــد و نشـــان دادنـــد 

انقالبـــی ســـینمای ایران هســـتند.  

برگزاری مسابقه در عمار البرز
دبیرخانـــه شهرســـتان مالیـــر همـــدان مســـجد حضـــرت 
ولـــی عصر)عـــج( را در پانزدهـــم دی مـــاه بـــرای افتتاحیه 
کـــران مردمـــی فیلـــم هـــای جشـــنواره عمـــار انتخـــاب  ا
کردنـــد تـــا بـــار دیگـــر مفهـــوم ســـنگر بـــودن مســـجد در 

کننـــد.  جامعـــه اســـالمی را نمایـــان 
در این مراســـم مســـتند »مادرانـــه« ساســـان فالح فر، به 
اســـتقبال 220 نفـــر از مـــردم مالیر رفت و حجت االســـالم 
ســـید جـــالل رضـــوی، از همرزمان شـــهید حاج حســـین 
که دربـــاره اهمیت  همدانی ســـخنران این مراســـم بـــود 
پیـــام شـــهدا و  انتقـــال  فعالیـــت هنرمنـــدان جـــوان در 

کردند. پایـــداری مـــردم بـــه عموم مـــردم صحبـــت 
ج اســـتان البـــرز در مراســـم افتتاحیه خود  کـــر دبیرخانـــه 
گذاشـــتند. هم اثری طنز مثـــل »علمک« را  ســـنگ تمام 

گویی طنز دفاع مقدس توســـط  کردند و خاطـــره  کـــران  ا
کیایی برگزار شـــد و هم مســـتند »نبـــرد پالمیرا« را  آقـــای 
گذاشـــتند. بعد  کارگردان ایـــن اثر بـــه نمایش  بـــا حضـــور 
از ســـخنرانی فـــالح فـــر و تقدیـــر از خانواده هـــای شـــهدا، 
کـــرده بودند را  کـــه در مراســـم برگـــزار  جوایـــز مســـابقه ای 
کـــه فی المجلس لـــذت حضور در مراســـم را  کردند  اهـــدا 

بچشانند. مخاطبانشـــان  به 
لرســـتانی ها مراســـم خـــود را عصـــر روز نهـــم مـــاه دی در 
مرکـــز فرهنگـــی و رســـانه ای آســـمان در اداره فرهنـــگ و 
کردنـــد و هـــم مســـیر ایـــن جریان  ارشـــاد بروجـــرد برگـــزار 

شـــدند. کشوری  گســـتره 

محله های تهران هم افتتاحیه داشتند
ســـینما  در  مراســـم  برگـــزاری  وجـــود  بـــا  نیـــز  تهرانی هـــا 
در  متعـــددی  افتتاحیه هـــای  برگـــزاری  بـــه  فلســـطین 

زدنـــد. دســـت  تهـــران  مختلـــف  مناطـــق 
کـــه مراســـم افتتاحیه خود   از منطقـــه دهی هـــای تهران 
کردند تـــا بچه های  کانـــون ســـلمان فارســـی برگـــزار  را در 
گســـترده ای  کردن طیف  که برای مهمان  منطقـــه هفده 
در  را  کران های شـــان  ا مـــکان  هفـــده  منطقـــه  مـــردم  از 

ایـــام برگـــزاری جشـــنواره بر اســـاس مخاطبانشـــان تغییر 
می دادنـــد، ظهر نهم دی ماه در ســـینما بهاران مراســـم 
گرفتند و از ســـردار بافرانی برای ســـخنرانی در  افتتاحیـــه 

کردند. این مراســـم دعـــوت 
گذشـــته  ســـال  کـــه  هـــم  مـــالرد  صفادشـــِت  دبیرخانـــه 
مراســـم افتتاحیه خود را در منـــزل آزاده جانباز مصطفی 
کردند و بـــا طراحـــی پرتره شـــهید مصطفی  خلـــج برگـــزار 
صدر زاده به مراســـم خود رونق دادند، امســـال مراســـم 
خـــود را با حضـــور جمعیتی نزدیـــک به دویســـت نفر و با 

کردند.  کـــران نماهنـــگ »وارثین« آغـــاز  ا
ســـمنان،  اســـتان  ایوانکـــی  شهرســـتان  دبیرخانـــه 
کرد و پخـــش دو اثر  جشـــنواره هفتـــم را با یاد شـــهدا آغاز 
»هنگامـــه«، اولیـــن اثر داســـتانی مدافعان حرم ســـاخته 
امیر داســـارگر و »دایو« اولین اثر ســـاخته شـــده در رابطه 
بـــا شـــهدای غـــواص را بـــه مهمانان خـــود هدیـــه دادند؛ 
این مراســـم هفتم دی ماه در مســـجد ســـید الشـــهدای 

شهرســـتان ایوانکـــی برگزار شـــد. 

افتتاحیه سیستانی ها در آستانه اختتامیه عمار
اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان را می تـــوان بـــه عنـــوان 
که ســـاعاتی پیش از نوشـــته  کرد  آخریـــن اســـتانی معرفی 
شـــدن ایـــن مطلـــب و ثبـــت شـــدن در نشـــریه اختتامیـــه 
هفتمین جشـــنواره مردمی فیلم عمار برگزار شـــده است. 

کـــه در مزار شـــهدای شهرســـتان  ســـخنرانی ایـــن مراســـم 
زاهـــدان ایـــراد شـــده اســـت بـــر عهـــده حجـــت االســـالم 
در  فقیـــه  ولـــی  نمایندگـــی  نهـــاد  مســـئول  پورذهبـــی، 
دانشـــگاه های استان سیســـتان و بلوچستان بوده است 
و »مـــا ایســـتاده ایـــم 2« و »پســـرم« در شـــب هفدهـــم ماه 
دی بـــه اســـتقبال اهالی شهرســـتان زاهدان رفته اســـت. 
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قیـــام زنـــان مســـلمان و محجبـــه مشـــهدی در هفدهم 
دی مـــاه 1356 را می تـــوان اولیـــن راهپیمایـــی عمومـــی 
نهضـــت  اوج گیـــری  دوران  در  کـــه  دانســـت  علنـــی  ای  و 
بـــه وقـــوع پیوســـت.   امـــام خمینـــی  اســـالمی حضـــرت 
ایـــن راهپیمایـــی در ســـالروز تصویـــب قانـــون رضاخانـــی 
ممنوعیـــت حجـــاب در ســـال 1313 بـــا شـــرکت بیـــش از 
100 خانـــم محجبه از حســـینیه پزنـــدگان واقع در میدان 
کنونـــی، امام رضـــا1 )کوچـــه نخودبریزها(  بیت المقـــدس 
به ســـمت میدان شـــهدا )میدان مجســـمه( برگزار شـــد. 
هدف از برگزاری این تظاهرات برهم زدن مراســـمی بوده 
که هر ســـاله به تشـــویق رژیم پهلوی توسط برخی  اســـت 
گرامی داشـــت  زنـــان بی حجـــاب در بزرگداشـــت این روز و 
رضاخـــان، در میـــدان مجســـمه اجـــرا می شـــده اســـت. 
بزرگـــوار  بـــا محوریـــت شـــهید  ابتـــکاری مذکـــور،  حرکـــت 
مهدی فـــرودی و همکاری هم رزمـــان او و نیز با همراهی 
شـــیخ حســـین صفایی، برخی از خانم هـــای عضو مکتب 
علمیه اسالم شناســـی و تعدادی از خواهران دانشـــجوی 
دانشـــگاه های مشـــهد اجرا شـــد. البته تعدادی از آقایان 
کـــه عمدتـــا از دوســـتان انقالبی شـــهید فرودی به شـــمار 
می رونـــد، انتظامات و پشـــتیبانی راهپیمایـــی را بر عهده 
داشـــتند. تظاهرات مذکور نرســـیده به میدان مجســـمه 
بـــا حمله مامـــوران شـــهربانی و بـــا دســـتگیری 19 زن و 6 

مـــرد، به پایان رســـید. 
کـــه به  قیـــام 17 دی زنـــان مشـــهد، عـــالوه بـــر اهمیتـــی 
حرکت هـــای  ســـایر  بـــه  نســـبت  زمانـــی  تقـــدم  واســـطه 

حیـــث  از  دارد،  قـــم(  دی  نـــوزده  قیـــام  مبارزاتی)حتـــی 
قیـــام  ایـــن  اســـت.  برجســـته  نیـــز  محتوایـــی  و  نظـــری 
مهـــر ابطالـــی بـــود بـــر تحلیل هـــای وارداتی روشـــنفکران 
کـــه معتقدنـــد زن متدیـــن ایرانـــی به واســـطه  غـــرب زده 
کـــه بـــه دیـــن و احـــکام شـــریعت  تعهـــد و پای بنـــدی ای 
بـــه  نـــدارد چـــه رســـد  امـــکان حضـــور اجتماعـــی  دارد، 
آن کـــه بخواهـــد در قامت یک مبـــارز با ظلم بـــروز و ظهور 
کمیت دیکتاتور  داشـــته باشـــد و حقوق خود را از یک حا

کند.  مطالبـــه 
هفـــده  راهپیمایـــی  متعـــدد  برجســـتگی های  علی رغـــم 
دی مشـــهد، متاســـفانه ایـــن قیـــام بـــه چشـــم نیامـــد و 
حتـــی در ســـالیان پـــس از پیـــروزی انقـــالب نیـــز چندان 
مورد توجه قرار نگرفته اســـت. )برخـــی دلیل آن را تقارن 
کثیری از  زمانـــی بـــا قیـــام 19 دی قـــم با شـــهادت جمـــع 
مـــردم انقالبی این شـــهر همراه بـــوده اســـت، می دانند( 
جمعـــی از خواهـــران فعال در عرصه ثبت تاریخ شـــفاهی 
انقـــالب  فرهنگـــی  جبهـــه  دفتـــر  در  اســـالمی  انقـــالب 
اســـالمی مشـــهد، از شـــهریورماه ســـال 1394 نســـبت به 
ثبـــت خاطـــرات شـــفاهی فعـــاالن و شـــرکت کنندگان در 
گزارش  ایـــن حماســـه فراموش شـــده، اهتمام ورزیدنـــد. 
ح ذیل می باشـــد: عملکـــرد یکســـاله ایـــن پـــروژه به شـــر

کننده 1. شناسایی اولیه افراد شرکت 
2. انجام مصاحبه و شناسایی افراد دیگر

3. دستیابی به 70 اسم از افراد حاضر در راهپیمایی

پسر حماسه مادر را روایت می کند
کنندگان 4. دستیابی به پل ارتباطی 40 نفر از شرکت 

5. انجام 32 جلســـه )قریب به 60 ســـاعت(مصاحبه 
کنندگان  بـــا 25 نفر از شـــرکت 

6. بررســـی اســـناد حرکت 17 دی 1356 در مرکز اســـناد 
انقـــالب اســـالمی و  بنیاد پژوهش های آســـتان قدس 

رضوی و دسترســـی به تعدادی از این اســـناد
بـــه عنـــوان  انجـــام شـــده  7. تدویـــن مصاحبه هـــای 

اولیـــن اثـــر مکتـــوِب مســـتقل در ایـــن موضـــوع

بـــا توجه بـــه نزدیکـــی روز 17 دی و اهمیـــت بازگو نمودن 
این جنـــس فعالیت هـــا برای نســـل های پـــس از انقالب 
)ایجـــاد هویـــت دینـــی و انقالبی بـــرای دختـــران و زنان( 
کشـــور بـــه الگوی مناســـب در عرصه  و نیـــاز جامعه زنان 
فعالیت هـــای اجتماعـــی، دبیرخانـــه جشـــنواره مردمـــی 
کران رســـمی  فیلـــم عمار )در مشـــهد( بنا دارد اختتامیه ا
خـــود در مشـــهد را بـــه صـــورت ویـــژه بـــه تقدیـــر از زنـــان 
کننده در این راهپیمایـــی اختصاص دهد. الزم  شـــرکت 
کـــه مراســـم مذکـــور در حســـینیه پزندگان  به ذکر اســـت 
که محل  کوچـــه نخودبریزهـــا(  )میـــدان بیت المقـــدس، 
آغاز قیام 17 دی  بوده اســـت، برگزار می شـــود. ســـخنران 
این مراســـم اســـتاد حســـن رحیم پورازغدی خواهد بود 
گرامی شـــان از جملـــه شـــرکت کنندگان در این  کـــه مـــادر 
کنون حـــدود40 نفر از  راهپیمایـــی به شـــمار می رونـــد. تا
فعـــاالن ایـــن قیـــام جهـــت حضـــور در این مراســـم اعالم 

کرده اند.  آمادگـــی 
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دارد  قهرمانـــی  رنگارنـــگ  مـــدال  یـــک  و  بیســـت  از  بیشـــتر 
کـــه خیلی هایـــش را هـــم همیـــن اواخـــر در میادیـــن ملـــی و 
کرده و حـــاال رکـــورددار رده ســـنی باالی  کســـب  بین المللـــی 
انـــدام  پـــرورش  و  وزنه بـــرداری  رشـــته  75 ســـال جهـــان در 
اســـت، یـــک چنیـــن آدمی بـــا اینچنیـــن افتخـــارات امـــا پیدا 
کـــه فقـــط از او یـــک نـــام و یک محـــدوده  کردنـــش بـــرای مـــا 
کاه! کردن ســـوزن بود تـــوی انبار  زندگی داشـــتیم، مثل پیدا 
کـــردن قهرمـــان بـــه منطقـــه تلگـــرد مشـــهد  بـــرای پیدا
گاه بـــاران و برف می بارید.  رفتیم. هوا بســـیار ســـرد بود و 
کار نانوایـــی اشـــتغال  بـــه  کـــه روزگاری  شـــنیده بودیـــم 
داشـــته. شـــاید این بهترین ســـرنخ ما بـــود و دلیلی برای 

گفت وگـــو بـــا نانواهـــای آن محدوده.
را  ســـید  کـــه  بـــود  مســـنی  مـــرد  نانوایـــی  چهارمیـــن  در 
گرفتیم و به امید درســـت بودن آن به  می شـــناخت. آدرســـی 
منطقـــه طباطبایـــی تلگـــرد رفتیم. بـــه یک نانوایی رســـیدم 
ســـر دو نبـــِش مـــه، مثـــل همـــه نانوایی هـــای دیگـــر، در آن 
که می شـــد درون آن یافـــت، خمیرگیر  کســـی را  ســـاعت تنها 
که مشـــغول درســـت  نانوایـــی بـــود، جوانی حدودًا 25 ســـاله 
کـــردن خمیـــر بـــود. آدرس را درســـت آمـــده بودیـــم امـــا باید 
که پســـر ســـید اســـت می ماندیم. منتظـــر صاحـــب نانوایـــی 
کـــه جوانی حـــدودا 30، 35 ســـاله اســـت پیش آمد  پســـر 
گفـــت پـــدرم هـــر روز از ســـاعت 2 تـــا 6 عصر در باشـــگاه  و 
ورزشـــی اســـت و بعـــد هم بـــرای نمـــاز به مســـجد همان 
محلـــه مـــی رود. بـــه ســـرعت بـــه محـــل باشـــگاه رفتیم. 

گاز شـــرقی. باشـــگاه بـــدن ســـازی در حاشـــیه خیابان 
کـــه به داخل  یـــک زیـــر زمین با پلـــه مارپیچـــی. 4 یا 5 پله 
گـــرد می رســـیدی و مســـیر پلـــه هـــا  می رفتـــی بـــه یـــک پا
بـــه ســـمت راســـت عـــوض می شـــد و حـــدود 7 پلـــه هم تا 
کـــف باشـــگاه فاصلـــه بود. یـــک عکس بـــزرگ بـــا تعدادی 
کوچکتـــر از یـــک پیر مـــرد در تمامی باشـــگاه  عکس هـــای 
وســـال  ســـن  علیرغـــم  کـــه  پیرمـــردی  داشـــت،  وجـــود 
باالیـــش، ســـرحال بـــود و بـــدن ورزیـــده ای داشـــت، هم 
عکس پرورش اندامی داشـــت و هم عکـــس وزنه برداری.
کجاســـت، مســـئول باشـــگاه  که  از ســـید پرســـیدیم و این 
کمی دیـــر آمدید، 20 دقیقه قبل ســـید رفت. ســـید  گفـــت 
برایشـــان هم پیش کسوت بود و هم اســـتاد، همه قبولش 
داشـــتند و حتـــی در نبودش هـــم به او احتـــرام می کردند.

صدای قرآن از مســـجد نزدیک باشـــگاه شنیده می شد، 
بـــه موقـــع اذان مغـــرب نزدیـــک شـــده بودیـــم، با مســـئول 
کردیم و برای نماز به مســـجد رفتیم،  باشـــگاه خداحافظی 
که ســـید بـــرای نماز به آنجا  البته این امید را هم داشـــتیم 

بیایـــد و مـــا بتواینم قرار قطعـــی مصاحبه بـــا او را بگذاریم.
که به مســـجد رســـیدیم، اولین  هنـــوز اذان نگفته بودند 
که بـــه چشـــم مان می آمـــد، وجـــود افراد مســـن  چیـــزی 
کـــه در صـــف جلـــو نشســـته بودنـــد و عـــده ای هـــم  بـــود 
که از پـــا افتاده  کنـــار مســـجد و تعـــدای دیگر  گوشـــه و  در 
بودنـــد و بایـــد بـــر صندلـــی هـــا مخصـــوص می نشســـتند 
کنار دیوار مســـجد در انتظار شـــروع  هـــم در ردیـــف آخر و 
نمـــاز بودنـــد و ایـــن فرصـــت خوبـــی بـــرای مـــا بـــود تـــا با 
کنیـــم و از داشـــته های ذهنی  تعـــدادی از آنهـــا صحبت 
گوهرشـــاد مطلع شـــویم  آنها در خصوص وقایع مســـجد 

و احتمـــااًل هـــم قـــرار مصاحبه بـــا آنهـــا را بگذاریم.
بـــا همـــه اینهـــا ســـید امـــا آن شـــب بـــه مســـجد نیامد و 
که هر شـــب  دوســـتان او هم نگرانـــش بودند و می گفتند 

بـــرای نمـــاز به ایـــن مســـجد می آمده!
که با  کردیم و با پســـر دیگر او  بعـــد از نماز منزل ســـید را پیدا 

گذاشـــتیم. ســـید زندگی می کند برای روز بعد قرار مصاحبه 
کمی زودتر از قرارمان به در منزل ایشـــان رســـیدیم، یک 
کـــه طبقـــه اول تولیـــدی لباس،  ســـاختمان ســـه طبقه 
طبقه دوم مربوط به پســـر ســـید و طبقه ســـوم هم خود 
او زندگـــی می کـــرد، از آسانســـور خبـــری نبود و تمام ســـه 

طبقـــه را بایـــد از پله ها بـــاال می رفتیم.
کرد. خانـــه یک حال بزرگ  پســـر ســـید ما را به داخل دعوت 
داشـــت و یـــک اتاق خواب، داخـــل حال هیچ چیـــز لوکس و 
اضافـــی نبـــود، نـــه مبلمان داشـــت و نه حتی پشـــتی، خالی 
گوشـــه هـــم  خالـــی بـــود و فقـــط فـــرش شـــده بـــود، در یـــک 
گذاشـــته بودند، در آشـــپزخانه او هم از وســـایل  تلویزیونـــی 
که در ایـــن خانه  کاماًل مشـــخص بـــود  لوکـــس خبـــری نبود. 

