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چالش اصلی سینمای ایران                                                                    سازمان تماشا
اولین نشســـت خبـــری هفتمین جشـــنواره مردمی 
فیلـــم عمـــار با حضـــور نـــادر طالـــب زاده دبیر 
جشـــنواره، وحید جلیلی مسئول شـــورای سیاست 
گذاری جشـــنواره و ســـید رســـول منفـــرد دبیر 

اجرایـــی در حســـینیه هنر برگزار شـــد.
وحید جلیلی مســـئول شـــورای سیاســـت گذاری 
هفتمیـــن جشـــنواره مردمی فیلم عمـــار در ابتدای 
این نشســـت خبـــری در ســـخنانی گفت: بســـیار 
خوشـــحالم که امســـال برای معرفـــی برنامه های 
نشســـت  این  در  عمار  دوره جشـــنواره  هفتمیـــن 
خبری حاضر هســـتیم و با اخبـــار خوبی در خدمت 

اصحاب رســـانه و خبرنگاران هســـتیم.
وی افزود: در ایام اخیر فهرســـت کارها را مشـــاهده 
کردم شـــاهد بودم آثار بســـیار خوبی بـــه دبیرخانه 
این دوره از جشـــنواره ارسال شده اســـت؛ این دوره 
یکـــی از بهترین دوره های برگزاری جشـــنواره عمار 
اســـت بخصوص در برخـــی حوزه ها با یک شـــروع 

تازه ای روبرو هســـتیم. جدید و 
مســـئول شورای سیاســـت گذاری هفتمین جشنواره 
مردمـــی فیلم عمـــار در بخش دیگر این نشســـت 
جشـــنواره  هفتمین  هـــای  تجلیل  گفـــت:  خبری 
مردمـــی فیلم عمار در حوزه ســـینما از فیلمســـاز 
متعهـــد و برجســـته کشـــور »ابوالقاســـم طالبی« 
خواهد بـــود؛ همچنین از »شـــهید خزائی« خبرنگار 
صدا و ســـیما که در ســـوریه به شـــهادت رســـید 

تقدیـــر و تجلیـــل به عمل 
خواهد آمد.

امســـال اختصـــاص دارد  افـــزود: تجلیل ویژه  وی 
بـــه مجموعـــه زنان انقالبـــی که در طـــول نهضت 
حضرت امـــام خمینی )ره( در حـــوزه های مختلف 
نقـــش آفرینی کردنـــد و محوریت این بزرگداشـــت 
به ســـرکار خانـــم مرحومـــه دباغ اختصـــاص داده 
شـــده زیرا او بـــه عنوان الگـــو و نماد ملـــی باید 
بـــه مخاطبین داخل و خـــارج از کشـــور معرفی و 

شناســـانده شود.
جلیلـــی خاطرنشـــان کـــرد: امروز چالـــش اصلی 
ســـینمای ایران سازمان تولید نیســـت بلکه سازمان 
تماشـــا اســـت؛ جریان های رســـانه ای و فرهنگی 
خاصی در ۱۰ ســـال اخیر توانســـته انـــد با حمایت 
بی شـــائبه ای که توســـط قدرت هـــای جهانی از 
آنها صورت گرفتـــه، اگرچه در یک نـــگاه جامع در 
اقلیت هســـتند ولی ســـازمان تماشـــای مناسبی را 

برای محصـــوالت خود ایجـــاد کنند.

وی ادامـــه داد : ورود ماهواره ها بـــه فضای تبلیغاتی 
ســـینما و بســـیج مخاطب، یک واقعیـــت غیرقابل 
انکار اســـت و آثار ایـــن تبلیغات در میـــزان فروش 
برخی از فیلم های ســـاخته شـــده در یک ســـال 
اخیـــر قابل مشـــاهده اســـت؛ فروش هایـــی کامال 
معنـــادار و فیلـــم هایـــی کـــه اگر ۴ ســـال قبل 
اکران می شـــدند یک دهم فروشـــی که در ســـال 
جاری داشـــته اند  را نمی داشـــتند و واقعا از جهت 
ســـینمایی، فنی و اســـتانداردهای هنـــری و حرفه 
ای کار متوســـطی هســـتند اما با اتکا به ســـازمان 
تماشـــایی که او را  حمایت می کند مـــی توانند به 

فـــروش قابل توجهی دســـت پیـــدا کنند.

هفتمین  گـــذاری  سیاســـت  شـــورای  مســـئول 
جشـــنواره مردمی فیلـــم عمار خاطرنشـــان کرد: 
بـــه جـــرات می تـــوان گفـــت یک ســـال اخیر 
یکـــی از بهترین ســـال های ســـینمای انقالب در 
چندین ســـال گذشـــته از نظر تولیدات بوده است.