زنـــی وجـــود ندارد تا دســـتی به ســـر و روی آن بکشـــد.
عـــوض  را  لباس هایـــش  داشـــت  دیگـــر  اتـــاق  در  ســـید 
احوالپرســـی ای  و  بـــش  و  از همان جـــا خـــوش  می کـــرد، 
که  گفت  کـــرد و مـــا را به نشســـتن دعـــوت نمـــود،  بـــا مـــا 
خـــودش هم چند لحظـــه دیگر به ما خواهد پیوســـت ما 
کلکســـیون مدال های  کردیم و  هـــم از فرصـــت اســـتفاده 
کردیم،  کـــه به دیوار زده شـــده بود، نـــگاه  رنگارنـــگ او را 
کلـــی مـــدال بـــود، طـــال، نقـــره و برنـــز، بیشـــتر از 21 عـــدد 
که ســـید می گفـــت اینها تنهـــا بخشـــی از مدال های  بـــود 
کنجـــکاو ســـید هـــم آمـــده بودنـــد. اول  اوســـت، دو نـــوه 
که یخ  خیلـــی آرام بودند و فقط نشســـته بودند امـــا بعد 

کارســـتان. کردند  کاری  شـــان باز شـــد 
بـــا آمـــدن ســـید صحبت مـــان بـــا او آغـــاز شـــد و طبـــق 
معمـــول اولیـــن صحبت هـــای رد و بـــدل شـــده، معرفی 

خودمـــان بـــه او و پرســـیدن نـــام و نشـــان از او بـــود.
گفته خودش،  ســـید محمدعلی جعفری دولت آبادی بـــه 
کـــه آن زمـــان ها چهـــارراه مقدم  بچـــه ی داش قلعه اســـت 
طبرســـی بوده و آخر شـــهر مشـــهد، بعد از آن هم تا چشـــم 

کشـــاورزی بوده . کار می کـــرده زمین هـــای 
کـــه در زمـــان قیام  ســـید متولـــد 1305 اســـت و می گویـــد 
که پدرش برای شرکت  گوهرشـــاد 8 ســـاله بوده  مســـجد 

در قیـــام به مســـجد می رود:

که شـــلوغ بود، این هـــم رفته بود آنجا  روزی 
و دیگـــر برنگشـــت، حالیمـــان نمی شـــد بـــه 
آن صـــورت. بعـــد هم شـــب شـــد، فردا شـــد، 
کـــه پدر ما  کردیم  پس فـــردا، از مـــادر ســـؤال 
گوهرشـــاد شلوغ  گفت مســـجد  کجا اســـت! 
که حـــوض طالیی  کهنـــه  شـــده و در صحـــن 

می گوینـــد، الشـــه باالی الشـــه افتـــاده و ... 

گاهی هم در مســـجد  پـــدر آقای جعفـــری روحانی بوده و 
گوهرشـــاد احـــکام می گفته امـــا از اینکه ایشـــان آنجا منبر 

هـــم می رفته یا نـــه، آقای جعفری خبـــری ندارد.
گوهرشـــاد  وقتـــی پـــدر آقـــا ســـید محمدعلـــی بـــه مســـجد 
مـــی رود، مادر می مانـــد و همین یک فرزند، به قول ســـید: 

مـــادرم بعـــد از آن واقعه تا یکـــی دو ماه برای 
یافتـــن نشـــانی از پـــدرم هـــر جا رفـــت و از هر 
گرفـــت،  نتوانســـت او را  کـــس ســـراغ پـــدر را 
کند و دســـت از جســـت وجو برداشـــت  پیدا 
که در  و بعـــد هم ســـی تومـــان خانـــه مـــان را 
کم کم  کـــه  همـــان داش قلعـــه بـــود فروخـــت 
کند تـــا مـــن روی پا بایســـتم.  ج زندگـــی  خـــر

فرزند شهید گوهرشاد و پدر شهید دفاع مقدس
در جست وجوی سید محمدعلی جعفری دولت آبادی 

کوچکی رفتـــم در نانوایی  من هم در همـــان 
ج خانواده باشـــم. کمک خـــر کارگری تـــا  بـــرای 

کشـــف حجـــاب می گویـــد: آژان هـــا هـــم  جعفـــری دربـــاره دوران 
کـــه با چـــادر یـــا چارقـــد می دیدنـــد، آن را از سرشـــان  هـــر زنـــی را 
که باید  بـــر می داشـــتند و دور می انداختنـــد بعـــد هم می گفتنـــد 
که اصـــاًل از خانـــه بیرون  کاله ســـرکنید. زن هـــا تـــالش می کردنـــد 
نیاینـــد و حتی به خانه اقـــوام هم نمی رفتنـــد.او ادامه می دهد:

 
که  چهارده  ســـاله، پانزده ساله شـــده بودم 
می رفتـــم باشـــگاه ورزش می کـــردم. هفته ای 
ســـه روز در قســـمت زیبایـــی انـــدام بـــودم، 
مـــن  بـــا  هـــم  دوره  آن  قهرمانـــان  از  خیلـــی 
انقـــالب چنـــد وقتـــی ورزش را  بودنـــد. اول 
گذاشـــتم، بعد هـــم ورزشـــکاران آمدند  کنـــار 
کنیم و دوباره شـــروع  کـــه بیـــا ورزش  دنبالـــم 
که شـــدم دیگر همیشـــه اول  کردم، حرفه ای 
می شـــدم. در استان خراســـان همیشه اول 
ج و  کر می شـــدم، اصفهـــان، شـــیراز، تبریـــز، 
کـــه می رفتـــم اول می شـــدم. هـــر جـــای دیگر 

که تـــک فرزنـــد خانـــواده بـــوده و نـــه خواهری  آقـــای جعفـــری 
کمتر زندگـــی بهتر مخالف  داشـــته و نه بـــرادری، با شـــعار فرزند 
کـــه چـــرا تـــالش می کنند بچه  گلـــه دارد  اســـت و از فرزندانـــش 
کرده  گـــر آنها به حـــرف او  کمتـــری داشـــته باشـــند. او می گوید ا
که او 12 نوه داشـــته باشـــد باید 40  بودنـــد حـــاال به جای ایـــن 

کلی هـــم نبیره. نـــوه می داشـــت و 
از پنـــج فرزنـــد آقـــای جعفـــری فرزنـــد ارشـــد او بـــه نـــام محمـــود در 
دوران هشـــت ســـاله دفـــاع مقـــدس به شـــهادت رســـیده اســـت.

ســـید محمدعلی جعفری دولت آبـــادی خاطرات زیادی از زندگی، 
گفـــت، از تلخ و شـــیرین های زندگی اش،  کار، ورزش و افتخاراتـــش 
که چـــرا علیرغم افتخـــارات فراوانش  گله داشـــته  از مســـئولین هم 

که باید و شـــاید به او توجـــه نمی کنند. آنچنـــان 
کنـــون 89 ســـال ســـن دارد و همچنان  آقـــای جعفـــری ا
هم روزانـــه به طور مـــداوم ورزش می کنـــد و قهرمان رده 
باالی 75 ســـال جهان دررشـــته ورزشـــی وزنه بـــرداری و 

اســـت. اندام  زیبایی 
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چند روسری پوشیدم
کـــی پـــور، بـــه نقـــل از مـــادر بـــزرگ  خاطـــره از محســـن خا
کیایی، مکان اتفاق روســـتای دردشـــت  مرحـــوم آقابیگم 

اصفهان اســـتان 
کـــه ماموریـــن نتواننـــد روســـری  مادربزرگـــم بـــرای ایـــن 
ایشـــان را بردارند چند تا روســـری می پوشـــیدند. یک بار 
که روســـری  وقتی مامورین به ایشـــان نزدیک می شـــوند 
کـــه شـــیرزنی بوده اســـت، زیـــر  شـــان را بکشـــند، ایشـــان 
کار می کردند  گـــوش مامور می زننـــد. مادربزرگم در خانـــه 

و ســـفید آب )روشـــور( تولیـــد می کردند.

زمیـــن  زیـــر  در  را  خـــودش  حجـــاب  خاطـــر  بـــه 
کـــرد زندانـــی 

خاطره از صدیقه خلف شوشـــتری، به نقـــل از مادر بزرِگ 
پـــدر مرحوم مریم خلف شوشـــتری، مکان اتفاق شوشـــتر 

خوزستان
کـــه ماموریـــن  مادربـــزرگ پـــدرم تـــا 7 ســـال بعـــد از ایـــن 
کردنـــد در زیـــر زمیـــن خانـــه،  کشـــف حجـــاب  ایشـــان را 
که بـــر اثر غم و افســـردگی  کـــرد تا این  خـــودش را زندانـــی 

رفت. دنیـــا  از 

چه زن چه مرد باید شبیه غربی ها باشند
خاطـــره از عـــزت اهلل باســـلیقه، بـــه نقـــل از یکـــی از اقوام 
آقـــای محمـــد ابراهیـــم پیـــش بیـــن متولد 1300 شمســـی، 
مـــکان اتفـــاق اســـتان خراســـان رضـــوی، شـــهر خـــواف، 

خرگرد روســـتای 
که بایـــد حجاب را از ســـر بردارید  که فشـــار آوردند  وقتـــی 
بـــه مـــرز افغانســـتان  کـــه  افـــراد زیـــادی از منطقـــه مـــا، 
نزدیـــک اســـت به آنجـــا پناهنـــده شـــدند. وقتـــی مردها 
پالتـــو می پوشـــیدند پاییـــن لبـــاس آن هـــا را می بریدنـــد. 
کـــه افـــراد، چـــه زن چـــه مـــرد، شـــبیه  هـــدف ایـــن بـــود 

باشـــند. غربی هـــا 

کوتاه  برگ هـــای زردآلو چســـبانده و موهایش را 
کســـی موهایش را نبیند کرده تا 

مـــکان  زینعلیـــان متولـــد 1317،  باقـــر  از محمـــد  خاطـــره 
واقعـــه مشـــهد

مـــا 8 تا برادر هســـتیم. یک بـــرادر ما یک بار مریض شـــد 
که  و نزدیـــک 50 روز بیمارســـتان بود. مادر مـــا برای این 
بتوانـــد بـــه او ســـر بزند یـــک پالتو قهـــوه ای بلنـــد دوخته 
کســـی موهایـــش را نبیند  و پوشـــیده بـــود و بـــرای آنکـــه 
کاله، برگ های زردآلو  گذاشـــته و زیر آن  کالهی بر ســـرش 
کـــرده بود. مادرمان  کوتاه  چســـبانده بوده و موهایش را 

ج نشـــد. در حدود 7 ســـال از خانه خار

کردیم از ترس مامورها شبانه فرار 
خاطـــره از معصومـــه ســـادات شمســـی پـــور بـــه نقـــل از 
مادربزرگ مرحـــوم خانم شـــهبانو خورزانـــی متولد1304، 

مـــکان واقعـــه خـــور اســـتان اصفهان
کـــه  گرفـــت  کشـــف حجـــاب پدرمـــان تصمیـــم  در زمـــان 
کـــه در دامغـــان داشـــتیم، برویـــم. از ترس  بـــه خانـــه ای 
کردیـــم. مایحتاج راهمـــان را جمع  مامـــوران شـــبانه فرار 
و  می کردیـــم  حرکـــت  شـــب ها  رفتیـــم.  پیـــاده  و  کردیـــم 
روزهـــا در قنات هـــا پنهـــان می شـــدیم. بعد از 2 یـــا 3 روز 

بـــه دامغان رســـیدیم.

قزاق ها جـــرأت نکردند به مردم روســـتا نزدیک 
ند شو

خاطـــره از عرب مـــرادی بـــه نقـــل از پدربزرِگ پـــدر مرحـــوم 
غـــالم عرب مـــرادی، مـــکان واقعه شـــاهرود

بوده اســـت.روزی  روســـتا  کدخـــدای  پـــدرم  پدربـــزرگ 
قزاق ها به سرچشـــمه آمدند و چورشـــو )چادر شـــب( را از 
که قزاق ها  کدخدا دســـتور می دهد  کشـــیدند.  ســـر زنان 
کســـی  کدخدا به آن ها می گوید چه  را پیـــش او بیاورنـــد. 
کند؟! دســـتور  که بـــه خانم ها اهانت  کرده اســـت  جرأت 
کاه بریزنـــد و بـــه طویلـــه ببرنـــد.  می دهـــد جلـــو قزاق هـــا 
بعـــد از آن قزاق هـــا دیگـــر جـــرأت نکردند به زنان روســـتا 

نزدیک شـــوند.

کشف  دروازه های روســـتا را بســـتند و شروع به 
کردند حجاب 

خاطـــره از فاطمـــه زارعـــان بـــه نقـــل از مادربـــزرگ متولـــد 
1312 مـــکان واقعـــه محســـن آبـــاد اصفهان، زمـــان واقعه 
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خاطرات مردمی از کشف حجاب
کـــه مادر بزرگـــم در آن زندگـــی می کرده،  کدخـــدای دهی 
کـــه افـــراد از  گفتـــه  آدم خوبـــی بوده اســـت. بـــه افـــراد ده 
روز  یـــک  امـــا ســـرانجام  نیاینـــد.  بیـــرون  خانه هایشـــان 
کلید روســـتای  کشـــف حجاب وارد ده می شـــود و  مأمور 
کدخـــدا  کـــه دو دروازه داشته اســـت از  محســـن آبـــاد را 
می گیـــرد و درب هـــا را قفـــل می کنـــد و ایـــن شـــعار را بـــا 
صـــدای بلنـــد می خوانـــد: »منـــت شـــاه را دارم حجاب را 
برمـــی دارم«. بعـــد از خواندن این شـــعر و در حین شـــعار 
کـــه  کســـی را  دادن بـــه همـــراه نیروهـــای خـــودش، هـــر 

کرده اســـت. حجـــاب داشـــته را بـــی حجـــاب و برهنه 

کامل(  بـــه شـــرطی می گذاریم ســـرون )حجـــاب 
ک بکارید! که تریـــا بگذاریـــد 

گوهـــری بـــه نقـــل از مادربـــزرگ مرحـــوم  خاطـــره از علـــی 
لیلـــی جمالـــی، مکان واقعه اســـتان ایالم شـــهر شـــیروان 

روســـتای علـــی آبـــاد اولیا
که  مـــادر بزرگـــم در آن زمـــان ســـربندهایی می گذاشـــتند 
گل های خاصـــی دارد و به  کـــه  به ســـرون معروف اســـت 
گوش ها را می پوشانده)حجاب  که ســـر و  گونه ای اســـت 
کشـــف حجـــاب خانم هـــا  کامـــل بوده اســـت(. در زمـــان 
که مأموریـــن می آمدند،  گودال هایـــی می کندنـــد، زمانی 
خانـــم هـــا، بـــرای آنکـــه ماموریـــن ســـرون ها را از آن هـــا 
گـــودال می انداختنـــد و روی  نگیرنـــد ســـرون ها را داخل 
که  ک می ریختنـــد. مادربـــزرگ ام تعریـــف می کرد  آن خـــا
یکـــی از مامـــوران به نـــام آقای میرزا رضا می گفت: شـــرط 
که  کـــه ســـرون بگذارید این اســـت  که اجـــازه دهم  ایـــن 

ک بکارید! کشـــاورزی تریـــا در زمین هـــای 

که بمیرد و می میرد دعا می کند 
خاطـــره از محمـــد تقـــی جعفـــری متولـــد 1318 بـــه نقـــل از 

ک، شاهســـوران مـــادر متولـــد 1288، مـــکان واقعـــه ارا
مامـــوران بعـــد از خـــروج مـــادرم از حمـــام بـــه دنبـــال او 
می دونـــد، او بـــه طـــرف حمـــام مـــی دود، امـــا مامـــوران 
مـــادرم  می کشـــند،  را  روســـری اش  ســـرد  حمـــام  در 
گر  می گوید:»خدایـــا مـــن تحمـــل ایـــن وضـــع را نـــدارم و ا
ایـــن وضـــع ادامه پیـــدا می کند جانـــم را بگیـــر«. دعایش 
مستجاب می شـــود و هفته بعد ایشـــان از دنیا می روند.
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عـــروس را بـــا پارچـــه ای می پوشـــانند و بـــه خانـــه ی  �
دامـــاد می برنـــد

خاطـــره از ســـید جواد امامـــی به نقل از مادر بزرگ همســـر 
مرحـــوم ربابـــه دهقانـــی، مکان واقعـــه روســـتای فیروزآباد 

میبد 
کشـــف حجاب،  کـــه در زمان  خانمـــم تعریـــف می کردنـــد 
اینکـــه  خاطـــر  بـــه  عقدشـــان،  مراســـم  زمـــان  پدرشـــان 
بـــه  و  نرســـانند  آزار  ایشـــان  بـــه  حکومتـــی  مامـــوران 
پارچـــه ای  بـــا  را  ایشـــان  نکننـــد،  تعـــرض  حجابشـــان 
می پوشـــانند و در آغـــوش بـــه خانـــه ی دامـــاد می برنـــد و 

می کننـــد. برگـــزار  درآنجـــا  را  عقدشـــان  مراســـم 

کشـــف حجاب را وســـط  � پدربزرگـــم یکـــی از مأموران 
میدان شـــالق زد

خاطـــره از ابوالفضـــل نورانـــی به نقـــل از پدر بـــزرگ مرحوم 
کبـــری، مکان واقعه بابلســـر یـــداهلل ا

کدخداهـــای 40 تا 50 روســـتا زیر دســـت پدربزرگم بودند. 
کشـــف  که فرمان  کـــه زمانی  پدربزرگـــم تعریـــف می کردند 
کشـــف حجـــاب  اجـــازه ی  ایشـــان  حجـــاب صـــادر شـــد 
کدخداهـــا نـــداده بودند. وقتـــی مأموریـــن حکومتی  بـــه 
که چرا حکـــم حکومتی را اجـــرا نمی کند  کردنـــد  اعتـــراض 
پدربزرگـــم یکی از ماموران را در وســـط میدان شـــالق زد. 
گـــوش رضـــا خـــان می رســـد، او حمایتش  وقتـــی خبـــر به 
کـــه خبـــر بـــه روســـتا  را از پدربزرگـــم بـــر مـــی دارد و زمانـــی 
کـــه بـــا پدربزرگـــم مشـــکل داشـــتند به  می رســـد افـــرادی 
خانـــه ی او یـــورش می برنـــد و تمـــام زندگیشـــان را بهـــم 
کاًل متحـــول می شـــود و زندگـــی اش  می ریزنـــد. پدربزرگـــم 
عوض می شـــود و جزء مبارزین علیه حکومت می شـــود.

مادربزرگم سرکدخدا و سرباز همراه او را شکست  �
گل آفریـــن باقری به نقـــل از مادر بـــزرگ مرحوم  خاطـــره از 
شهرســـتان  زنجـــان  واقعـــه  مـــکان  اهلل وردی لـــو،  گلـــزار 

خدابنـــده
کشـــف  زمـــان  در  کـــه  می کردنـــد  تعریـــف  بزرگـــم  مـــادر 
کدخدا، امور روســـتا را  حجـــاب، حکومـــت به واســـطه ی 
کدخـــدا از طـــرف شـــاه مامـــور اجرای  کنتـــرل می کردنـــد. 
کشـــف حجاب می شـــود، برای اجـــرای این قانون  قانون 
بـــه  بـــه همـــراه خواهـــر و همســـر بی حجـــاب شـــده اش 
که خواهر و همســـر  خانه هـــای مردم می رفـــت و می گفت 

کرده اند، شـــما هم  کشـــف حجـــاب  من به دســـتور شـــاه 
کنیـــد. بـــه خانـــه مادربـــزرگ مـــن  کشـــف حجـــاب  بایـــد 
هـــم می رونـــد. وقتـــی مـــادر بزرگـــم با ایـــن وضـــع مواجه 
که بـــه من اجـــازه بدهید  می شـــود بـــه آن هـــا می گوید: » 
بـــردارم و مرتـــب  را  بـــروم و روســـری و چـــادر خـــود  کـــه 
شـــده بیایـــم«. بـــه ســـرعت می روند و بـــا وردنـــه می آیند 
از  بعـــد  را می شـــکنند.  او  و ســـرباز همـــراه  و ســـرکدخدا 
آن از پاســـگاه بـــرای دســـتگیری مـــادر بزرگـــم می آیند، با 
وجود دخالت پدربزرگم، ایشـــان را می گیرنـــد و به زندان 
که  می برنـــد. در زنـــدان، آنقدر ایشـــان را شـــالق می زنند 
متاســـفانه چنـــد ماه بعـــد از آزادی بر اثر شـــالق ها و زخم 

هـــا، از دنیـــا می روند.

کی دیده؟« � اسم رمز: »قوچ علی را 
خاطره از خانم عســـگری به نقـــل از پدربزرگ محمدعلی 

نادعلـــی، مکان واقعه دلیجان روســـتای راوند
پدربـــزرگ مـــادری ام فلـــج بود ولـــی هوش بســـیار باالیی 
کل قرآن. خیلی از لحاظ ســـمعی قوی  داشـــتند، حافظ 
بودنـــد و صدای پـــای مأموران را خیلی خوب تشـــخیص 
کشـــف حجـــاب بـــه  می دادنـــد. وقتـــی مامـــوران بـــرای 
کـــه بـــه خانم هـــا  روســـتا می آمدنـــد، ایشـــان بـــرای ایـــن 
کـــه وقتی  تعـــرض صـــورت نگیرد بـــا آن ها قـــرار می گذارد 
ســـربازان آمدند بـــه آن ها خبـــر بدهد. ایشـــان می رفتند 
بـــر روی پشـــت بـــام و بـــه محـــض شـــنیدن صـــدای پای 
مامورین حکومتـــی، بلند فریاد می زندنـــد: »قوچ علی را 
که زنان با شـــنیدن  کـــی دیده؟!«. این اســـم رمزی بوده 
آن از خانـــه بیـــرون نمی آمدند. بعد از چنـــد ماه ماموران 
کار ایشـــان باعـــث  کـــه ایـــن  حکومتـــی متوجـــه شـــدند 

ج نشـــدن زنان می شـــود. خـــار

کردند � چراغ ها خاموش شد و مأموران حمله 
خاطـــره از محمـــود نماریـــان به نقـــل از پدر بـــزرگ عباس 

نماریـــان، مـــکان واقعه آمل
کشـــف حجاب، به  کـــه در زمان  پـــدرم تعریـــف می کردند 
کـــه برگزار شـــده  همـــراه مـــادرم در یکـــی از جشـــن هایی 
بـــود، حضور داشـــتند. مکان ایـــن جشـــن ها در خیابان 
شـــهرداری آمل و دبیرســـتان پهلوی بوده اســـت. هنگام 
گهـــان تمامی روشـــنایی های ســـالن  برگـــزاری جشـــن نا
خاموش می شـــود و در حین خاموشـــی، مأمـــوران برای 

بـــه حجـــاب خانم هـــای داخـــل ســـالن حملـــه  تعـــرض 
که متوجـــه ایـــن قضیه می شـــود، جلو  می کننـــد. پـــدرم 
که بـــرای تعرض می آمده  مادرم می ایســـتد و هر ماموری 
مـــورد ضرب و شـــتم قـــرار می گرفته. بعدًا مشـــخص شـــد 
کـــردن مردم  که قضیه ی جشـــن، نقشـــه ای بـــرای جمع 
ج  بوده اســـت. پـــدرم و مـــادرم به ســـختی از جشـــن خار
شـــده و به خانه بـــر می گردند. بعـــد از این قضیـــه مادرم 

ج نشـــد. تـــا مدت هـــای زیـــادی از خانه خار

ک  � که جنازه اش را ســـگ از خا مامورکشـــف حجابی 
درآورد

خاطـــره از فائـــزه فرجـــی بـــه نقـــل از همســـردایِی خانـــم 
ورامیـــن واقعـــه  مـــکان  متولـــد 1300،  عزیزجـــان هاشـــمی 
خیلـــی  کـــه  حجـــاب  کشـــف  دوران  مامـــوران  از  یکـــی 
که  کبیـــر رحم نمی کـــرد وقتی  ســـنگدل بـــود و به صغیر و 
ک درآورد.  به درک واصل شـــد، جنازه اش را ســـگ از خا

ایـــن ماجـــرا در تمـــام شـــهر ورامین پخش شـــد.

پاچه ی شلوار همه ی دانش آموزان را بریدند �
گازرانی بـــه نقل از پدر بـــزرگ رحمت اهلل  خاطـــره از علـــی 

ک گازرانـــی متولد 1308، مـــکان واقعه ارا
تعریـــف  بـــوده  دانش آمـــوز  زمـــان  آن  در  کـــه  پدربزرگـــم 
کشـــف حجاب ســـرکالس  که یـــک بـــار ماموران  می کنـــد 
آمدند و پاچه ی شـــلوار همه ی دانش آمـــوزان را بریدند. 
پدربزرگـــم می گویـــد همـــه مـــا ســـرافکنده و شرمســـار بـــه 

بازگشـــتیم. خانه 

بـــه صورت نیـــم خیـــز از جوی ها بـــه حرم امـــام رضا  �
فتند می ر

مرحومـــه  مـــادر  از  نقـــل  بـــه  کریمـــی  حلیمـــه  از  خاطـــره 
مشـــهد واقعـــه  مـــکان   ،1392 متولـــد  کریمـــی  معصومـــه 
کـــه به حـــرم می رســـند جوی هـــای بلندی  جوی هایـــی 
بـــود. هـــر وقت می خواســـتند بـــرای زیارت به حـــرم امام 
که بـــا حجـــاب برای  رضـــا برونـــد، چـــون نمی گذاشـــتند 
زیـــارت برونـــد، زن ها به صـــورت نیم خیـــز از این جوی ها 

حرکـــت می کردند و بـــه حرم می رســـیدند.

کشته می شویم یا شما را می کشیم � یا 
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خاطـــره از حســـن بهرامـــی به نقـــل از خواهر مـــادر بزرگ، 
کرمان شـــهربابک روســـتای ریســـه   مـــکان واقعه 

خالـــه پـــدرم در منطقـــه ای اطـــراف شـــهر بابـــک زندگـــی 
کشـــف حجاب در  می کردنـــد، ادشـــوم )عشـــایر( در زمان 
آن مکان مســـتقر بودنـــد. در آن زمان قزاق هـــا می آیند و 
کشـــف حجاب می دهند. ســـربازی می خواسته  دســـتور 
چارقد زنی را بکشـــد، زن مقاومـــت می کند، فرمانده اش 
می آیـــد و چارقد زن را می کشـــد، خاله ی پـــدرم با چوب، 
از پشـــت فرمانـــده را می زنـــد و او را از اســـب می انـــدازد، 
نیـــز  عشـــایر  و  می کشـــند  اســـلحه  افـــرادش  و  فرمانـــده 
اســـلحه بیرون می آورند و برای درگیر شـــدن جبهه گیری 
می کننـــد، یـــک ریـــش ســـفید شـــرایط را آرام می کنـــد و 
آن هـــا را بـــه غذا دعوت می کنـــد. در آخر تهدیـــد می کنند 
کشـــف حجاب  کـــه آمدیـــم بایـــد همه  کـــه دفعـــه ی بعد 
که  کـــه دفعه ی بعـــد  کننـــد، خالـــه پـــدرم هـــم می گویـــد 
کشـــته می شـــویم  کرده ایم، یا  گورتـــان را آمـــاده  آمدیـــد، 
کشـــف حجـــاب نمی کنیم. ســـری  یا شـــما را می کشـــیم. 
که  که می آیند پیرمـــردی آن ها را نصیحـــت می کند  بعـــد 
کار  این هـــا پایبندنـــد و خونریزی می شـــود و تن بـــه این 

نمی دهنـــد، آن هـــا هم عقـــب نشـــینی می کنند.

کشـــف حجـــاب از غصه  یـــک روز قبل از اعالن 
د می میر

خاطـــره از محمـــد ارفع به نقل از مادر بـــزرگ مادر جهانی 
ســـادات مهدی نســـب متوفی 1314، مکان واقعه دزفول

کشـــف  مادربزرگم ســـادات بودنـــد. یک روز قبل از اعالم 
کـــت و دامن می پوشـــد و به  حجاب، همســـایه ایشـــان، 
که از فردا  خانـــه آن ها می آیـــد، رقص و آواز راه می انـــدازد 
آزادی می شـــود. بـــی بـــی بـــه او می گوید: »مـــن می میرم 
کـــه چـــادر از ســـرم در بیایـــد«. یک  و آن روز را نمی بینـــم 
کشـــف حجاب شـــود، از غصه  که اعالن  روز قبـــل از ایـــن 

. د می میر

بـــه خاطر کشـــف حجاب بـــه آب انبـــار می رود و 
در آنجـــا غرق می شـــود

خاطـــره از علـــی اصغـــر ریـــگازاده بـــه نقـــل از پـــدر بـــزرگ 
همســـر حـــاج محمـــد قلـــع کار متولـــد1310، مـــکان واقعه 

آبـــاد یزد نجـــف 
پدربـــزرگ خانمـــم در زمـــان رضاخـــان، در یـــک روســـتا 
زندگـــی می کرده اســـت، روزی آجان هـــا دنبـــال مـــادرش 
غـــرق  انبـــار می پـــرد و در آن  یـــک آب  بـــه  او  می کننـــد، 

می شـــود.

کمه  به خاطر پوشـــش چادر، یـــک خانم را محا
کردند

آقای علیزاده از سیرجان
رئیس دادگســـتری ســـیرجان هســـتم. یک پرونده مال 
1321 در بایگانـــی دیـــدم. به خاطر پوشـــش چـــادر، یک 

کـــرده بودند. کمـــه و مجازات  خانـــم را محا

که نو بماند! کاله را بر سر نمی گذارم 
خاطـــره از محمـــد منگیری به نقـــل از پدر قاســـم منگیری 

کرمان متولد 1309، مـــکان واقعه شـــهربابک 
کشـــف حجـــاب  کـــه در زمـــان  پـــدرم تعریـــف می کردنـــد 
کاله  گفـــت: چرا  ســـربازی بـــه خانه ی مـــا آمد و بـــه پدرم 
کاله پهلوی روی ســـرت  گذاشـــتی و چـــرا  نمـــدی بر ســـر 
گفت:  کاله نـــو را آورد و  نیســـت، پدرم به ســـرعت رفت و 
که نـــو بماند  کاله را روی ســـرم نمی گـــذارم  »بنـــده ایـــن 
کنم« و با این حربه ســـرباز را دســـت  و بیـــرون اســـتفاده 

کرد. به ســـر 

پارچه ســـفید روی یک نفـــر می اندازند و باالی 
ســـرش عزاداری می کنند

خاطـــره از محمدرضـــا بندرچـــی بـــه نقل از مرحوم ســـید 
جلیـــل زرآبـــادی متولد1300، مـــکان واقعـــه قزوین

در ایـــام ممنوعیت حجـــاب، مردم بـــرای اینکه ماموران 
مزاحم عزاداریشـــان نشـــوند، در صبح های زود عزاداری 
کـــه مامورهـــا فهمیده اند  می کردنـــد. اطـــالع می دهنـــد 
و دارنـــد می آینـــد، فـــردی را می خواباننـــد و یـــک پارچه 
ســـفید روی او می اندازنـــد و بـــه عنـــوان جنـــازه بـــاالی 
فکـــر  و  می آینـــد  مامورهـــا  می کننـــد.  عـــزاداری  ســـرش 
کســـی مـــرده و آنجا را تـــرک می کنند. که واقعًا  می کننـــد 

موهایش معلوم می شود، بیهوش می شود
خاطـــره از حمیده مســـجدی به نقـــل از مادربـــزرگ مادر 
کرمان شـــهید معصومه ســـادات مصلحـــی، مکان واقعـــه 
کشـــف حجـــاب حـــدود 4  مادربـــزرگ مـــادرم در زمـــان 
مـــاه از خانـــه بیـــرون نمی رفتند. شوهرشـــان هـــم اجازه 
کـــه مـــادر را بـــه  نمی دادنـــد. دخترهـــا قـــرار می گذارنـــد 
ج می شـــوند، مامورها آن ها  حمـــام ببرنـــد، از خانه خـــار
را دنبـــال می کننـــد. قزاق هـــا می ریزنـــد و چـــادر را از ســـر 
زن و دخترانش می کشـــند. ایشـــان موهای شان معلوم 

می شـــود و بیهـــوش می شـــود. او را بـــه خانـــه می آورند و 
پـــس از مدتی فـــوت می کند، شـــوهرش هـــم مدتی پس 

از او فـــوت می کنـــد.

کشـــف حجاب را  کـــه دعایش دو مامور  عارفی 
کت می رســـاند به هال

محمد صحرایی
کازرون پیرمردی به نام شـــیخ  در بهشـــت زهـــرای شـــهر 
امیـــن الدیـــن بلیانـــی از عرفـــای قـــرن هفتـــم یا هشـــتم 
کـــه توســـط مامـــوران رضاخان  دفـــن هســـت. خانمـــی 
از  ایـــن پیـــر متوســـل می شـــود،  بـــه  دنبـــال می شـــده، 
دعـــای ایـــن پیـــر ایـــن مامـــوران بـــا اسب های شـــان به 
مـــردم  می شـــوند.  ک  هـــال دو  هـــر  و  می خورنـــد  زمیـــن 
کـــت ماموران را ســـنگ  کازرون تـــا مدتـــی آن مـــکان هال

بـــاران می کردنـــد.

داستان یک زندگی
خاطـــره از محمـــد دلگـــرم بـــه نقـــل از پدربـــزرگ مرحـــوم 
واقعـــه  مـــکان   ،1322 متوفـــی  حیـــدری  مالاســـماعیل 

روســـتای قـــره بـــالغ همـــدان
که فـــردی روحانی  که پدربزرگم  پـــدرم تعریف می کردنـــد 
و از بـــزرگان روســـتا بوده اســـت، روزی در جریـــان قانـــون 
کاری از منـــزل مـــی رود و با یورش  کشـــف حجاب بـــرای 
روبـــه رو می شـــود،  بـــا حجـــاب  بـــه زن هـــای  ســـربازان 
کـــه بـــا لبـــاس روحانیـــت و عمامـــه  ســـربازها ایشـــان را 
می بیننـــد بـــه ســـمت ایشـــان حملـــه می کننـــد و قبـــا و 
عمامـــه ایشـــان را از تنشـــان در مـــی آورد و پـــاره می کنند 
که بعد از این اتفاق، پســـرانش  ایشـــان 5 پســـر داشـــتند 
بـــه خیابان می رونـــد و با مامـــوران درگیر می شـــوند و در 
کـــه پیش می آید در نوشـــیدنی  درگیـــری و چالش هایی 
آن ها ســـم می ریزنـــد و آن ها را مســـموم می کنند و فقط 
پدربـــزرگ بنده از آن ماجرا زنده مانده اســـت. بعد از این 
کشـــته شـــدن فرزندانـــش نابینا  ماجـــرا پدربزرگـــم از غم 
می شـــود و چنـــد ســـال بعد هـــم از دنیا می رود. ایشـــان 
کمونیســـت ها و  از بزرگان روســـتا بـــوده و در جریان بین 
کـــرده و اجازه ی ورود به روســـتا را  انگلیســـی ها مداخله 

نـــداده بود.

سطل ماست حجابم شد
گان حســـن نـــژاد به نقـــل از خالـــه، مرحوم  خاطـــره از مژ
مـــکان  متوفـــی1388،  و  متولـــد1302  اســـماعیلی  اختـــر 

مراغه شهرســـتان  واقعـــه 
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مـــادر بزرگـــم می گفـــت: مـــن در آن زمـــان 10 ســـال ســـن 
که ماســـت خریـــده بودم و در  داشـــتم، یک روز در حالی 
راه بازگشـــت بـــه خانه بودم آجانـــی مرا دید و مـــرا دنبال 
که نمی خواســـتم  کـــرد و چادرم را از ســـرم برداشـــت، من 
کاســـه را روی  کســـی موهای من را ببیند، ماســـت درون 
گذاشـــتم و  کاســـه را روی ســـرم  زمیـــن ریختـــم و خـــود 

همـــان طـــور تا خانـــه رفتم.

زن های روســـتا را جمع می کنند تـــا رضاخان با 
هواپیما از باالی ســـر آن ها رد شـــود

خاطـــره از اعظم منصوری به نقـــل از پدربزرگ محمدرضا 
منصـــوری متولـــد1302، مـــکان واقعه خراســـان شـــمالی، 

بجنورد، روســـتای شـــیخ تیمور
ســـربازان روســـتای شـــیخ تیمور زن های روســـتا را جمع 
بـــا  می خواهـــد  رضاخـــان  کـــه  می گوینـــد  و  می کننـــد 
کشـــف حجـــاب  هواپیمـــا از روی روســـتا رد شـــود، بایـــد 
کنیـــد تـــا او ببینـــد، با وجـــود ناراحتی مـــردم، آن هـــا را تا 
شـــب نگه می دارند و رضاخان هم از آنجا رد نمی شـــود.

نـــداد  اجـــازه  پـــدرم  حجـــاب،  کشـــف  از  بعـــد 
برویـــم مدرســـه 

خاطـــره از خانـــم حضوریان به نقـــل از مادر بـــزرگ صفیه 
نقـــی زاده متولـــد 1306، مـــکان واقعه تبریز

دبســـتان  اول  کالس  ســـال1314  در  کـــه  بزرگـــم  مـــادر 
کـــه یـــک مامور رضـــا خان مشـــهور  بـــود تعریـــف می کـــرد 
بـــه »حســـن بـــدون خـــدا«، روزی همـــه ی مقنعه هـــا و 
روســـری های مـــا را در آورد و روســـری هایمان را ریـــز ریـــز 
کـــرد، بعـــد از آن قضیـــه پـــدرم اجـــازه نـــداد بـــه مدرســـه 

. یم و بر

پاســـپورت انگلیســـی اش باعث می شد زنش را 
کشـــف حجاب نکنند!

خاطـــره از سیدحســـن پوررضوی بـــه نقل از پـــدر، مرحوم 
ســـیدمحمدرضاپوررضوی، مکان واقعه ســـاری

کســـتان بـــوده بـــه ســـاری نقل  کـــه از شـــیعیان پا پـــدرم 
از  کســـتان  پا زمـــان،  آن  در  چـــون  بـــود.  کـــرده  مـــکان 
پاســـپورت  پـــدرم  بوده اســـت،  انگلســـتان  مســـتعمرات 
کـــه وقتـــی بـــا  انگلیســـی داشـــته اند، ایشـــان می گفتنـــد 
را  خانـــم  حـــاج  جلـــوی  می کردنـــد،  برخـــورد  آجان هـــا 

که حجابـــش را بردارنـــد، اما پدرم پاســـپورت  می گرفتنـــد 
انگلیســـی  تبعـــه  )کـــه  می دادنـــد  نشـــان  را  انگلیســـی 
کاری  هســـتند( و ژاندارم هـــا هـــم بـــه ایـــن دلیل با آن هـــا 

نداشـــتند.

کـــه فلـــج شـــوی، مامـــور دو روز  نفریـــن می کنـــد 
بعـــد فلج می شـــود
حسین اسدی

ســـید عبـــاس حســـنی از نـــوادگان عبدالعظیـــم حســـنی 
هســـتند. ایشـــان در روســـتای انجـــالس همـــدان زندگی 
می کننـــد. یکی از ماموران عمامه ایشـــان را بـــر می دارند) 
می رونـــد(  شـــهر  بـــه  روســـتا  از  ایشـــان  کـــه  هنگامـــی 
ماموریـــن، عمامـــه را زیـــر پـــای خود لـــه می کنند و ســـید 
که فلج شـــود. ایـــن مامور  هـــم ایشـــان را نفریـــن می کند 
هـــم دو روز بعـــد فلج می شـــود. بعدًا از ســـید می خواهند 
که  کـــه از ایـــن نفریـــن بگـــذرد و به ایـــن صورت می شـــود 
ایشـــان می گذرد و مامور دســـتش دوباره ســـالم می شود

عزاداری در حمام
خاطـــره از حمید مســـعودی بـــه نقل از مادربـــزرگ مرحوم 
شـــهربانو احمـــدی، مکان واقعه روســـتای یل آباد ســـاوه

بـــه خاطر منع عـــزاداری در محرم و صفر، مـــردم به بهانه 
حمام رفتـــن، در حمام ها عـــزاداری می کرده اند.

نفرین پاسبان می گیرد
خاطـــره از محمـــد رضـــا بندرچـــی بـــه نقـــل از پـــدر مرحوم 

هـــادی بندرچـــی متولـــد 1308
کچـــل بود، پاســـبان  کـــه خانمـــی  پـــدرم تعریـــف می کـــرد 
چـــه  هـــر  زن  آن  می آیـــد،  روســـری اش  کشـــیدن  بـــرای 
پاســـبان  نکشـــد،  را  روســـری اش  کـــه  التمـــاس می کنـــد 
اعتنایـــی نمی کنـــد و روســـری را از ســـرش می کشـــد، زن 
که  خجالـــت می کشـــد و نفریـــن می کند، پاســـبان موقعی 
پیـــر می شـــود دچـــار بیمـــاری بـــدی می شـــود و بـــا وضع 

بـــدی از دنیا مـــی رود.