فیلم هـــای متعددی با برجســـتگی های حرفه ای 
و جذابیت هـــای هنری در یک ســـال اخیر اکران 
شـــده اســـت؛ برای نمونه می توان بـــه فیلم های 
در  ایستاده  ایران، ســـیانور،  خانه  یتیم  ســـینمایی 
غبار و حتـــی فیلم هایـــی چون ابوزینب اشـــاره 
کـــرد؛ ایـــن فیلم ها آثـــاری بوده اند کـــه گاه ما 
باید ســـال ها بـــرای تولیـــد یکی از آنهـــا انتظار 

می کشـــیدیم.
جلیلـــی تصریح کرد: ســـینمای انقالب اســـالمی 
در ســـازمان تولیـــد به یـــک طراز بســـیار خوبی 
رســـیده اما در ســـازمان تماشـــا با یـــک چالش 
طالبی  ابولقاســـم  آقـــای  اگر  روبروســـت؛  جدی 
بـــه جای فیلـــم ســـینمایی »یتیم خانـــه ایران« 
یـــک فیلم کوتـــاه ۱۰ دقیقه ای ضـــد انقالبی می 
ســـاخت مطمئنا صدها تریبـــون نمازجمعه، صدها 
رســـانه ای که مدعی ارزشـــی بودن دارند برضد او 
بســـیج می شـــد اما جای تاسف اســـت که سال 
هـــا بعد از دنبال کـــردن اســـتراتژی تهدید محور 
به چنین  مـــا  اســـالمی  انقالب  فرهنگی  در فضای 
وضعیتـــی می رســـیم  کـــه فیلم هایـــی که یک 
دهـــم فیلم هایی ازقبیـــل »یتیم خانـــه ایران« و 
»ســـیانور« قابلیت فنی، ســـینمایی و هنری ندارند 
به دلیـــل برخورداری از یک ســـازمان تماشـــای 
مناســـب، حداقـــل در کوتاه مـــدت موفقیت های 

بیشـــتری به دســـت می آورند.

وی ادامـــه داد: آنـــگاه فیلـــم های بـــزرگ و ملی-
برجســـتگان  تـــوان فنی  مـــا که محصول  تاریخی 
کشـــور در حوزه های مختلـــف کارگردانی، فیلمنامه 
نویســـی، گریم، فیلمبرداری و طراحی صحنه اســـت 
به دلیـــل فرصت محـــور نبودن و فرصت شـــناس 
نبـــودن بســـیاری از مدعیان فعالیـــت فرهنگی در 
کشـــور در ظاهر در برابر آن فیلم هـــای کم اهمیت 

خورند. می  شکســـت 
جلیلـــی در بخش دیگری از ســـخنان خـــود گفت: 
جشـــنواره مردمـــی فیلـــم عمار تالشیســـت برای 
انقالب  تماشـــای ســـینمای  بازســـازی ســـازمان 
اســـالمی که در دو دهـــه اخیر به دلیل اســـتراتژی 
غلـــط و راهبـــرد خطـــای تهدید محور به شـــدت 
از  ضربه دیده اســـت. امیدواریم تالش هـــزاران نفر 
سراســـر کشـــور که این باِر بـــر زمین مانـــده را بر 
دوش گرفتنـــد و با زحمـــت، ابتـــکار و همت خود 
تـــالش می کنند تا آثار ســـینمای انقالب اســـالمی 
به مخاطب واقعی خود برســـد روز بـــه روز موفقیت 
هـــای تـــازه را رقـــم بزند و مـــا به یک شـــرایط 
طبیعی در ســـینمای ایران برســـیم. شـــرایطی که 
فراتـــر از دوپینگ های ماهواره ای و جریان ســـازی 
های رســـانه ای بتواند تصویر واقعی از داشـــته های 
ســـینمای ایران را به فضای داخلـــی و جهانی عرض 

. کند
جلیلـــی افـــزود: در مـــورد حضـــور بیـــن المللی 
جشـــنواره فیلم عمـــار، جمع بندی هـــای صورت 
گرفتـــه در فضـــای بیـــن المللی نشـــان می دهد 
ظرفیـــت برگـــزاری این بخش بســـیار بیشـــتر از 
درنظـــر گرفتن آن به صـــورت بخشـــی جنبی در 
کنـــار برگزاری جشـــنواره فیلم عمار اســـت؛ نمونه 
بارز آن »میگل لیتین« اســـت که امســـال در بخش 
بیـــن الملل ایـــن جشـــنواره حضور پیدا کـــرد. او 
فردی اســـت که نویســـنده بزرگی چـــون »گابریل 
گارســـیا مارکز« درمـــورد زندگی او کتاب نوشـــته 