کرد مادربزرگم از شدت ضربه فوت 
خاطـــره از پریدخـــت فرش بـــاف از مادربـــزرگ شـــهیدش، 

کاشـــان مـــکان واقعه 
کاشـــان بوده اند، خانه  خانـــواده مادربزرگ من از بزرگان 
که فکر  آن هـــا 30 متـــری حمـــام بـــوده، روزی مادربزرگـــم 

کوتـــاه، مزاحم او شـــود،  کســـی در این مســـیر  نمی کـــرده 
بـــه ســـمت حمـــام بـــه راه می افتـــد. ســـربازی او را دنبال 
می کنـــد، مادربزرگـــم از پله هـــای حمام پاییـــن می افتد و 
بعـــد از چند روز بـــه خاطر شـــدت ضربه، فـــوت می کند. 
مـــادر بزرگـــم در آن زمان دو فرزند 6 و 9 ســـاله داشـــتند.

نســـبت ســـادات را از شناســـنامه ایشان حذف 
می کنند

خاطـــره از لینا ملمعی بـــه نقل از پدر بـــزرگ مرحوم پرویز 
ملمعی، مکان واقعه مسجدســـلیمان

کشـــف  قانـــون  علیـــه  ســـلیمان  مســـجد  در  پدربزرگـــم 
حجـــاب رضاخان علنًا مبارزه می کرد، ســـربازان، ایشـــان 
را دســـتگیر و به قزوین تبعید می کنند و نســـبت ســـادات 

را از شناســـنامه ایشـــان حـــذف می کنند.

پدرم در خانه حمام ساخت
خاطـــره از خانـــم حضوریان به نقـــل از مادر بـــزرگ صفیه 

نقـــی زاده متولـــد 1306، مـــکان واقعه تبریز
مـــادر بزرگم می گفت: پـــدرم خیلی معتقـــد و غیرتی بود، 
که دید مـــا نمی توانیـــم به حمـــام برویم، در  بعـــد از ایـــن 
که مـــا مجبور نشـــویم  خانـــه مـــان یـــک حمـــام ســـاخت 
بـــه جـــای دیگـــر و حمام عمومـــی برویـــم و پول بـــه افراد 

ذی نفـــوذ بدهیم.

آیت اهلل یک سیلی محکم به سرهنگ زد
آیـــت اهلل ســـید  از  نقـــل  بـــه  از مرتضـــی عزیـــزی  خاطـــره 

قـــم واقعـــه  مـــکان  نجفـــی،  مرعشـــی  الدیـــن  شـــهاب 
یک ســـرهنگی رئیس نظمیه ی قم بودنـــد. وقتی فرمان 
کشـــف حجـــاب صادر شـــد و قرار شـــد در قم ایـــن فرمان 
اجرا شـــود آیـــت اهلل مرعشـــی نجفی نزدیک حـــرم بودند 
کـــه  کـــه می بیننـــد  کالس می رفتنـــد  و داشـــتند بـــر ســـر 
رئیـــس نظمیه ی قـــم، در حال برداشـــتن حجاب از ســـر 
یـــک خانـــم بوده اســـت. آیت اهلل مرعشـــی جلـــو می روند 
و یـــک ســـیلی محکم به آن فـــرد می زنند. فـــردای آن روز 
کنـــد، اما در  کـــه بیایـــد و تالفـــی  ســـرهنگ می خواســـته 
گذر بر روی ســـرش  یکـــی از زیرگذرهـــای قم، ســـقف زیـــر 

می ریـــزد و بـــه درک واصل می شـــود.
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کالس هایـــش را در باغش  مراســـم، جلســـات و 
می کرد برگـــزار 

خاطـــره از حمیدرضـــا شـــاه میرزایی بـــه نقـــل از لطـــف اهلل 
مصنوعـــی، مـــکان واقعـــه آران و بیدگل

کاشـــان بـــه نام ســـید محمد علـــوی، باغی  یـــک عالم در 
کـــرد و تا زمان  داشـــتند. زندگی خـــود را به آن باغ منتقل 
کشـــف حجاب از باغ بیرون نیامد. مراســـم، جلسات  لغو 

کالس هـــای درســـش را هم آن جا برگـــزار می کرد. و 

بـــرآورده  دعای شـــان  و  می کننـــد  دعـــا  مـــردم 
د می شـــو

خاطـــره از فاطمـــه نخعی نژاد به نقل از مـــادر بزرگ مرحوم 
کرمان روســـتای دهوج  فاطمـــه آبادی جـــو، مکان واقعـــه 

راور شهرستان 
که در روســـتای ما مردم در  مادربزرگـــم تعریـــف می کردند 
کردند  امامـــزاده پیرتقـــی جمع شـــدند و دعـــا و عـــزاداری 
کشـــف حجـــاب صورت نگیـــرد، همین  که در این روســـتا 
اتفـــاق هـــم افتـــاد و در روســـتای دهـــوج هیـــچ اتفاقـــی 

 . د نیفتا

مادرم در تاریکی شب به چاه افتاد
مـــادر  بـــزرِگ  مـــادر  از  نقـــل  بـــه  متیـــن  علـــی  روایـــت: 
شـــهیدخانم خدیجـــه صباغی متولـــد 1310، مـــکان واقعه 

د یز
مادربزرگم در حال فرار از دســـت آجان هـــا به خاطر اینکه 
شـــب بوده و همـــه جا تاریـــک بـــوده در چـــاه می افتند و 
جان به جان آفرین تســـلیم می کند و شـــهید می شـــوند.

ســـرباز توســـط ســـربازان مورد ضرب و شتم قرار 
فت گر

خاطـــره از نصیـــر ابـــردار بـــه نقل از دایـــی مادر بزرگ ســـید 
کاظـــم طیبـــی متولـــد 1285، مکان واقعه مشـــهد

کشـــف حجاب ســـرباز بوده، در  دایی مادربزرگم در زمان 
گوهرشـــاد ایشـــان از تیراندازی به مردم  ماجرای مســـجد 
امتناع می کنند، دیگر ســـریازان به دســـتور مافوقشـــان او 

را مورد ضرب و شـــتم قـــرار می دهند و عقیـــم می کنند.

باور نمی کند، می بیند، غش می کند
خاطـــره از عزیـــزاهلل ســـوزن گر بـــه نقـــل از عمـــه ی مـــادر 

گـــر متولـــد 1310، مـــکان واقعـــه دزفـــول گوهرســـوزن 
مادرشـــان  اطـــالع  بـــه  وقتـــی  می گفتنـــد  مـــادرم  عمـــه 
را  افـــراد  و  می شـــود  حجـــاب  کشـــف  کـــه  می رســـانند 
دســـتگیر می کنند و حجاب از سرشـــان می کشـــند، ابتدا 
کـــه می خواهـــد از خانـــه بیرون  بـــاور نمی کنـــد امـــا وقتی 
کـــه جدی  بـــرود خانم هـــای دیگـــر بـــه ایشـــان می گویند 
که حجاب از ســـرش  اســـت و او وقتـــی یک نفر را می بیند 
کشـــیدند، غـــش می کنـــد و از حـــال مـــی رود و مدتـــی در 

بوده اند. بیمـــاری  بســـتر 

خدایا من را زنده نگذار
بـــزرگ  مـــادر  از  نقـــل  بـــه  زنـــور  نـــوری  علـــی  از  خاطـــره 
مرحـــوم ســـکینه نـــوری زنـــور، مـــکان واقعه روســـتای زنور 

مرنـــد شهرســـتان 
کـــه فرمـــان  مادربـــزرگ پـــدری ام در 17 دی ســـال 1314 
که به  گفته شـــد  کشـــف حجـــاب صادر شـــد و بـــه مـــردم 
میـــدان اصلی شـــهر بروند، ایشـــان )ســـکینه خانم( بعد 
کـــه در آن جـــا می بیننـــد حجـــاب از ســـر مـــردم  از ایـــن 
می کشـــند دســـت بلنـــد می کنـــد و می گویـــد »خدایا من 
را زنـــده نگـــذار«، من طاقت نـــدارم ببینم مـــردم حجاب 
ندارند، بعـــد از ظهر همان روز به رحمـــت خدا می روند. 
کـــه می خواهند وارد حیاط شـــوند و  یعنـــی دقیقًا زمانی 

پای شـــان را داخـــل می گذارنـــد، فـــوت می کنند.

کرد به خاطر حجاب ترک تحصیل 
خاطـــره از حیـــدر علـــی رســـتمی به نقـــل از مـــادر صدیقه 

رحمانـــی، مـــکان واقعه مورچـــه خـــورت اصفهان
کـــه محصل بوده اســـت  کشـــف حجاب مادرم  با شـــروع 
که بـــدون حجاب به مدرســـه بروند،  را مجبـــور می کنند 
کشـــیده  مادرم بـــه خاطر اعتقاداتش دســـت از تحصیل 
و بعد از پیروزی انقالب اســـالمی در نهضت ســـوادآموزی 

به تحصیل مشـــغول شد.

شش ماه بعد همسرش نیز مرحوم شد
خاطـــره از محمدرضـــا محمـــودی بـــه نقـــل از مـــادر بزرِگ 

مادر مرحوم ســـیده آســـیه میرمهدی متوفی 1315، مکان 
ک واقعه روســـتای هفت امـــارات ارا

که توســـط  خانمـــی به نـــام میرمهـــدی به بـــازار می روند 
که  کشـــف حجـــاب می شـــوند. ایشـــان  یکـــی از مامـــوران 
و  لـــرز می گیرنـــد  و  تـــب  لحظـــه  بـــوده در همـــان  بـــاردار 
که در  کمی بعد همسرشـــان  بچه شان ســـقط می شـــود. 
جـــای دیگری بوده اســـت خـــواب می بینند امامـــزاده ای 
خـــود  بـــا  را  ایشـــان  و  رفتـــه  همسرشـــان  مالقـــات  بـــه 
که همســـرش  برده اســـت، بعـــد برای شـــان خبـــر می برند 
کشـــف حجـــاب و تب لـــرز از دنیـــا رفته اند. ایشـــان  بر اثر 
نیـــز بـــه فاصلـــه 6 مـــاه بعـــد از ایشـــان بـــه رحمـــت خـــدا 

ود. می ر

کشف حجاب دیگر مدرسه نرفتم به خاطر 
خاطـــره از فاطمه مصطفـــوی به نقل از مادربـــزرگ طاهره 

کرمان مهرابیـــان متولد1302، مـــکان واقعه 
گرفتند و در ده ســـالگی  کودکی قـــرآن را یاد  مادربزرگـــم از 
حجـــاب  کشـــف  روزگار  آن  در  کـــه  رفتنـــد  مدرســـه  بـــه 
کالس دوم بودم  می کردند. ایشـــان می گفتند وقتی مـــن 
بـــه مدرســـه ی میـــرزا وزیـــر می رفتم )ایـــن مدرســـه االنم 
کشـــف حجاب  هســـت( یـــک روز مامـــوران آمدنـــد و ما را 
کردنـــد و روســـری ما را در آوردند و مـــا آن روز با موهای باز 
که  رفتیـــم خانـــه. بعد مادر و پـــدرم به من اجـــازه ندادند 
گفتنـــد دنبال یک صنعـــت برو و  مـــن به مدرســـه بـــروم و 

کرد. گلیـــم بافی را انتخـــاب  او 

خدایا این آخرین حمام من باشد
خاطـــره از فاطمـــه مصطفوی بـــه نقل از همســـایه فاطمه 

کرمان پورخالقـــی، مکان واقعه روســـتای چتـــرود 
کشـــف  که ماموران  روزی مادربزرگـــم برای حمام می رود 
گیر می دهند و تعـــرض می کنند.  حجـــاب به چادر ســـیاه 
روز بعـــد ایشـــان بـــا چـــادر ســـفید می رونـــد، علـــی رغـــم 
نزدیکـــی خانـــه با حمام ایشـــان به ســـرعت بـــر می گردند 
و وقتـــی به خانـــه می رســـند نفس نفس می زننـــد. بعد از 
کـــه »خدایا این  این ایشـــان دســـت به دعـــا بر می دارنـــد 
کفنم انجام  آخریـــن حمام من باشـــد و بعد از این غســـل 

گونه هم شـــد. شـــود« و همین 
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مادرم شهید شد
یان کشف حجاب رضاخانی خاطرات محمد مهدی عبدخدایی از نحوه شهادت مادرش در جر

پدرم هشت ماه تحت پیگرد بود
کـــه مـــن دربـــارۀ این موضـــوع بعدهـــا از پدرم  آن چیـــزی 
کاله و متحدالشـــکل  شـــنیدم این بـــود: »وقتی داســـتان 
شـــدن مطرح شـــد مردم تبریـــز بازارها را بســـتند و ما هم 
هماهنـــگ با مرحـــوم آیت اهلل انگجـــی و آقا میـــرزا صادق 
کردیـــم، دولـــت شـــدیدًا  آقـــا بـــا ایـــن مســـئله مخالفـــت 
کـــرد.« مـــردم تبریـــز هـــم بازارها را  در برابـــر مـــا مقاومـــت 
می بندنـــد و بـــا علمـــا همـــراه می شـــوند تـــا اینکـــه دولت 

گرفتـــن مخالفیـــن می کند. شـــروع بـــه 
حســـن  آقـــا  اســـمش  کـــه  داشـــت  فانوس کشـــی  پـــدرم 
قمه ســـاز بود. او هم عمامه و شـــال می بســـت. تصادفًا در 
که مأمور شـــده بود پدر مرا بازداشـــت  کســـی  گیر و دار  این 
کنـــد، تـــوی جمعیـــت برخـــورد می کنـــد بـــه ایـــن حســـن 
کـــه او خوِد  حاج شـــیخ اســـت.  قمـــه ســـاز و فکـــر می کنـــد 
کـــه حـــاج شـــیخ را  وقتـــی او بـــه خیـــال خـــودش مـــی رود 
کشـــت  کند مـــردم می ریزند و مأمور را به قصد  بازداشـــت 
می زننـــد. ایـــن مأمور بدجـــوری مجـــروح می شـــود و بعد 
کـــه دیده بـــوده فوت می کنـــد. اتفاقـــًا همان  از جراحتـــی 
شـــب پدر مـــن عازم منزل مرحـــوم آیـــت اهلل انگجی بوده، 
کـــه ایشـــان وارد منزل آیـــت اهلل انگجی می شـــوند،  وقتـــی 
مأمـــوران منزل را محاصره می کنند. داماد ایشـــان از پدرم 
خواهـــش می کند تا بـــرای دور مانـــدن از چشـــم مأموران 
کتابخانه بـــرود و مخفی شـــود. بعد دامـــاد آیت اهلل  تـــوی 
کتابخانـــه را قفل می کنـــد. مأمورین می ریزند  انگجـــی دِر 
و آیـــت اهلل انگجی را دســـتگیر می کنند و او را به شـــهربانی 
کنند.  می برنـــد و بعـــد بـــر می گردنـــد تـــا خانـــه را تفتیـــش 
که پدرم را  کتابخانه می رســـند داماد ایشـــان  وقتـــی به دِر 
کرده بـــوده به مأمـــوران می گوید:  کتابخانـــه مخفی  تـــوی 
»اینجا ممکن اســـت نامه های آقا باشـــد، مردم پیش آقا 
اســـراری داشـــته باشـــند؛ آقا به همین زودی بر می گردد. 
کـــه مأمـــور محلی هســـتید شایســـته نیســـت مردم  شـــما 
کردیـــد.«  بگوینـــد شـــما اتـــاق خصوصـــی آقـــا را تفتیـــش 
مأمـــوران هـــم وقتـــی می بیننـــد در ایـــن اتاق قفل اســـت 

منصـــرف می شـــوند و پـــدر مـــن در آن خانـــه می ماند. به 
ایـــن ترتیب هشـــت ماه پـــدرم در تبریز تحت پیگـــرد بود.

مادرم شهید شد
مـــادر مـــن در مشـــهد مرحـــوم شـــد. ایشـــان بـــه مرگ 
طبیعـــی از دنیـــا نمـــی رود. در بیســـت و یک ســـالگی و 
در دوران جوانیـــش حمـــام می رود و اتفاقـــًا حامله هم 
که بیـــرون می آید پاســـبانی مـــادر مرا  بـــوده، از حمـــام 
بـــرای برداشـــتن چـــادر تعقیـــب می کنـــد. مـــادرم فـــرار 
کریم  می کنـــد و بـــا عجلـــه خـــودش را بـــه خانـــه حـــاج 
کوچه نزدیک حمـــام بوده  کـــه در انتهـــای  کریمی  آقـــا 
می رســـاند و همان جـــا بچـــه اش را ســـقط می کنـــد و 
خونریـــزی آغـــاز می شـــود. ایـــن پاســـبان مأمـــور ادارۀ 
کار داشـــته، می خواســـته  ثبـــت بـــوده و اتفاقـــًا با پدرم 
کریم  امضایـــی از پـــدرم بگیرد. خانـــۀ ما با خانۀ حـــاج 
کریـــم مـــادر مـــرا  از پشـــت راه داشـــت، خانـــوادۀ حـــاج 
می آورنـــد خانـــۀ خودمان، چـــون حالش بهـــم خورده 
و وضعـــش ناجـــور بوده اســـت. پدرم می گفـــت: »آمدم 
حســـن،  محمـــد  بزرگـــت،  بـــرادر  دیـــدم  خانـــه  تـــوی 
تـــوی حـــوض اســـت و بـــاال زنهـــا داد و قـــال می کنند و 
کشـــیده روی ســـرش و  پاســـبانی هـــم چـــادر مادرت را 
توی حیـــاط خوابیده. این وضعیـــت برای من تعجب 
کـــردم بچـــه را از توی حوض  که  کاری  آور بـــود. اولیـــن 
کردم تا  بیـــرون آوردم و بعـــد نامۀ این پاســـبان را امضا 
کســـی  رفـــت.« بعـــد، معلوم می شـــود ایـــن آدم همان 
کشـــیده. این پاسبان  که چادر از ســـر مادر من  اســـت 
گرفتار شـــد تا مـــرد. مادر  کـــت عجیبـــی  بعدهـــا بـــه فال
کـــرد. مرگ  مـــن هجـــده روز بعـــد از ایـــن جریـــان فوت 
مـــادر در ســـال 1316 بـــود. در این زمان من یک ســـال 

نداشتم. بیشـــتر 
گوهرشـــاد پـــدر می گفت: »من  در جریان واقعه مســـجد 
جزء علمای مشـــهور مشـــهد نبـــودم، به خصـــوص من 
که پیش می  آمد  که در جریاناتـــی  نوعی تبعیـــدی بودم 

دیگر چنـــدان دخالتی نداشـــتم. اما اجـــازۀ اجتهاد مرا 
که بزرگان جمع شـــدند  گرفت. در جلســـه ای  کـــروان  پا
و مرحـــوم آیـــت اهلل صدر – پدر امام موســـی صدر- و آقا 
گفت  کـــروان آمد  ســـید یونـــس اردبیلی هـــم بودنـــد، پا
آقایان اجازۀ اجتهادهایشـــان را بدهند من تا روی این 
کنـــم. من هم  اجـــازۀ اجتهادهـــا مجـــوز عمامـــه صـــادر 
کـــه از مراجـــع نجف داشـــتم دادم به  اجـــازۀ اجتهادی 
گرفـــت و دیگر  کـــروان. اما ایشـــان اجـــازۀ اجتهادها را  پا
بـــه ما پس نـــداد. نتیجتـــًا ما بـــا عمامه نمی  توانســـتیم 
بیاییـــم بیـــرون تـــا اینکه مـــن نامه نوشـــتم بـــه مرحوم 
مرحـــوم  بـــه  و  حائـــری  عبدالکریـــم  شـــیخ  اهلل  آیـــت 

اصفهانـــی  ابوالحســـن  ســـید  اهلل  که آیـــت 
مـــا  بـــرای  ای  قضیـــه  چنیـــن  یـــک 

پیـــش آمـــده. آنهـــا مجـــددًا برای 
من اجـــازۀ اجتهـــاد نوشـــتند و 

در  پـــدرم  البتـــه  فرســـتاند.« 
گوهرشـــاد  جریـــان مســـجد 

اطـــراف  در  وقتـــی  چنـــد 
مشـــهد مخفی می شـــود 
و بعـــد از مدتـــی می آیـــد 
نمـــاز  پاچنـــار  محلـــۀ  در 
می خوانـــد،  جماعـــت 
مخفیانـــه  کم کـــم  بعـــد 

راه  تفســـیر  جلســـات 
می انـــدازد.
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کـــه نیمـــی از  زنـــان بـــه عنـــوان یکـــی از اعضـــای جامعـــه 
پیکره جوامع انســـانی را تشـــکیل داده اند، موضوع های 
و  گیرتریـــن  فرا از  یکـــی  همـــواره  آنـــان  بـــه  مربـــوط 
و  بـــوده  اندیشـــه ها  تاریـــخ  مباحـــث  پرچالش تریـــن 
بـــه  آنـــان در شـــکل دادن  اثرگـــذاری  بـــه علـــت  امـــروزه 
جریان هـــا و پدیده هـــای اجتماعی از اهمیـــت روزافزونی 
برخوردارنـــد. آنـــان همچـــون دیگـــر اعضـــای جامعـــه در 
کتســـابی و  طـــول زندگـــی خویـــش پذیـــرای نقش هـــای ا
کـــه صحبـــت ایـــن  انتســـابی متعددی انـــد و از آنجایـــی 
نوشـــتار در رابطـــه با زن انقالبی اســـت، نقش های اصلی 
یـــک زن انقالبـــی بعـــد از ازدواج مـــورد توجـــه بیشـــتری 
کنار  که یـــک خانـــم تـــا قبـــل از ازدواج در  قـــرار دارد چـــرا 
کتســـابی  نقش هـــای انتســـابی خود عمومـــا نقش های ا
کـــه هرکدام  همچـــون دانش آمـــوزی و دانشـــجویی دارد 
گانـــه مورد توجـــه رهبران سیاســـی از  از آن بـــه طـــور جدا
گرفته،  جملـــه امـــام خمینی و مقـــام معظم رهبری قـــرار 
حـــال آنکه تمرکز این نوشـــتار بـــر روی مادری بـــه عنوان 

محـــوری تریـــن نقـــش یـــک زن انقالبی اســـت.
منظـــور از زن انقالبـــی زنـــی صرفـــا متعلـــق بـــه انقـــالب 
انقـــالب  از  پیـــش  دوران  در  کـــه  چرا نیســـت  اســـالمی 
ایـــن  از  یکـــی  بودیـــم  انقالبـــی  زنـــان  شـــاهد  اســـالمی، 
نمونه هـــا انیـــس الدولـــه ســـوگلی ناصرالدیـــن شـــاه بـــود 
کوی میرزای شـــیرازی، قلیان  کـــه در جریان تحریـــم تنبا
ناصرالدیـــن شـــاه را شکســـت. درواقـــع زن انقالبـــی یک 
کـــه جریانـــات اطـــراف خـــود را به  زن والیت مـــدار اســـت 
بـــا  و  می کنـــد  دریافـــت  را  اخبـــار  و  می شناســـد  خوبـــی 
بصیـــرت هرچـــه تمام تـــر به تحلیـــل اوضاع اطـــراف خود 
کنـــد حضـــورش الزم  کـــه احســـاس  می پـــردازد و هرجـــا 
اســـت خود را می رســـاند و از هیچ تالشـــی برای اســـالم و 

جامعـــه مســـلمانان فروگـــذار نمی مانـــد. 
که در اطرافش هســـتند  زن انقالبی نســـبت بـــه دیگرانی 
همچنیـــن  و  خـــود  اطـــراف  اوضـــاع  کل  بـــه  نســـبت  و 
فرهنـــگ  در  می کنـــد؛  مســـئولیت  احســـاس  تکالیفـــش 
ذهنـــی او فردیـــت معنایـــی نـــدارد او خـــود را در نظـــام 
کـــه باید تمام  کل بزرگتـــر می داند  هســـتی جزیی از یـــک 
تکالیـــف و وظایـــف خـــود را به درســـتی انجام دهـــد و به 
دیگـــران هـــم در انجـــام درســـت تکالیـــف و وظایفشـــان 
که خـــوب می داند به تنهایـــی نمی تواند  کند چرا کمـــک 
کنـــد. بـــه طـــور خالصـــه و دقیق تر  کمـــال را طـــی  مســـیر 
گفـــت زن انقالبـــی ، زنـــی تمدن ســـاز و جریان  می تـــوان 

است. ســـاز 
که به واسطه  همسری، نخســـتین نقش جدید زن است 
ازدواج شـــکل می گیـــرد و به دنبـــال آن با بچه دار شـــدن 
نقـــش جدیـــدی تحت عنـــوان مـــادری بـــرای زن اضافه 
بچـــه دار  و  فرزنـــدان  ازدواج  بـــا  ترتیـــب  بـــه  و  می شـــود 
شـــدن آنان، برشـــمار نقـــش زن افزوده می شـــود. نقش 
همســـری زنـــان می توانـــد بـــا ایجـــاد آرامش و نشـــاط در 
خانواده زمینه ســـاز رشـــد و تعالی مردان و ســـایر اعضای 

خانـــواده در عرصه هـــای مختلـــف اجتماعی شـــود.
بـــه عبـــارت دقیق تـــر مهم ترین عرصـــه برای تـــالش و در 
اصـــل جهـــاد یـــک زن، نهـــاد خانـــواده اســـت و در اصل 
خانـــواده دار بـــودن یـــک زن از اهمیت باالیـــی برخوردار 
خانـــواده  یـــک  در  تدبیـــر  و  مدیریـــت  کـــه  چرا اســـت 
توحیـــدی به عهده زن اســـت و او با انجـــام نقش مادری 
و همســـرداری خویـــش ابتـــدا خانـــواده خود را در مســـیر 
کمـــال قـــرار می دهد و به صـــورت غیر مســـتقیم در تعالی 

جامعـــه موثـــر واقع می شـــود.
عالمه طباطبایی ذیل آیه 32-35 ســـوره نســـا در اتباط 

که:"...طریقـــه مرضیه زن  بـــا نقـــش زنان معتقـــد اســـت 
کـــه بـــه تدبیر امـــور داخلـــی منزل  در اســـالم ایـــن اســـت 
و تربیـــت اوالد بپـــردازد و ایـــن طریقـــه در عیـــن اینکـــه 
ســـنتی اســـت پســـندیده و غیرواجـــب و لیکـــن ترغیـــب 
که جو  کـــه دربـــاره آن شـــده و از آنجایـــی  و تشـــویقهایی 
مســـلمانان جـــو تقـــوا و به دســـت آوردن رضـــای خـــدا و 
ترجیـــح ثواب های آخرت بـــر بهره های دنیـــوی و تربیت 
بـــر اســـاس اخـــالق صالحـــه زنـــان یعنـــی عفـــت و حیـــا و 
محبـــت اوالد و عشـــق ورزیـــدن بـــه زندگـــی در محیـــط 
خانـــه و امثـــال آن بوده این ســـنت مســـتحب همچنان 

محفـــوظ مانده اســـت.
زنـــده  در  کـــه  اهتمامـــی  و  شـــئون  ایـــن  بـــه  اشـــتغال 
که خدای عزوجـــل در وجود  کی   نگه داشـــتن عواطـــف پا
کرد،  زنـــان بـــه ودیعه ســـپرده زنـــان را مشـــغول به خـــود 
و فرصتشـــان نـــداد در مجامع مـــردان داخل شـــده، و با 
که خدا به آنان اجـــازه داده بود  آنـــان حتی در حـــدودی 
که این  کننـــد، شـــاهد این معنـــا همین اســـت  اختـــالط 
ســـنت همچنـــان در بیـــن مســـلمانان در طـــول قرن هـــا 
روی پای خود ایســـتاده بود، تا آنکـــه بی بندوباری زنان 
مغـــرب زمین به عنوان آزادی زنان در جوامع مســـلمین 
رخنه یافت و بدون اینکه مســـلمانان خودشـــان متوجه 
شـــوند بدترین جنایـــت را بر مرد و زنشـــان وارد آورد و آن 
عبـــارت بـــود از تباهی اخالق، و فســـاد زندگـــی، و بزودی 
بـــه چشمشـــان خواهـــد  گســـیختگی  افســـار  ایـــن  دود 

رفـــت." )طباطبایـــی, 1390, ص. 556-555(
کـــه مشـــخص اســـت از صحبت هـــای عالمـــه  همانطـــور 
کـــه هیـــچ تکلیفـــی بـــر زن در رابطـــه با  چنیـــن برمی آیـــد 

تدبیـــر منـــزل و تربیت اوالد نیســـت ولیکـــن از آنجایی 
کـــه بـــرای ایـــن امـــور ثواب هـــای زیـــادی در دیـــن 
ســـنت  همچنیـــن  و  اســـت  شـــده  مقـــرر  اســـالم 
مســـلمانان بـــر اصـــل تقـــوا اســـت لـــذا زنـــان طـــی 
ســـالهای متمـــادی تـــالش زیـــادی در ایـــن امـــور 
بـــدون دریافـــت هیـــچ مـــزدی از همســـری خـــود 
کرده انـــد و همچنیـــن زنـــان با آنکه می توانســـتند 
اشـــتغال-به جـــز حکومت و قضـــاوت- در بیرون 
دادنـــد  ترجیـــح  امـــا  باشـــند  داشـــته   منـــزل  از 
محیـــط خانـــه را بـــه محلی امـــن برای همســـر و 
کننـــد اما بـــا ورود فرهنگ  فرزندانشـــان تبدیـــل 
غـــرب و ارزش هـــای غربـــی در جامعـــه اســـالمی 
ســـبک زندگی و اولویت های زنـــان تغییر یافت.
کـــه  اســـت  زنـــان  نقش هـــای  از  یکـــی  مـــادری 
زنـــان و چـــه  از ســـوی  زیـــادی چـــه  مناقشـــات 
ازآنجایی کـــه  و  می باشـــد  آن  ســـر  بـــر  مـــردان 

مادری مشخصه اصلی زن انقالبی

تأثیـــر مهـــم و چشـــم گیری در تمـــدن ســـازی بـــه لحـــاظ 
بـــرای  سیاســـت های عمیـــق تربیتـــی در خانـــواده دارد 
حکومت هـــا نیـــز از اهمیـــت واالیـــی برخـــوردار اســـت و 
کـــه در این  صاحبـــان قـــدرت نیـــز حـــق خـــود می داننـــد 
مســـأله شـــخصی بـــا اتخـــاذ قوانیـــن و یـــا سیاســـت های 
مختلـــف ازجملـــه تشـــویق زنـــان بـــه فرزندآوری بیشـــتر 

کننـــد. دخالـــت 
یـــک مـــادر با رافـــت و محبـــت ارزش های یـــک جامعه را 
بـــه وســـیله فرهنگ و ســـبک زندگی متناســـب بـــا آن به 
فرزنـــدان خـــود انتقـــال می دهـــد و او بـــا توجه بـــه نقش 
تربیتـــی خویـــش در خانواده اثر گـــذاری قابـــل توجهی بر 

روی اعضـــای خانـــواده دارد.
که:" علت اینکه اســـالم  مقـــام معظـــم رهبری معتقدنـــد 
اهمیـــت  خانـــواده  داخـــل  در  زن  نقـــش  بـــه  این قـــدر 
گر بـــه خانـــواده پایبند  کـــه زن ا می دهـــد همیـــن اســـت 
شـــد عالقه نشـــان داد بـــه تربیـــت فرزند اهمیـــت داد به 
بچه هـــای خـــود رســـید آنها را شـــیر داد آنهـــا را در آغوش 
کـــرد بـــرای آنهـــا آذوقـــه فرهنگـــی قصـــص  خـــود بـــزرگ 
احـــکام حکایت هـــای قرآنـــی ماجراهای آموزنـــده فراهم 
کـــرد و در هـــر فرصتی مثل غذای جســـمانی بـــه فرزندان 
خـــود چشـــانید نســـل ها در آن جامعـــه بالنـــده و رشـــید 

خواهنـــد شـــد. )خامنـــه ای، 1375("
تربیـــت فرزند عالوه بر اینکه یک وظیفه انســـانی اســـت؛ 
کـــه مرتبط با  یـــک وظیفه الهـــی و امری شـــریف اســـت؛ 
شـــکل گیری شـــخصیت انســـانی یک فرد اســـت فـــرد در 
کثـــر اوقات خویـــش را صرف  کـــز آموزشـــی ا مـــدارس و مرا
کانـــون خانواده  کـــه در  علـــم آمـــوزی می کنـــد درصورتی 

نحـــو  بـــه  و  تربیـــت می شـــود  بهتـــر  مـــادر  نـــزد  و 
شایســـته ای از مـــادرش الگـــو می گیرد.

امـــام خمینـــی)ره( در بیانـــات خویش ضمن 
الـــی  من النـــور  اخـــراج   " جملـــه  بـــه  اشـــاره 

الظلمـــات" بـــر اهمیـــت تربیـــت فرزنـــد در 
ایشـــان  و  دارنـــد  کیـــد  تا مـــادر  دامـــن 

کنـــار افراد  کودک در  معتقدنـــد نبایـــد 
کنار  گر  کـــودک ا بیگانه بزرگ شـــود و 

کســـی غیر از مادر خود بزرگ شـــود 
کمبـــود محبـــت دچار  بـــر اثـــر 

عقـــده می شـــود ایشـــان بـــه 

همان گونــه کــه گفتــم بخشــی از تاریــخ عبــرت منظــور 
از زن انقابــی زنــی صرفــا متعلــق بــه انقــاب اســامی 
ــامی،  ــاب اس ــش از انق ــه در دوران پی ــت چراک نیس
ــا  ــن نمونه ه ــی از ای ــم یک ــی بودی ــان انقاب ــاهد زن ش
ــه در  ــود ک ــاه ب ــن ش ــوگلی ناصرالدی ــه س ــس الدول انی
ــان  ــیرازی، قلی ــرزای ش ــوی می ــم تنباک ــان تحری جری

ــت. ــاه را شکس ــن ش ناصرالدی
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چـــون  اینهـــا  رفتنـــد  پرورشـــگاه ها  در  و  شـــده اند  جـــدا 
پیـــش اجنبی هســـتند و محبـــت مـــادر ندیده اند، عقده 
پیـــدا می کننـــد. ایـــن عقده هـــا منشـــأ همـــۀ مفاســـد یـــا 
کـــه در بشـــر حاصـــل می شـــود.  کثـــر مفاســـدی اســـت،  ا
که پیـــدا می شـــود از عقده هایی اســـت  ایـــن جنگهایـــی 
کـــه در قلـــوب ایـــن خونخوارهـــا هســـت. ایـــن دزدی ها، 
کـــه  کثـــرًا از عقده هایـــی اســـت  ایـــن خیانت هـــا، اینهـــا ا
گـــر از شـــما جـــدا  در انســـان هســـت. بچه هـــای شـــما را ا
کردنـــد، به واســـطۀ نداشـــتن محبـــت مادر، عقـــده پیدا 
کشـــیده می شـــوند. مأمورنـــد اینها،  می کننـــد؛ به فســـاد 
مأمـــور بودنـــد ایـــن دســـتگاه بـــه اینکـــه بچه های مـــا را 
بـــه فســـاد بکشـــند؛ از آن اول نگذارنـــد در یـــک دامـــن 
محبت بزرگ بشـــود، تربیت بشـــود تا عقده پیدا بشـــود. 

1358،ص.293("  )خمینـــی, 
کـــه مـــادر بـــه خاطـــر همـــان نـــه  کامـــال مشـــخص اســـت 
گرفته و  کـــرده بـــا او انـــس  کـــه فرزنـــدش را حمل  ماهـــی 
بـــه خاطـــر دوران بـــارداری بـــه زحمـــت افتاده اســـت لذا 
که هیچکس نســـبت به مـــادر برای فرزند  طبیعی اســـت 
که مادر فرزنـــد را از وجود خودش  مهربان تـــر نیســـت چرا 
کـــه مـــادر نســـبت بـــه ســـالمت و  می دانـــد و آن طـــوری 
کـــس دیگـــری نمی توانـــد  آینـــده فرزنـــد حســـاس اســـت 
کـــه مـــادر  آن حساســـیت را داشـــته باشـــد لـــذا محبتـــی 
نســـبت بـــه فرزنـــد دارد غیـــر از محبت دیگران می باشـــد 
و ایـــن محبت از تمـــام وجود مادر سرچشـــمه می گیرد و 
فرزنـــد نیز با تمـــام وجود ایـــن محبت را از مـــادر دریافت 
می کنـــد و درصـــورت عدم وجـــود این محبـــت همانطور 
که  کـــه امـــام )ره( فرموده انـــد فرزند عقـــده ای بـــار می آید 
آســـیب های زیـــادی را بـــرای خـــود او و جامعـــه به همراه 

دارد.
مادران مهمتریـــن و بزرگترین الگو برای بچه ها هســـتند 
و بیش تریـــن یادگیـــری در بچه هـــا از طریـــق الگوپذیـــری 
صـــورت می گیـــرد و چـــون بچـــه عالقـــه زیـــادی بـــه مادر 
دارد و بیشـــتر در دامـــن مادر اســـت بیشـــترین تاثیـــر را از 
مـــادر می گیـــرد و حـــرف مـــادر و خلق مـــادر و عمـــل مادر 
در بچـــه اثـــر دارد و بچـــه از همان ابتـــدا می بیند مادرش 
گفتار خوش  اخالق خـــوش دارد، اعمـــال صحیـــح دارد، 
گفتـــارش را از  دارد، ایـــن بچـــه از همـــان جـــا اعمـــال و 
کـــه از همـــه تقلیدها باالتر اســـت و  مـــادر تقلیـــد می کند 
کـــه از همـــه تزریق ها  بـــه تزریـــق مـــادر صـــورت می گیـــرد 
موثرتر اســـت، تربیت می شـــود؛ امام خمینـــی)ره( از این 
که در دایره نقش زنـــان وجود دارد  مســـئولیت ســـنگین 
تحت عنوان شـــرف مـــادری یـــاد می کننـــد و می فرمایند 
کـــه زنـــان در این شـــرف از مردها جلـــو هســـتند. این امر 
کـــه ممکن اســـت مـــادران بی دقتی هم  نشـــان می دهد 
کنند ولی  وجـــود داشـــته باشـــند و آنـــان نیز بچـــه بـــزرگ 
کـــه باعـــث رشـــد و تعالـــی فرزنـــد و به دنبـــال آن  چیـــزی 
کردن  رشـــد جامعه می شـــود شـــرافت مـــادران در بـــزرگ 

کـــه مـــادران  فرزنـــد و تربیـــت صالحانـــه آنـــان اســـت چرا
بـــدکاره و دزد و ... نیـــز وجـــود دارنـــد ولـــی آنـــان دارای 
شـــرافت مـــادری نیســـتند و نمی دانند رفتارشـــان منجر 

کردن خودشـــان و نسلشـــان اســـت. بـــه تباه 
مشـــخص  آنجایـــی  مـــادر  یـــک  مســـئولیت  ســـنگینی 
کـــه فرزنـــدش می توانـــد منجـــر به ســـعادتمند  می شـــود 
که فرزندان  شـــدن و یا تباه شـــدن یک جامعه شـــود چرا
کارهـــا و امـــور یک  کـــه در آینـــده در راس  امـــروز هســـتند 
کشـــور را رقـــم می زنند  کشـــور قـــرار می گیرنـــد و آینـــده آن 

کـــه تربیـــت صحیـــح یـــک بچـــه، ســـعادت  و اینجاســـت 
گر یک  یـــک جامعـــه را بیمـــه می کنـــد و برعکس آن نیـــز ا
بچـــه ای در]دامن[ مـــادر تربیتش تربیت اســـالمی و تربیت 
انســـانی نداشـــته باشـــد و انحـــراف داشـــته باشـــد، ایـــن 
کـــه بعدها یـــک جامعه را به فســـاد بکشـــد؛  ممکن اســـت 
کـــودکان تربیـــت را زود قبول می کنـــد و خوب و بد  نفـــوس 
را زود می پذیـــرد لـــذا مادران باید مســـئول افعـــال و اعمال 
کودکانشـــان بداننـــد و با توجـــه و دقت بـــه تربیت  خـــود و 
کـــودک همچون ظـــرف خالی  کـــه این نفس  بپردازنـــد چرا
کودک  کـــه والدیـــن آن را در ابتـــدا پر می کننـــد و  می مانـــد 
که چشـــم باز می کنـــد پدر و مـــادرش را می بیند و  از وقتـــی 
کنند آن  گـــر والدین آن ظرف را بـــا خوبی پر  می شناســـد و ا
گر با بدی پر  فرزنـــد می آمـــوزد و دنبال خوبی ها مـــی رود و ا
شـــود به دنبال بدی مـــی رود؛ بچه ابتدا همـــراه والدینش 
گوشـــش بـــه فعل و قول آنهاســـت  هســـت و همه چشـــم و 
گـــر او دیـــد مـــادرش دروغ می گوید و بعد هـــم دید پدرش  ا
گـــر دید مـــادر آدم  دروغ می گویـــد، دروغگـــو بـــار می آیـــد و ا
صحیحـــی اســـت و پدر نیـــز آدم صحیحی اســـت او صحیح 
بـــار می آید در نتیجه مادران باید به ســـنگینی مســـئولیت 