. ست ا
وی خاطرنشـــان کرد: »میـــگل لیتیـــن« دو فیلم 
ســـینمایی »یتیم خانـــه ایران« و »چ« را مشـــاهده 
نمـــود و در صحبت هایـــی بعد از تماشـــای این دو 
فیلـــم گفت کیارســـتمی را دوســـت دارم ولی یک 
ســـوال جـــدی دارم چرا جهـــان ســـینما او را می 
شناســـد ولی »ابوالقاســـم طالبی« و »ابراهیم حاتمی 
کیا« را نمی شناســـد و آنها را بایکوت کرده اســـت.

وحید جلیلی
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جشنواره ی هفتم از فراخوان تا داوری

گام جدی برای تحقق عدالت در تولیدات سینمایی
هفتــــمین دوره جشــنواره مردمـــــی فیلــم عمار 
موضوعــات  بـــــا  گذشــته  ســـــالهای  همچــون 
»تاریــخ معاصــر ایـــــران و جهان«، »فتنــه ســال 
88 «، »بیــداری اســامی و جهانــی«، »نقــد درون 
گفتمانــی«، »جنــگ نــرم«، »اقتصــاد مقاومتــی« 

کــرد.  کار  بــه  آغــاز 
فراخــوان  مــاه ســال جــاری خبــر  مهــر  اوایــل 
دریافـــــت آثــار بـــــرای هفتمین دوره جشــنواره 
مردمــی فیلــم عمــار اعـلـام شــد و طــی آن  در 
)کوتــاه  داســتانی  عناویـــــن  کــه  فیلــم  بخــش 
،نیمه  بلنـــــد، ویدئویی و سینمایی(،  مســـــتند، 
نماهنــگ،  و  کلیـــــپ   ، موشن گرافیک  و  پویانمایی 
برنامه تلویزیونـــی )ترکیبی، گزارش، طنِز ایســـتاده 
)اســـتندآپ کمدی( و...(، فیلم نامه )طرح، ســـیناپس، 
فیلم نامـــه کامـــل(و لـــوح نـــگار )ابزارهـــای ارائه 
مثـــل اینفوکلیـــپ، پاورپوینت، پرزی و...(، زیـــــر 
مجموعـــــه هــای آن را تشـــــکیل مــی دهنــد و 
همچنین بخـــــش هـــای نقد، مقـــــاله و پژوهش 
آگهی  مــا،  رادیویی،فیلــم  ،بخش  ســینمایی  هــای 
بازرگانی و اقالم تبلیغی اقـــــدام بــه پذیــرش آثــار 
کــرد. طــی تبلیغــات صـــــورت گرفتــه از طریق 
رســـــانه های مختلـــف از جمله خبرگـــزاری ها و 
رســانه هــای صوتــی و تصویــری و ارســال پوســتر 
جشـــــنواره از طریــق کانــون هـــــای فرهنگــی 
مســـــاجد، بســـــیج هنرمندان، کتابخانه های کل 
کشــور، رابطــان اکــران مردمــی،  وزارت فرهنــگ 
و ارشــاد اســـــامی و ســتادهای نمــاز جمعه مراکز 
اســـــتان ها و همچنین دانشــگاه هــای مختلــف، 
آثــار مختلفــی بــه دبیرخانــه جشــنواره مردمــی 

شــد.  ارســال  عمــار 
در مراحــل مختلــف دریافـــــت آثــار، دبیرخانــه 
جشــنواره جهــت داوری اولیـــــه و تعییــن آثــار 
راه یافتــه بــه بخـــــش مســابقه، فیلــم هــا را در 
اختیــار هیئــت انتخــاب قــرار داد تــا بــر اســاس 
ســه شــاخص کلــی ســوژه و محتــوا، جذابیــت، 
فـــــرم و تکنیــک ســینمایی بـــــه انتخــاب اثــر 

بپردازنــد.
 بــا پایـــــان یافتــن مهلـــــت ثبت نــام و ارسال 
آثار، در هفتــــمین دوره ایـــــن جشــنواره در تاریخ 
2۰ آبـــان95 و دریافت 296۰ اثر توســـط دبیرخانه 
از ســوی هیئت  آثار  انتخـــــاب  رونــد  جشــنواره، 
انتخاب شــتاب بیشـــــتری گرفت و درمرحله اول،از 
»نماهنــگ«،  بخــش  بــه  اثــر رســیده  میان 22۱ 