خویش اذعان داشـــته باشـــند. )خمینـــی, 1358( 
کـــه در جامعـــه وجـــود  اجتماعـــی دیگـــری  نقش هـــای 

زن  اصلـــی  نقـــش  مقـــوم  و  مکمـــل  می توانـــد  دارنـــد 
کـــه مادری  باشـــد و بایـــد بـــه این نکتـــه توجه داشـــت 
و همســـری برای یـــک زن انقالبی در اولویـــت قرار دارد 
چرا کـــه این دو، نقش هـــای بی بدیل برای او هســـتند؛ 
کـــه برای ایـــن نقش ها هیـــچ جایگزینی  بـــه این معنی 
گـــر یک زنـــی هم  وجـــود نـــدارد. بـــه عبـــارت دقیق تـــر ا
نقـــش همســـری و هم نقش مادری را داشـــته باشـــد و 
هم دارای یک ســـمت شـــغلی باشـــد، عـــدم حضورش 
در آن شـــغل در جامعـــه هرگـــز حـــس نمی شـــود چـــون 
گـــر فرصتـــی  کار جایگزیـــن وجـــود دارد امـــا ا بـــرای آن 
را  خویـــش  خانـــواده  بـــا  خـــود  اوقـــات  گـــذران  بـــرای 
کمبـــود او  نداشـــته باشـــد به شـــدت اعضای خانـــواده 
نمی توانـــد  کســـی  هیچ وقـــت  زیـــرا  می کننـــد  حـــس  را 
کنـــد و یا  بـــرای شـــوهر آن زن، نقـــش همســـری را ایفـــا 
که به زن  پرســـتار، مادربزرگ و ســـایر افراد و نهادهایی 
کمـــک می کنند هرگـــز نمی توانند  کودک  در نگهـــداری 
کـــودک نیز  کنند و  کودک ایفـــا  نقـــش مـــادر را بـــرای آن 
هرگـــز چنیـــن دریافتـــی را از دیگـــران نـــدارد درحالی کـــه 
موقعیـــت شـــغلی یـــک زن را می تـــوان بـــا زن دیگـــر و یا 
کـــرد و جایگزینـــی بـــرای او آورد هرچند  مـــرد دیگری پر 
کار آن زن شـــاید بســـیار  کـــه زحمـــات و تجربه و شـــیوه 
کار با جایگزیـــن قرار دادن  متمایزکننده باشـــد و رونـــد 
کم شـــود امـــا نکته  کیفیت آن  کنـــد شـــود و از  بـــرای او 
که عـــدم حضـــور یـــک زن در موقعیت  مهـــم آن اســـت 
کنـــار اعضای  شـــغلی اش بـــه اندازه عـــدم حضـــور او در 
خانـــواده اش حـــس نمی شـــود؛ امـــا یـــک زن انقالبـــی 
می توانـــد توانایـــی بیش تـــری از مدیریـــت خانـــواده را 
داشـــته باشـــد یعنی وقتی او توانســـت اعضای خانواده 
خـــود را به بلوغ برســـاند حال احســـاس مســـئولیت در 
جامعـــه می کنـــد و به طـــور مســـتقیم پـــا در عرصه های 

اجتماعـــی می گـــذارد.

منابع:
 .)1390( طباطبایـــی.  حســـین  محمـــد  ســـید  عالمـــه 
ترجمـــه تفســـیر المیـــزان )جلـــد چهـــارم(. )ســـید محمد 
باقر موســـوی همدانی، مترجم( قم: انتشـــارات اسالمی.
روح اهلل خمینـــی. )1358(. صحیفـــه امام)جلـــد نهـــم(. 
تهـــران: مؤسســـه تنظیم و نشـــر آثـــار امام خمینـــی )ره(.
روح اهلل خمینـــی. )1358(. صحیفـــه امام)جلد هفتم(. 

تهران: مؤسســـه تنظیم و نشـــر آثار امـــام خمینی )ره(.
سید علی خامنه ای)1375/12/20(

1-کارشناســـی رشـــته علوم اجتماعی )گرایش انســـان شناســـی( , 
کارشناسی ارشـــد رشـــته علوم اجتماعی)گرایش انسان شناسی( 

تهران دانشگاه 

مــادری یکــی از نقش هــای زنــان اســت کــه مناقشــات 
ــر ســر آن  ــان و چــه مــردان ب زیــادی چــه از ســوی زن
ــم گیری  ــم و چش ــر مه ــه تأثی ــد و ازآنجایی ک می باش
ــق  ــت های عمی ــاظ سیاس ــه لح ــازی ب ــدن س در تم
تربیتــی در خانــواده دارد بــرای حکومت هــا نیــز از 
ــدرت  ــان ق ــت و صاحب ــوردار اس ــی برخ ــت واالی اهمی
نیــز حــق خــود می داننــد کــه در ایــن مســأله شــخصی 
ــا اتخــاذ قوانیــن و یــا سیاســت های مختلــف ازجملــه  ب
ــه فرزنــدآوری بیشــتر دخالــت کننــد. ــان ب تشــویق زن
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حجت االســـام محمد جواد رئیســـی کارگردان مســـتند »بازگشـــت گمورا« اســـت. طبق گفته خـــودش از روی دغدغه به 
ســـاخت کلیـــپ روی آورده و پـــس از آموزش هایی کـــه در حوزه هنـــری فرا می گیرد، به تدریج ســـاخت فیلـــم کوتاه را 

شـــروع می کند.

ح ترین آثار اولین و مطر
پادشـــاه«  »لبـــاس  زیباســـت«،  آســـمان  جـــا  »ایـــن 
و  اســـت  مـــن  کارهـــای  اولیـــن  از  ســـرا«،  »نغمـــه  و 
کـــه  بـــوده  اثـــری  ح تریـــن  مطر گمـــورا«  »بازگشـــت 

کـــرده ام. کارگردانـــی 
که ســـال  اثـــری داشـــتم با عنـــوان »لباس پادشـــاه« 
گذشـــته در جشـــنواره عمـــار حضـــور داشـــت، فیلـــم 
چـــراغ  چهـــل  جشـــنواره  در  امســـال  ســـرا«  »نغمـــه 
گرفـــت و همیـــن طور در جشـــنواره ســـما نیز  جایـــزه 

داشـــت. حضور 

گمورا« گشت  ایده »باز
تولیـــد  بـــرای  بنـــده در حـــال پژوهـــش  از دوســـتان  یکـــی 
کـــه در حیـــن تحقیقاتـــش بـــه ایـــن موضـــوع  فیلمـــی بـــود 
گذاشـــت؛ بنـــده نیـــز  کـــرد و آن را بـــا مـــا درمیـــان  برخـــورد 

گرفتیـــم. تصمیـــم بـــه تولیـــد فیلمـــی بـــا ایـــن مضمـــون 
آمریـــکا در تحـــول مســـائل  نقـــش  بـــه  گمـــورا«  »بازگشـــت 
گذاشته اند  که از خودشـــان به جای  جنســـی دنیا و آثاری 
گمـــورا« نشـــان  بزرگتریـــن حـــرف »بازگشـــت  می پـــردازد و 

دادن عامـــالن اصلـــی در بحـــران جنســـی دنیا اســـت.

مشکالت ساخت
کار، آرشـــیوی اســـت ،جســـتجو و  کـــه  بـــه دلیـــل ایـــن 
تحقیـــق در موضـــوع فیلـــم بـــا ســـختی مواجه بـــود؛ با 
که بـــرای تحقیـــق در اختیار  وجـــود منابـــع محـــدودی 
جمـــع آوری  بـــه  زیـــادی  بســـیار  زحمـــت  بـــا  داشـــتیم 

آرشـــیو پرداختیـــم.
کاری بـــا موضـــوع نقد روشـــنفکری در دســـت تولید 
کار دیگر  کـــه در مرحله فیلمنامه اســـت؛ دوتـــا  دارم 
که یکیشـــان درباره یمـــن و دیگری درباره  هم دارم 
کـــه االن در مراحـــل پایانـــی تدویـــن  آمریـــکا اســـت 

. هستند

جشنواره عمار 
اختتامیـــه  خبـــر  روزنامه هـــا  از  یکـــی  در  بـــار  اولیـــن 
جشـــنواره عمـــار را شـــنیدم و از ســـال بعـــد یعنـــی در 
فیلـــم،  ارســـال  بـــا   ، عمـــار  جشـــنواره  دوره  ســـومین 

. شـــتم ا کت د شر

حجت االسالم رئیسی از مستندهایش می گوید

»بازگشت گمورا«؛
 بازگشت بحران جنسی به دنیا 

گـــی  ویژ یـــک  جشـــنواره ها  بقیـــه  بـــه  نســـبت  عمـــار 
کـــرده، آن هـــم بحث  کـــه او را متمایـــز  خـــاص دارد 
کران هـــای  ا اســـت؛  مردمـــی اش  کران هـــای  ا
بســـیاری از جشـــنواره ها مخصوص اقشـــار هنرمند 
و روشـــنفکر است ولی جشـــنواره عمار مردمی بوده 
و متعلـــق به قشـــر خاصی نیســـت. می توانـــم بگویم 
کـــران مردمـــی بزرگترین مزیـــت جشـــنواره عمار به  ا

حســـاب  می آیـــد.
کـــرد، تربیت  کـــه جشـــنواره عمار به ســـینما  کمکـــی 
کـــه مـــن از  فیلمســـاران جـــوان و خـــوش آتیـــه بـــود 

می آید. خوشـــم  امتیـــازش  همیـــن 

پیشنهاد موضوع به فیلمسازان
داریـــم  کشـــور  در  کـــه  ضعفـــی  بزرگتریـــن 
بی اعتمـــادی مـــردم نســـبت به بدنـــه خاصی از 
مســـئولین و نـــا امیدی از آنهاســـت؛ بـــه همین 
مطالبه گـــری  و  گفتمانـــی  درون  نقـــد  دلیـــل 
برای رســـیدن بـــه آرمان هـــای انقـــالب بهترین 

اســـت. موضـــوع 
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چرا »خاطرات نارنجی« 
 »خاطرات نارنجی« ســـومین قســـمت از سه گانه ای 
اســـت که با موضوع اســـتفاده آمریکا و اســـرائیل از 
ســـاح های نامتعارف در جنگ به تصویـــر در آمده، 
که نخســـتین قســـمت از این ســـه گانه در لبنان و 
با موضوع اســـتفاده اســـرائیل از بمب های خوشه ای 
در این کشـــور و دومین قســـمت از آن به اســـتفاده 
آمریـــکا و اســـرائیل از بمب های اورانیـــوم ضعیف 

شـــده در عراق و  لبنـــان می پردازد.
در جنگ ویتنـــام و ماجـــرای اســـتفاده آمریکا از 
تســـلیحات شـــیمیایی عاوه بر مردم و ســـربازان 
به  آمریکایی  نیروهـــای  از  بســـیاری  تعداد  ویتنامی 
واســـطه حضور در آن منطقه و عدم آگاهی نســـبت 
به خطـــرات این مواد خـــود و فرزندانـــی که از ژن 
آن هـــا متولد شـــده اند معلـــول به دنیـــا می آیند، 
همچنیـــن مردم ویتنـــام با وجود گذشـــت بیش از 
40 ســـال از این جنگ همچنان از تبعات ناشـــی از 

این مـــواد رنج مـــی برند.
در مرحلـــه تحقیـــق و پژوهش مســـتند »خاطرات 
نارنجـــی« فرزندانی از ســـربازان آمریکایـــی را پیدا 
کردیم که دچـــار معلولیت های ناشـــی از این مواد 
شـــده بودند و پس از جلـــب اعتمـــاد، آن ها را در 
ســـاخت مســـتند با خود همـــراه کردیـــم و قصه 

خـــود را از نـــگاه کســـانی روایت کردیـــم که خود 
این جنایت را مرتکب شـــده اند و اکنـــون تبعات آن 

دامن خودشـــان را گرفته اســـت.

مشکات ساخت این مستند
بـــا توجه بـــه این کـــه تصویربـــرداری ایـــن اثر 
در خـــارج از ایـــران صـــورت می گرفت، بخشـــی 
از مشـــکات مربـــوط به نقـــل و انتقـــال و نیاز به 
مترجمـــی بـــود کـــه باید با مـــا همراه می شـــد 
و نکتـــه دیگر مســـیر جلـــب اعتماد ســـوژه های 
مســـتند بود؛ چرا کـــه آن ها هیچ گونه شـــناختی 
از ما نداشـــتند و ایـــن مرحله جلب اعتماد پروســـه 
ســـختی بود و این کـــه 80 درصد از این مســـتند 

تولیدی و بقیه آن آرشـــیو اســـت.

جشنواره عمار
من از دوره ســـوم با این جشـــنواره همراه بوده ام و 
انتقادم این اســـت کـــه تعداد بخش های جشـــنواره 
زیـــاد اســـت و ایـــن مســـئله باعث می شـــود که 
مســـئوالن امر نتوانند بـــا جدیت و عمـــق به همه 
جوانـــب آن بپردازنـــد و بـــه عنوان مثـــال پس از 
گذشـــت 2 روز از جشـــنواره بنده هنوز نمی دانم که 
آثارم به جشـــنواره راه پیـــدا کرده اســـت یا خیر.

بخش هـــای متعـــدد جشـــنواره ســـبب ایجـــاد 
ســـردرگمی و حجـــم بـــاالی کار می شـــود و این 
حجم بـــاالی کار نیازمنـــد نیروی بســـیار و انرژی 
مضاعف می شـــود و عـــدم جداســـازی بخش های 
مختلـــف و حجم بـــاالی بخش هـــای جنبی اجازه 
ورود عمیـــق و بررســـی نقاط ضعـــف را نمی دهد 
و ایـــن انـــرژی اگر در تنها ســـه بخـــش مختلف 
همراه  بـــه  بیشـــتری  گـــذاری  اثر  شـــود  پخش 

داشـــت. خواهد 

سوژه های مغفول مانده
به نظرم بـــا توجه بـــه ماهیت و اهداف جشـــنواره 
از آن توســـط گفتمان های  عمـــار، موضوعی کـــه 
انقابی در این ســـال ها مـــورد غفلت واقع شـــده،  
توجه به مســـائل و دغدغه های اجتماعـــی از جمله 
توزیـــع عدالت، فقر، اقتصاد و بروکراســـی های اداری 

. ست ا
فیلمســـازان متعهـــد در حوزه هـــای اجتماعـــی 
ضعیـــف وارد می شـــوند و کســـانی هـــم که در 
در  باید  امـــر هســـتند  مقولـــه سیاســـت گذاری 
سیاســـت های خود بـــه این مســـئله توجه ویژه ای 

دهند. نشـــان 

وحید فرجی، متولد 1358 اســـت که از دوران دبیرســـتان کارهای هنری خود را در رشـــته های خوشنویســـی و عکاســـی 
آغاز و در دانشـــگاه رشته عکاســـی را دنبال کرد. 

فرجـــی عاقه خود به ســـینما را از ســـال 89 با تصویربرداری در مســـتندهای روایـــت فتح دنبال کرد و تـــا کنون بیش از 
7 اثـــر را کارگردانی کرده اســـت که »غزال ایرانی«، »نســـیم حیات« و »پارســـیان زنگبار« از جمله آنهاســـت.

او کـــه جوایز ملـــی و بین الملی بســـیاری در کارنامه خـــود دارد، با اثر »خاطـــرات نارنجی« در هفتمین جشـــنواره مردمی 
فیلم عمار حضور دارد، در این مســـتند کارگردان به اســـتفاده آمریکا از تســـلیحات شـــیمیایی به نام عنصـــر نارنجی علیه 

مردم و محیط زیســـت در ویتنـــام  می پردازد.

وحید فرجی:

خاطرات نارنجی از عامل نارنجی
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هفتمیـــن  روزانـــه  نشـــریه  خبرنـــگار  گـــزارش  بـــه 
جشـــنواره مردمـــی فیلـــم عمـــار، »محمـــد مهـــدی 
گفت و  کارگـــردان مســـتند »آهنگر« طـــی  خالقـــی« 
گفت: ورود  گویی از ســـابقه خـــود در عرصه هنـــری 
مـــن به عرصـــه هنری در ســـال 82 بـــود و دلیل آن 
که نســـبت بـــه خالی بودن  احســـاس تکلیفـــی بود 
عرصه مســـتند ســـازی داشـــتم، تا اآلن هم بالغ بر 

کرده ام. کارگردانـــی  60 مســـتند را 
بـــا  عمـــار  جشـــنواره  از  دوره  ایـــن  در  افـــزود:  وی 
مســـتندهای »آهنگـــر«، »پســـرم«، »پایـــان غرور«، 
کرده ام و مســـتند  »فاتح« و »ســـید حامد« شـــرکت 
دیگری بـــا موضوع عزاداری اهل ســـنت برای امام 
حســـین)ع( در بنـــگالدش هـــم در دســـت تدویـــن 

کـــه بـــه این دوره از جشـــنواره نرســـید. دارم 
خالقـــی موضوع مســـتند »آهنگـــر« را چنین عنوان 
کـــرد: موضـــوع این مســـتند دربـــاره »صـــالح داوود 
کـــه بـــا  ســـلمان« رزمنـــده و جانبـــاز عراقـــی اســـت 
ابـــداع یک شـــیوه جدید با داعش مبـــارزه می کند.
نفـــس،  بـــه  اتـــکای  مســـتند  ایـــن  در  افـــزود:  وی 
جنبـــش نـــرم افـــزاری و جنـــگ مقاومتـــی عراقی ها 

کشـــیده ام. در مقابـــل داعـــش را بـــه تصویـــر 
کارگـــردان دربـــاره مشـــکالت و نحوه ســـاخت  ایـــن 
کـــرد: مســـتندهای جنگـــی  ایـــن مســـتند تصریـــح 
مشـــکالت خـــودش را دارد یعنـــی از موافقـــت برای 
کـــردن ســـوژه  حضـــور در مناطـــق جنگـــی و پیـــدا 
گرفتـــه تا هماهنگـــی لحظه به لحظه بـــرای مراحل 
ســـاخت، تعـــداد محـــدود همراهـــان، نبـــود برق و 
خطـــرات ناشـــی از بمـــب و خمپـــاره از مشـــکالتی 

موجـــود در ســـاخت مســـتندهای جنگی اســـت.
وی افـــزود: زمـــان ســـاخت ایـــن مســـتند قبـــل از 
که  آزادی فلوجـــه و در پشـــت خط عملیات اســـت 
زمـــان رســـیدن ما بـــه عـــراق نیروها در حـــال آماده 

شـــدن برای عملیـــات فلوجـــه بودند. 
محمـــد مهـــدی خالقی درباره مســـتند »پســـرم« و 
گفت: بنده به همراه چند تن از دوســـتان  »فاتـــح« 
یک مجموعه مســـتندی را با موضـــوع فرماندهان 
از  هـــر قســـمت  کـــه  فاطمیـــون ســـاختیم  شـــهید 
ایـــن مجموعه درباره یک شـــهید اســـت، »پســـرم« 
زندگـــی شـــهید »محمـــد رضـــا خـــاوری« ملقب به 
»جحت« و مســـتند »فاتح« زندگی ســـردار شـــهید 
فاطمیون »رضا بخشـــی« ملقب بـــه »فاتح« از این 

کرده ام. کارگردانـــی  که بنـــده  مجموعه اســـت 

خالقـــی در ادامه هدف از ســـاخت این دو مســـتند 
کرد: ما با ســـاخت این مســـتندها  را چنیـــن عنوان 
بـــا  کـــه  افغانســـتانی  رزمنـــدگان  کردیـــم  ســـعی 
عنـــوان فاطمیـــون در ســـوریه حاضر شـــده اند و در 
رســـانه های ما دیده نمی شـــوند را به مردم معرفی 

کنیم. کنیـــم تا شـــاید بتوانیـــم حقشـــان را ادا 
کـــرد: امســـال بـــه دالیـــل  کارگـــردان تصریـــح  ایـــن 
امنیتـــی ما نتوانســـتیم به ســـوریه برویـــم پس باید 
ایـــن مســـتندها را پشـــت جبهـــه و بـــا اســـتفاده از 
آرشـــیوهای موجـــود می ســـاختیم تـــا بتوانیـــم یک 
کنیم  کلیشـــه تولید  کار خالقانـــه و جذاب به دور از 
افـــق،  فاطمیـــون در شـــبکه  رســـانه ای  گـــروه  کـــه 
کار را بـــر عهـــده  حمایـــت معنـــوی و آرشـــیوی ایـــن 

. فت گر
کارگردان حاضر در هفتمین جشـــنواره عمار درباره 
موضوع مســـتند دیگر خود با عنـــوان »پایان غرور« 
گفـــت: این مســـتند نـــگاه امـــروزی بـــه زندگی نامه 
کامی او در ریاســـت جمهـــوری دارد  بنـــی صـــدر و نا
کرده ایم بـــا تحلیـــل تاریخی سیاســـی از  کـــه ســـعی 
ایـــن شـــخصیت نقـــش مهمـــی در بصیـــرت افزایی 

باشیم. داشـــته  مخاطبان 
وی در ادامـــه دربـــاره ســـاخت این مســـتند عنوان 
کرد: این مســـتند با اســـتفاده از آرشـــیوهای صدا و 
که خودمان دانلود  ســـیما و بســـیاری از فیلم هایی 
کـــه می توانـــم بگویم در  کردیـــم تهیـــه شـــده اســـت 
کارهای آرشیوی  سینمای مســـتند ایران ســـاخت 
بـــه دلیل نبود دسترســـی بســـیار ســـخت اســـت به 
کـــه مـــا بیـــش از یـــک ســـال بـــرای تکمیل  طـــوری 

آرشـــیو »پایان غـــرور« معطـــل ماندیم.
گفـــت:  حامـــد«  »ســـید  مســـتند  دربـــاره  خالقـــی 
این مســـتند روایتـــی از آزادی شـــهر فلوجـــه و یکی 
فرماندهـــان نیروهـــای مردمـــی »حشـــد الشـــعبی« 

عـــراق بـــه نـــام »ســـید حامـــد الجزایری« اســـت.
گاه  وی افـــزود: وقتـــی از اتفاقات عملیـــات فلوجه آ
کـــه به آنجا بـــروم و از نزدیک  گرفتم  شـــدم تصمیم 
اتفاقـــات را بـــه تصویـــر بکشـــم تـــا بتوانـــم از طریق 

کنم. رســـانه آن را بـــه مخاطـــب منتقل 
کرد: برای ســـاخت این  کارگردان خاطرنشـــان  این 
مســـتند اجـــازه ورود به منطقه را به مـــا نمی دادند 
»ســـرایا  گـــروه  بـــا  هماهنگـــی  باالخـــره  اینکـــه  تـــا 
گروه  الخراســـانی« انجـــام شـــد و بـــا فرمانـــده ایـــن 

جهـــت روایـــت عملیـــات همراه شـــدیم.

کارگردان در ادامه بیان داشـــت: ســـختی های  این 
ایـــن مســـتند هـــم ماننـــد »آهنگـــر« بـــود ولـــی بـــه 
دلیـــل اینکه این مســـتند در حیـــن عملیات تصویر 
بـــرداری شـــد و نیروهـــا مـــدام در درگیـــری  بودنـــد 

ســـاخت آن بســـیار دشـــوار تر بود.
گفت: بنـــده قبل از  خالقی دربـــاره جشـــنواره عمار 
اینکه جشنواره عمار شـــکل بگیرد با آن آشنا شدم 
جشـــنواره های  در  البتـــه  کـــردم  فعالیـــت  آن  در  و 
دیگـــر هـــم حضور داشـــتهام بـــه طور مثال امســـال 
کرد  مســـتند »پسرم« در جشـــنواره حقیقت شرکت 

و بـــه بخش جایزه شـــهید آوینـــی راه یافت.
که  کســـانی  کارگـــردان بـــا تجربـــه خطـــاب بـــه  ایـــن 
گفت:  قصد دارند وارد عرصه مســـتند سازی شوند 
گفته ام اطرافشان  همیشـــه به فیلم ســـازان جوان 
کننـــد و دنبـــال مســـائل بومـــی  را بـــا دقـــت نـــگاه 
انقـــالب اســـالمی، جبهـــه مقاومـــت و موضوعـــات 
دینی محله خودشـــان باشـــند یا اینکه بهتر اســـت 
کننـــد و فنون  از فضـــای تاریـــخ شـــفاهی اســـتفاده 
را  پرســـش گری  و  پژوهش گـــری  مصاحبه گـــری، 
بیاموزنـــد تـــا بعد بـــه مرحله فیلم ســـازی برســـند.

وی در ادامـــه درباره حضور خود در جشـــنواره های 
گفـــت: بنـــده در جشـــنواره های مختلفی  مختلـــف 
کوتـــاه تهران  مثـــل رویـــش، حقیقت، رشـــد ، فیلم 
و عمـــار حضور داشـــته ام و به نظرم جشـــنواره عمار 
که هالیـــوود برای  بایـــد روزی بـــه مرحله ای برســـد 
فیلمهایـــش بـــه دبیرخانه این جشـــنواره نامه بزند 

کـــران بدهد. و تقاضای ا
وی افـــزود: در عمار دو ایده محوری وجود داشـــت 
گیـــری آن شـــد، اول اینکـــه آثـــار  کـــه باعـــث شـــکل 
کـــه  کســـانی  بچه هـــای واقعـــی انقـــالب اســـالمی و 
بایکـــوت شـــده بودنـــد را دیـــد و دوم اینکـــه عمـــار 
کـــه در رســـانه های ما بـــه دلیل وجود  موضوعاتـــی 
کرد و  فســـاد سیاســـی مغفـــول مانـــده بـــود را پیـــدا 

گذاشـــت.  روی آنها دســـت 
فقـــط  عمـــار  کـــرد:  نشـــان  کارگـــردان خاطـــر  ایـــن 
و  موضـــوع  بـــه  نگاهـــش  کـــه  نبـــود  جشـــنواره ای 
فیلمســـاز ختـــم شـــود بلکـــه مخاطب را هـــم دید و 
کـــه دیده  کرد آثـــار بچـــه حـــزب اللهی هایی  ســـعی 
بـــا  کـــه  بـــه مخاطبانـــی برســـاند  را  نشـــده بودنـــد 
ســـینما قهـــر بودنـــد و بـــه آن تمایـــل نداشـــتند به 

کـــرد. کلـــی عمـــار ایـــن مثلـــث را برقـــرار  طـــور 

خالقی: عمار یک مثلث است
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کرباســـی، دانشـــجوی مهندســـی صنایع شریف  مهدی 
و  شـــد  مستندســـازی  عرصـــه  وارد   90 ســـال  از  و  بـــود 
کـــه وارد این عرصه شـــده ام  حـــدودی 5 ســـالی اســـت 
کتور  و تـــا بـــه حـــال آثـــاری از جملـــه خـــوان هشـــتم، فا

صـــوری را ســـاخته ام.
کرباســـی، با اثر شـــب نامه به هفتمین جشنواره مردمی 
فیلـــم عمار آمده اســـت. این اثـــر روایتی از پشـــت پرده 
کـــه راوی آن دانشـــجوى  کانـــال تلگرامـــی اســـت  یـــک 
کـــه قصـــد دارد وارد فعالیت هاى  مستندســـازى اســـت 
کارهاى نوپا شـــود، اما در این  کســـب و  اســـتارت آپی یا 
که هیچ گاه فکـــر آن را  مســـیر وارد بـــازى بزرگی می شـــود 

نمی کرد. هـــم 

ماجراهای شب نامه
قبل از ســـاخت این مســـتند، بنده به همـــراه چند تن 
از دوســـتانمان بـــه دنبـــال راه انـــدازی یک اســـتارتاپ 
کردیم بـــا مواردی  که برگـــزار می  بودیـــم و در جلســـاتی 
مشـــکوک روبرو شـــدیم و همزمان با ایـــن جریان برخی 
»ســـفیر  مؤسســـه  محتوایـــی  معاونـــت  در  دوســـتان 
کـــرده بوند  فیلـــم« پژوهشـــی در همین موضـــوع را آغاز 
گذاشـــتند و  و جلســـه ای بـــرای ارائـــه ایـــن پژوهش ها 
کردیـــم تا بـــه این  کار فکـــر  چنـــد هفتـــه ای روی ایـــده 
نتیجـــه رســـیدیم تـــا اطالعـــات موجـــود را در قالب یک 
کنیـــم و بدیـــن شـــکل ایـــده  کانـــال تلگرامـــی منتشـــر 

گرفت. کار شـــکل  مرکـــزی 

روایت فیلم
کار حـــدود 10 مـــاه  گیـــری ایـــده تـــا پایـــان  از زمـــان شـــکل 
پروســـه تولیـــد ایـــن مســـتند بـــه طـــول انجامیـــد و ســـعی 
کـــه مخاطب عـــام را از پشـــت پرده  کردیـــم افـــزون بر ایـــن 
گاه ســـازیم، جوانـــان را نیز با این مســـتند  ایـــن جریانات آ

کنیم. همـــراه 

کار 70 دقیقـــه  کـــه نهایـــت  در ابتـــدا تصورمـــان ایـــن بـــود 
کـــه وارد پروســـه تصویربرداری شـــدیم  باشـــد، امـــا زمانـــی 
افتـــاد،  برایمـــان  ماجـــرا  طـــول  در  کـــه  اتفاقاتـــی  کشـــش 
کار افزایـــش یابد و بـــا توجه به  ســـبب شـــد تا مدت زمـــان 
کار، فضای  بازخوردهـــای اثر بحمـــد اهلل مخاطب از ریتـــم 

قصـــه و نـــوع روایـــت خســـته نمی شـــود.

کامال مستندند که  موقعیت هایی 
بـــا آدم هـــای  موقعیـــت هـــای فیلـــم از جملـــه تعامـــالت 
شـــریعتمداری،  آقـــای  بـــا  مواجهـــه  جملـــه  از  مختلـــف 
فیلـــم  هـــای  مخفـــی  دوربیـــن  پـــور،  فردوســـی  و  کانـــی  زا
کامـــاًل  و حتـــی صحبـــت هـــای دو نفـــره موقعیـــت هایـــی 
مســـتند هســـتند و دیالـــوگ هـــای تلگرامی نیز بـــه صورت 
آنالیـــن ضبـــط شـــده و همـــان لحظـــه اتفـــاق مـــی افتاد و 
که قبـــال انجام شـــده بود را بـــه صورت  برخـــی دیالوگ هـــا 

کرده ایـــم.  بازنمایـــی  تصویـــری 

 نقش اطالعات سپاه در تولید شب نامه
گـــروه ما بـــا ســـازمان اطالعات ســـپاه بود و  تعامـــل اصلـــی 
کانال تلگرامی تأســـیس شـــد، این تعامل  کـــه  پـــس از این 
که نســـخه  بـــه صورت جـــدی آغـــاز شـــد و در برهـــه هایی 
کار را دیدنـــد و  کار آمـــاده شـــد، ایـــن عزیـــزان  هـــای اولیـــه 
در همـــان جلســـات بحـــث مصاحبـــه بـــا ســـیامک نمازی 

کار انجام شـــد. ح شـــد و هماهنگی هـــای  مطـــر
البتـــه مراحل جمـــع آوری  اطالعات موجود در مســـتند را 
در حیـــن پژوهـــش انجام دادیم و در این میان یک ســـری 
اطالعـــات جدید را به دســـت آوردیـــم و در اختیـــار عزیزان 

در اطالعات قـــرار دادیم.

سرانجام سازندگان مستند
گرانه مســـتند تهدیـــد هایی در  بـــا توجـــه به فضـــای افشـــا
گرفته شـــد مبنی  ایـــن میان اتفـــاق افتاد و تماســـی بـــا ما 

کانال تلگرام »شب نامه«؛ مستندی جاسوسی در 
کانال شـــب نامه  کنند تـــا  کاری  که مـــی خواهنـــد  بـــر ایـــن 
ج شـــود و حـــدود 3 هفتـــه پـــس از ایـــن  از دســـترس خـــار
ج شـــد و امـــکان ورود به آن  کانال از دســـترس خار تماس 
کانال در اختیارمان نبود و ســـرنخ  را نداشـــتیم و مدیریـــت 
هایـــی در رابطـــه بـــا این افـــراد پیدا شـــد و پیگیـــری هایی 
کانت  گرفت و پـــس از این اتفـــاق، ا در ایـــن زمینـــه صورت 
کنـــار آن ســـایت  کردیـــم و در  گرام و تویتـــر را فعـــال  اینســـتا

کردیم. شـــب نامه را نیـــز راه انـــدازی 

کسانی شب نامه را دیدند؟  چه 
کـــران در بـــازه زمانـــی 2 ماهـــه در مـــکان های  حـــدود 110 ا
کز  مختلـــف از جمله دانشـــگاه ها، حوزه هـــای علمیه و مرا
نخبگانی داشـــته ایـــم و بحمداهلل بازخوردهـــا مثبت بوده 
اند و جو ســـازی ایجاد شـــده از سوی سیســـتم استارتاپی 
کـــه توســـط عده ای انجام شـــد، بـــر این دیده شـــدن مؤثر 
کار به بازدهی  بـــود و با توجه به این اســـتقبال امیدواریـــم 

برسد. مالی 
کشـــور هـــم آقایان  از شـــخصیت های فرهنگی و سیاســـی 
بهـــروز افخمـــی، وحیـــد جلیلی، حســـن عباســـی و ســـلیم 
که خوشـــبختانه از ریتـــم، محتوا  کار را دیـــده اند  غفـــوری 
کار رضایت داشـــتند و صحبت هایـــی با آقای  و جذابیـــت 
غفـــوری جهـــت پخـــش ایـــن مســـتند از صـــدا و ســـیما را 

ایم. داشـــته 

جشنواره عمار
جشـــنواره عمار حرکتـــی خوب و ارزنده در ســـینمای ایران 
کنـــد، البتـــه به  اســـت و جریـــان نویـــی را توانســـته ایجـــاد 
کارها  نظرم این جشـــنواره باید بـــر ابعاد فنی و ســـینمایی 
کیفیـــت آثـــار باشـــیم و این  کنـــد تـــا شـــاهد ارتقـــاء  کیـــد  تأ
جشـــنواره می توانـــد زمینه هایـــی جهت حضـــور و تعامل 
فیلمســـازان عماری با متخصصان مشـــاغل ســـینمایی در 

کند. بخـــش های مختلـــف را ایجـــاد 

گوید کرباسی از مراحل ساخت مستند جنجالی اش می 
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پویانمایـــی  ســـاله   33 کارگـــردان  ســـبیعی  عبداالمیـــر 
گفتگویـــی از نحـــوه ورود  »جنـــگ جهانـــی ســـوم« طـــی 
خـــود بـــه عرصـــه هنـــری اذعـــان داشـــت: مـــن بـــه دلیل 
خودآمـــوزی  و  یادگیـــری   81 ســـال  در  شـــخصی  عالقـــه 
که به واســـطه آن سال 84 در  کردم  انیمیشـــن را شـــروع 

کار شـــدم. یک شـــرکت مشـــغول بـــه 
پـــس از ورودم در آن شـــرکت، ســـاخت انیمیشـــن را بـــه 
کار را در مرکز  کـــردم و االن هـــم ایـــن  صـــورت جـــدی آغاز 

هنـــری بســـیج یـــزد ادامـــه می دهم.
»مهمـــان  داده ام  انجـــام  کـــه  مطرحـــی  کارهـــای  از 
کـــه ســـال 93 در جشـــنواره عمـــار مقام  ناخوانـــده« بـــود 
آورد و »دو نفـــر بر فـــراز یک منبر« با موضـــوع واقعه غدیر 
کرد. کســـب  که مقام اول را در جشـــنواره طنین  خم بود 

موضوع پویانمایی » جنگ جهانی سوم« 
کردیـــم ماهـــواره را به عنـــوان یک  مـــا در ایـــن اثـــر ســـعی 

کـــه وارد بافـــت ســـنتی  ســـرباز آمریکایـــی نشـــان دهیـــم 
و بومـــی شـــهر یـــزد شـــده و بـــا اســـتفاده از اســـلحه، آثـــار 

فرهنگـــی شـــهر را تخریـــب می کنـــد.

رده سنی »جنگ جهانی سوم«
کودک و نوجوان مناســـب اســـت  ایـــن پویانمایـــی  برای 
کار قصـــد داشـــتیم افـــراد را بـــه خـــود  و بـــا ســـاخت ایـــن 
کمتر از جنگ ســـخت نیســـت. کـــه جنگ نـــرم  بیاوریـــم 
برای ســـاخت این پویانمایی منابع، سیســـتم ضعیف و 
که ایـــن باعث طوالنی  ســـخت افزار محدودی داشـــتیم 

کار شد. شـــدن روند 

جشنواره عمار 
ســـال 93 توســـط یکـــی از دوســـتان بـــا جشـــنواره عمـــار 
آشـــنا شـــدم و نظرم راجـــع به این جشـــنواره این اســـت 
که بوجـــود آورد باعث  که عمـــار با جریـــان فوقالعـــاده ای 

فرصت رشد عمار به هنرمندان
 بهترین خدمت

عبداالمیر سبیعی:

کارهای انقالبی شـــده اســـت. دیـــده شـــدن 
دادن  پوشـــش  جشـــنواره  ایـــن  مزیت هـــای  از  یکـــی 
گرایشـــات مختلف در خودش بـــوده و مزیت دیگر بحث 
کـــه امیـــدوارم ایـــن حرکت با  کـــران عمومی اش اســـت  ا
همیـــن روال پیش رود تـــا در آینده یکی از ســـرآمدترین 

شود. جشـــنواره ها 

تغییر جشنواره عمار در عرصه سینما
که عمار به هنرمندان شـــناخته  همین فرصت رشـــدی 
کـــه می توانســـت در  نشـــده داد بهتریـــن خدمتـــی بـــود 

جهت تقویت عرصه ســـینمایی داشـــته باشـــد.

کـــودکان انقـــالب اســـالمی باید بیشـــتر  ما بـــه موضـــوع 
کنیـــم، تـــا االن بـــه صـــورت ســـرگرمی و تفریحـــی  توجـــه 
کاهایی ســـاخته شـــده ولی خیلی شـــاخص نیســـتند تا 
کنیم. کـــودکان معرفی  بتوانیم آنهـــا را به عنوان الگو به 
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ایده از شهرستان، اجرا در تهران
جوانـــان  از  جمعـــی  کشـــور،  شهرســـتان های  از  یکـــی  در 
انقالبـــی فعـــال در فرهنگســـرای یکـــی از محالت آن شـــهر، 
ح »نشـــان مردمـــی اســـتقالل« را با هـــدف ارتباط بین  طـــر
که طی  کردنـــد  مـــردم و اقتصـــاد مقاومتـــی در محلـــه اجرا 
کـــه  بـــه نوعـــی قدمـــی در راســـتای تحقـــق  آن افـــرادی را 
اقتصـــاد مقاومتـــی برداشـــته بودند شناســـایی شـــده و در 
مرحلـــه بعـــد با انتخاب افراد شـــاخص تر و برگزاری مراســـم 
بزرگداشـــت بـــرای این فعـــاالن، به آن ها نشـــان اســـتقالل 

کـــرده بودند. اهـــدا  مردمی 
کاالی  کاالی خارجـــی،  که به جـــای  مثـــال: زن و شـــوهری 
کـــه  کـــرده بودنـــد؛ مغـــازه داری  مشـــابه ایرانـــی خریـــداری 
که در حوزه  کاالی ایرانـــی می فروخت، دانشـــجویی  فقـــط 

اقتصـــاد مقاومتی مقاله ای نوشـــته بـــود و...
کامـــال منطبق بـــر رویکردهای  ایـــده ای بســـیار ارزشـــمند و 
کـــه در راســـتای تحقق اقتصاد  مـــورد نیـــاز جامعه؛ افرادی 
کـــه  مقاومتـــی ، قدمـــی برمی دارنـــد، احســـاس می کننـــد 
تشـــویق  و  تأییـــد  مـــورد  عملشـــان  و  می شـــوند  دیـــده 
کارشـــان  هموطنانشـــان قرار می گیرد، مطمئن می شـــوند 
گام های بزرگتـــر در این  بیهوده نیســـت و بـــرای برداشـــتن 

مســـیر ، امیـــد و انگیزه شـــان مضاعـــف می شـــود.

کـــه ظرفیـــت ملـــی شـــدن و رســـانه ای  ایـــده ای 
دارد شـــدن 

که در حوزه های  جشـــنواره عمار هم اصرار داشـــته و دارد 
اجتماعـــی و اقتصـــادی، بروز جدی و غیرشـــعاری داشـــته 
گوشه ای  ح نشـــان مردمی اســـتقالل در  باشـــد. ایده و طر
کشـــور اجرا شـــده بود، اما ظرفیت این را داشـــت و دارد  از 
ح و اجرا شـــود و این  کـــه در ســـطح ملـــی و منطقـــه ای طـــر
که » نشـــان مردمی اســـتقالل« در جشـــنواره  فرصتـــی بود 

ح و برجســـته شـــود.  عمار مطر

سوژه به جای فیلمساز
که به سوژه  نشـــان اســـتقالل نه به ســـازنده فیلم برگزیده، 
کـــه اصاًل چـــرا به  فیلـــم تعلـــق می گیـــرد. نکتـــه این اســـت 

ســـمت ایجاد بخش نشـــان اســـتقالل رفتیم؟ 
افـــرادی در عرصـــه تولیـــد و اقتصـــاد مقاومتـــی در جامعـــه 

فعـــال هســـتند و بایـــد دربـــاره تالش هـــا و اقدامـــات آن ها 
فیلـــم ســـاخته می شـــد. ولـــی از ایـــن افـــراد فعـــال تجلیل 
بـــه عمل نمی آید و همیشـــه از ســـازنده اثر برگزیـــده تقدیر 
می شـــود. پـــس وقتـــی ایـــن ســـوژه ها »بـــود« دارنـــد، چـــرا 
کـــه هم باعـــث تالش  »نمـــود« نداشـــته باشـــند؟ نمودی 
کوشـــش بیشـــتر خود ســـوژه ها خواهد شـــد و هـــم باعث  و 
گشـــایش افق هـــای جدید و دمیـــدن روح امیـــد در قلب و 
ذهـــن آحاد مـــردم جامعه.  پس نشـــان مردمی اســـتقالل 
بـــه این افراد می رســـد، به ســـوژه های مســـتندهای حوزه 

مقاومتی.  اقتصـــاد 

در بهار استقالل، جای شهدای هسته ای ُپر
در بـــاب راز مانـــدگاری قهرمانان مردمـــی و الگوهای ملی، 
کـــه مـــورد غفلـــت واقـــع شـــده، بحـــث »پیوســـت  آن چـــه 
اجتماعـــی« اســـت. چـــرا امـــروزه شـــهدا بـــه عنـــوان بخش 
مهمـــی از ذخایـــر اجتماعـــی و قهرمانـــان ملـــی مـــا ماننـــد 
شـــهید رجایی، شـــهید بابایی، شـــهید همت و یا شهدای 
هســـته ای در زندگـــی روزمـــره اقشـــار مختلـــف مـــردم مـــا، 

کمرنگـــی دارند. حضـــور 
کـــه مـــا پیوســـت های متناســـب با ایـــن قهرمانـــان را  چـــرا 
کشـــورها  در جامعـــه طراحـــی نکرده ایـــم؛ مثـــاًل در برخـــی 
برای حفـــظ شـــخصیت ها و الگوهای اجتماعـــی و علمی، 
جایـــزه ســـاالنه آن شـــخصیت ، بـــا نـــام خـــود او طراحی و 
تبلیـــغ شـــده و تـــالش فراوانـــی صـــورت می گیـــرد تـــا روز به 
روز بـــر میزان اعتبـــار ملی و حتی جهانـــی آن جایزه افزوده 
که بـــرای دریافـــت آن جایـــزه تالش های  شـــود، تا جایـــی 
علمـــی و یا اجتماعـــی و ... مبتنی بـــر معیارهای فکری آن 
گیـــرد. به این ترتیـــب اواًل خط فکری  اندیشـــمند، صورت 
آن قهرمـــان یا اندیشـــمند تقویت و توســـعه می یابـــد، ثانیًا 
خـــط فکـــری بســـیاری از افـــراد، متناســـب بـــا معیارهـــای 

فکـــری آن اندیشـــمند، جهـــت دهی می شـــود.
جنـــگ  ســـالگرد  یکصدمیـــن  آســـتانه  در  ســـال2014 
گرفتـــه مـــی شـــود به مدت 4ســـال،  جهانـــی اول تصمیـــم 
جشـــن های بزرگداشـــت صدمین ســـالگرد جنـــگ جهانی 
ایـــن  گـــردد. در  برگـــزار  کشـــور های درگیـــر جنـــگ  اول در 
کشورشـــان  جشـــن ها مردم بـــا مصائب و مشـــکالت مردم 
آشـــنا  جنـــگ  در  هـــا  آن  ســـختی های  و  مقاومت هـــا  و 

نشان مردمی استقالل اهدا می شود به:
تولد امید جمعی، مرگ آلزایمر همگانی در جشنواره عمار

می یابنـــد،  دیگـــر  تولـــدی  ملـــی  قهرمانـــان  می شـــوند، 
بـــرده  تاریخـــی  تورهـــای  بـــه  آمـــوزان  دانـــش  و  کـــودکان 
کشـــور ها به  گذشـــته ایـــن  می شـــوند و... تـــا بـــا پیوســـت 
امـــروز زندگـــی مردمشـــان، قهرمانـــان و چهره هـــای ملـــی 
کشـــور باشـــند؛  همچنان زنده مانده و الگوی نســـل آینده 
گونـــه اقدامـــات، از دچار شـــدن جامعه  و در واقـــع بـــا این 
بـــه آلزایمر جمعـــی جلوگیـــری می کنند. بـــرای جلوگیری از 
ایـــن آلزایمر جمعـــی، باید پیوندی منطقـــی بین قهرمانان 

ایـــن مـــرزو بـــوم و روزمـــره زندگـــی مـــردم، برقرار شـــود.
جوانـــان و نســـل جدیـــد، بایـــد ســـلوک و منش شـــهدا به 
عنـــوان بخـــش مهمـــی از ذخایـــر اجتماعـــی و قهرمانـــان 
کامـــاًل زنده و  کشـــورمان را در زندگـــی روزمره شـــان،  دینـــی 

ببینند. گشـــا  راه 
گفتمانی زیـــادی در جامعه برای  مـــا بهانه هـــای معنایی و 
تحقـــق ایـــن امـــر داریم، امـــا پیوســـت بیـــن ایـــن بهانه ها 
هنوز به درســـتی شـــکل نگرفته اســـت. ایـــن دغدغه چند 
کـــه چگونـــه می شـــود شـــهدا  ســـاله جشـــنواره عمـــار بـــود 
و خانـــواده شـــهدا را به صـــورت فعـــال و پویا در جشـــنواره 
کـــرد، بـــدون ایجـــاد یـــک حضـــور دکـــوری از ایـــن  تعریـــف 

قهرمانان.

شهدای هسته ای؛ حافظه و هویت استقالل خواهی 
ایران   

ایـــران در دهه هـــای اخیـــر در  مـــرز اســـتقالل خواهـــی 
کســـی بهتر  دســـت شـــهدای هســـته ای اســـت پس چه 
از خانـــواده هـــای این شـــهدا می تواند باشـــد تا نشـــان 
مردمـــی اســـتقالل را بـــه ســـینه ســـوژه های ایســـتاده و 
که هیئت  کند. پـــس تصمیم بر این شـــد  مقـــاوم نصب 
داوران بخش نشـــان مردمـــی اســـتقالل، خانواده های 
شـــهدای هســـته ای باشـــند. حضـــوری فعـــال و پویا به 
امید پـــرورش رهروان راه پرچمداران اســـتقالل خواهی 
کـــه فیلم هـــای منتخـــب را می بیننـــد  کشـــور. داورانـــی 
و برجســـته تریـــن ســـوژه در حـــوزه اقتصـــاد مقاومتی را 
گزیننـــد؛ 4 ســـوژه برگزیـــده، مفتخـــر بـــه دریافت  برمـــی 
»شـــهید  علیمحمـــدی«،  »شـــهید  اســـتقالِل  نشـــان 
»شـــهید  و  روشـــن«  احمـــدی  »شـــهید  شـــهریاری«، 

رضایـــی نـــژاد« می شـــوند. 
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مراســـم اختتامیـــه هفتمیـــن جشـــنواره مردمـــی فیلم 
که  عمـــار، شـــاهد تولـــد نشـــانی جدید اســـت. نشـــانی 
بـــه فیلم هـــای برگزیده بـــا موضوعی خـــاص تعلق می 
که هـــم در ترکیب هیئـــت داوران و هم  گیـــرد. بخشـــی 
کامال منحصر  در فـــرد برگزیده جهـــت دریافت نشـــان، 
بـــه بوده و نویـــد بخش رویـــش جدیدی در جشـــنواره 

عمار اســـت.
»نشـــان اســـتقالل« نشـــانی اســـت برای فیلـــم های با 
کارگـــردان اثر  کـــه نـــه بـــه  موضـــوع اقتصـــاد مقاومتـــی 
گیرد. ســـوژه ای  برگزیـــده، بلکـــه به ســـوژه اثر تعلق می 
کار و تـــالش خســـتگی ناپذیر خود، توانســـته به  که بـــا 
الگویـــی برای رشـــد و پیشـــرفت همه ایرانیـــان تبدیل 
شـــود ؛ آن هـــم در اوج تحریم ها خارجی و بعضا ســـوء 

مدیریـــت ها و بـــی برنامگی هـــای داخلی.
پـــس او باید دیده شـــود، باید این »ما مـــی توانیم« به 
فعلیت رســـیده، بـــه همه معرفی شـــود. و ایـــن  باعث 
ایجـــاد امیـــد در دل صدهـــا هزار نیـــروی ایرانـــی آماده 
کار می شـــود، نه وعده هـــای پـــوچ و توخالی عده  بـــه 

سازشکار. ای 
ترکیـــب هیئـــت داوران نیـــز در نـــوع خـــود بـــی نظیـــر 
اســـت، داوران هـــم بایـــد از جنـــس عـــزت خواهـــی و 
اســـتقالل طلبی باشـــند تا بتوانند ســـوژه هـــای ناب را 
کســـانی بهتـــر از خانواده  در فیلـــم هـــا برگزیننـــد؛ و چه 
کـــه امـــروز در میـــدان خودکفایی  شـــهدای هســـته ای 

و اســـتقالل خواهـــی ملـــت بزرگ ایـــران، طالیـــه داران 
این عرصه بوده و شـــهدای هســـته ای، شـــعار »ما می 
توانیـــم« را بـــه تمام معنـــا، محقق نمـــوده و جان خود 

را بـــر ســـر اســـتقالل ایران اســـالمی، نهـــاده اند.
مراســـم اختتامیـــه هفتمیـــن جشـــنواره مردمی فیلم 
عمـــار، شـــاهد تولـــد نشـــان جدیـــدی اســـت، نشـــان 

. ل ستقال ا
فیلم هـــای منتخب بـــا موضوع اقتصـــاد مقاومتی، 
گرفته تا مورد بررســـی  در اختیار هیئـــت داوران قرار 
گیرنـــد. فیلـــم هـــای برگزیـــده توســـط هیئـــت  قـــرار 
داوران، مفتخر به دریافت نشـــان اســـتقالل »شهید 
احمدی روشـــن«، »شـــهید علیمحمدی«، »شهید 

شـــهریاری« و »شـــهید رضایی نژاد« می شـــوند.
کاندیـــدای دریافت  در ادامـــه بـــا اســـامی فیلـــم هـــای 

نشـــان اســـتقالل و ســـوژه آن هـــا آشـــنا می شـــوید  :

اویس
که پس از بازگشـــت  اویس زکی خانی، جانبازی اســـت 
که  گیـــرد  بـــه روســـتای محـــل تولـــدش، تصمیـــم مـــی 
بـــا ایجـــاد مشـــاغل جدیـــد، روســـتاییان را ترغیـــب به 
کارهایی  کنـــد. او عقیـــده دارد بـــرای انجـــام  بازگشـــت 
که ســـخت به نظر می رســـند الزم اســـت یک نفر پیش 
قدم شـــود، او می خواهد برای دیگران پیشـــرو باشـــد. 
کار بســـته  در بازگشـــت به روســـتا، تمام تالشـــش را به 

جایزه تالشگران استقالل
 از دست خانواده شهدای هسته ای

نگاهی به فیلم های »نشان استقالل«

تـــا اواًل اعتمـــاد بقیـــه اهالی را به دســـت آورد و ســـپس 
چ، نگهداری  بـــا راه اندازی مشـــاغلی مثل پرورش قـــار
گیاهـــان دارویـــی و آزمایـــش  گل و  کاشـــت  کیـــان،  ما
همـــه راه هـــای ممکن برای بهره وری بیشـــتر، الگویی 
که دیگـــران و حتـــی آینـــدگان از انجام آن  کنـــد  ایجـــاد 

راضی باشـــند.

چوب بستنی
غالمرضـــا دارابـــی، جوانـــی 36 ســـاله اهـــل زرندیـــه 
کردن  کـــه تصمیم بـــه بومـــی  اســـتان مرکـــزی اســـت 
گیـــرد. او بـــرای تحقـــق  تولیـــد چـــوب بســـتنی مـــی 
ایـــن تصمیـــم، چنـــد ســـفر تحقیقاتـــی و مطالعاتـــی 
کار را به دقت  کشـــورهای دیگـــر مـــی رود و رونـــد  بـــه 
گذاری بخش  کند. ســـرانجام با ســـرمایه  بررســـی می 
کارخانـــه تولید چـــوب بســـتنی از بهمن  خصوصـــی، 
کنـــد. بـــا راه انـــدازی ایـــن  کارش را شـــروع مـــی   94
کار  کارخانـــه 170 نفر به صورت مســـتقیم مشـــغول به 
شـــدند و عالوه بـــر رونـــق اقتصادی این شهرســـتان، 
کشـــور بـــه واردات چوب بســـتنی  بخـــش عمـــده نیاز 
را برطـــرف نمـــوده و قـــدم بزرگـــی بـــرای جلوگیـــری از 
کشـــور  خروج ســـاالنه 240 میلیارد تومان از ســـرمایه 
کنون  کارخانه هم ا برداشـــته اســـت. محصوالت این 
کشـــورهای دیگری چـــون عـــراق و افغانســـتان و  بـــه 

ترکیـــه صادر می شـــود.
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آفراندن
که همشـــهری اولین  ســـوران پیامی، جوان مهابادی 
خلبان شـــهید دفاع مقدس)سرلشـــکر خالد حیدری( 
خرمشـــهر  آزادی  روز  یعنـــی  خـــرداد  ســـوم  عاشـــق  و 
کـــه بـــا ورود ترازوهای  اســـت. چهـــره مانـــدگار صنعت 
دیجیتالی خارجی، برای بومی ســـازی این محصول، 
کاری  گســـترده پرداختـــه و چند ســـفر  بـــه تحقیقـــات 
کار خـــود را با تاســـیس یک  بـــه چین دارد. ســـرانجام 
کـــرده و بـــه مـــرور زمـــان،  کارگاه تولیـــدی اولیـــه آغـــاز 
که اآلن  کارگاه خـــود را توســـعه مـــی دهـــد، به طـــوری 
کارگاه آقـــای پیامی با نشـــان اســـتاندارد  محصـــوالت 
عـــالوه بـــر اینکه در 32 نماینگی رســـمی سراســـر ایران 
کشـــورهای خارجی هم صادر  فروش جـــدی دارد، به 
کاالی مشـــابه  مـــی شـــود و رقیبـــی موفـــق در مقابـــل 

اســـت. وارداتی 

گفتند نمی شود وقتی 
گرفتـــن  بـــرای  ترکمـــن،  جـــوان  ممیـــان،  رســـول 
گلســـتان به  غ در  تســـهیالت و مجـــوز پـــرورش شـــترمر
کنـــد امـــا  کشـــاورزی مـــراوه تپـــه مراجعـــه مـــی  جهـــاد 
کشـــاورزی نمی شـــود در  طبـــق دســـتور العمـــل جهاد 
غ پـــرورش داد به همیـــن دلیل هیچ  گلســـتان شـــتر مر
گیرد، رســـول با پس  گونه تســـهیالتی بـــه او  تعلق نمی 
غ  کمک همســـرش چند شـــترمر انـــداز زندگیشـــان به 

کار خـــود موفق بوده  کنون در  کنـــد. او ا خریـــداری می 
غ تبدیـــل شـــده  و بـــه بزرگتریـــن تولیدکننـــده شـــترمر

. ست ا

زیر درختان زیتون
که با نیـــروى توکل  کشـــاورزی  ســـید احمـــد بلندنظـــر، 
بـــه فـــرد خـــود،  کشـــاورزي اســـالمي منحصـــر  و علـــم 
کویـــري اطراف شـــهر قم  توانســـته زمین هاي وســـیع 
را بـــه زمیـــن هایي بارور و بـــاغ هایی پربار بدل ســـازد. 
آقـــای بلنـــد نظـــر نام بـــاغ هـــای خـــود را »بـــاغ فدک« 
کـــه در آن هـــا تولید  گذاشـــته و مهـــم تریـــن محصولی 
کنـــد، زیتـــون اســـت. بـــاغ زیتـــون فـــدک، مـــورد  مـــی 
که  گونه ای  گرفته بـــه  کشـــورها قـــرار  توجه بســـیاری از 
کشـــور دنیـــا از آن بازدیـــد  کنـــون نمایندگانـــی از 34  تا
کنار بـــاغ فدک، یـــک آزمایشـــگاه مجهز  کـــرده انـــد. در 
کـــه  کارخانـــه فـــراوری زیتـــون نیـــز وجـــود دارد  و یـــک 
کنســـرو و  محصوالت آن را به طور مســـتقیم تبدیل به 

کند. مـــی  روغـــن زیتون 

چهل و 4 نفر
کـــه تمـــام  کارآفریـــن اســـت  کـــرم جعفـــری، بانویـــی  ا
کرده ایرانی اســـت  که راه اندازی  اجناس فروشـــگاهی 
کند. و از طریـــق آن مشـــکالت ایرانـــی هـــا را حل مـــی 
کـــه زیر ســـقف  ایـــن مســـتند، قصـــه ی 44 نفـــر اســـت 

کنند و زندگـــی خود را می  کار می  فروشـــگاه »یا علـــی« 
گاهی زمیـــن خورده انـــد اما به  کـــه  ســـازند. 44 نفری 

گفتـــن، برخاســـته اند. مـــدد یـــا علی 

یک دست صدا دارد
که بر  علـــی بیاتـــی، از جانبـــازان دفـــاع مقـــدس اســـت 
اثـــر انفجـــار میـــن مجروح شـــده و بـــا وجود مشـــکالت 
کار و  جســـمی، دســـت از تالش برنداشـــته و در عرصـــه 
گام بر مـــی دارد.  ســـازندگی همچنـــان در خـــط مقـــدم 
وی بـــه همراه یکـــی از هم رزمان خود سال هاســـت به 
کشـــاورزی و باغـــداری می پردازد و عـــالوه بر آن، به  کار 

عنـــوان نجات غریـــق هم فعالیـــت دارد.

ح بدون شر
محمدحســـن عصار حســـینی، یکـــی از موفق تریـــن قطعه 
بـــه موفقیـــت،  بـــرای رســـیدن  کـــه  اســـت  کشـــور  ســـازان 
مســـیری بســـیار ســـخت و پرفراز و نشـــیبی را طـــی نموده و 
امـــروز یک واحد صنعتی با ســـطح فناوری بـــاال را اداره می 
کارخانه خود عالوه بر ســـاخت قطعات خودرو،  کنـــد.او در 
گاز طبیعـــی؛ طیـــف  نیـــروگاه هـــای خورشـــیدی و مخـــازن 
متنوعـــی از محصـــوالت جدیـــد و با فنـــاوری بـــاال را تولید و 
کنون حـــدود 400 نفر در خطوط  کنـــد. هم ا روانـــه بازار می 
تولیـــد و آزمایشـــگاه های تاســـیس شـــده توســـط مهندس 

کار و تحقیق مشـــغول هســـتند. عصار حســـینی بـــه 
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،  محمدرضـــا پورصفـــار ،   محمود شـــم آبـــادی ، محمدرضا طالبـــی آهویی ، 

روزبه قمصـــری ، نوید نـــوروزی، ابراهیم وکیلی گندمانی
مدیر هنری :حسین شهریاری