22 اثـــــر، از میـــان ۴7 اثر رســـیده به بخـــــش 
»برنامــه تلویزیونــی«،  ۱۱ اثــر، از میان 73۰ اثــر 
رسیده بـــــه بخــش »فیلــم مــا«،3۱ اثــر، از میان  
3۴۰ اثر رســـــیده بــه بخـــــش »آگهی بازرگانی و 
اقالم تبلیغی«،۱3 اثر در قســـمت تیـــزر و ۱6 اثر در 
قســـمت پوســـتر،از میان 25 اثر رســـیده به بخش 
»لوح نـــگار«،۴ اثر، از میـــــان ۴7 اثر رســـیده به 
بخش »نقد، مقـــاالت و پژوهش های ســـینمایی«، 
۱۴ اثـــر و از میـــان 225 اثـــر رســـیده به بخش 
»فیلمنامـــه«، ۱8 اثر به بخش مســـابقه جشـــنواره 

یافتند راه 
راه یافتـــــگان نهایــی بــه مســـــابقه در 7 بخش 
فـــــوق ، در روزهــای5 و6  دی مـــــاه و پــس از 
داوری، برگزیــدگان آن هــا تعییــن و در افتتاحیــه 
جشـــــنواره مردمــی فیلــم عمـــــار، معرفــی و از 

آنــان تقدیــر بـــــه عمــل مــی آیــد.

همچنیـــــن در بخــش داخلـــــی جشــنواره نیــز 
بعــد از قالــب مســـــتند با6۱۰ اثــر، قالب هــای 
داســـــتانی با 27۰ اثر  و نماهنــگ بــا22۱  اثــر،  
بیش تریــن  آثــار را بـــــه خــود اختصــاص داده 

نــد ا
و موضوعــات »تاریــخ معاصــر ایــران« و »جنــگ 
نـــــرم« و »بیداری اسالمی و جهانی« نیــز بیــش 
از ســایر موضوعـــــات فراخــوان جشــنواره، مــورد 

اســت. گرفتــه  قــرار  فیلمســازان  توجــه 
همچنیـــــن از بیــن اســـــتان های کشــور، بعــد 
از تهـــــران، فیلم ســازان اســـــتان های  خراسان 
رضوی بـــــا 7۰ اثر ، البـــرز با 67 اثـــر و اصفهان 
با 56 اثر،  بیش تریـــــن تعـــــداد آثــار حاضــر در 

جشـــــنواره عمار را دارنــد.
عالوه بر این، فیلمســـــازان شهرســتان های  کازرون 
و گراش)فـــارس(، تالش)گیـــالن(، آمل)مازندران( و 
دزفول)خوزســتان( نیــز حضــور قابــل توجهــی در 

دارنــد. عمــار  جشــنواره  هفتمین 
از بیــن فیلمســازان حاضــر در هفتـمین جشــنواره 
مردمــی فیلم عمـــــار، داوود موثقی فیلمســاز 65 
ســـاله تهرانی  و رضا یارمهری  ۱3 ســـاله  از شهرک 
قدس استان تهران بـــــه ترتیـــــب  مســن ترین و 

هســتند. جشــنواره  فیلمســازان  تریــن  جوان 
در بخـــش »فیلم مـــا« که مربوط بـــه نهضت تولید 
محتوای مردمی می شـــود، 73۰ اثر در جشـــنواره 
حضـــور پیدا کـــرده اند کـــه آثار حائـــز اهمیت از 

نظر هیئـــت انتخـــاب همانند دوره هـــای قبل، در 
کنار آثـــار بخش »فیلـــم« در اکران هـــای مردمی 
عمار به نمایـــش در می آیند. در بخـــش فیلم »ما« 
که چهارمین دوره خود را ســـپری کرد امســـال رشد 
قابل مالحظه ای مشـــاهد شـــده و در مقایســـه با 
دوره ی گذشته جشـــنواره، رشـــد دو و نیم برابری 
داشـــته اســـت. همچنین کیفیت آثار ارســـالی نیز 

به مراتب باالتر از ســـال های گذشـــته اســـت 
همچنین افزایـــــش آثــار ثبـــــت نامی نســبت به 
دوره گذشــته اکثـــــرا مربــوط بــه شهرســتان ها 
هســتند کــه نشــان دهنــده مشــارکت در اســتان 
های مختلــف اســت و خبـــــر از ایــن می دهــد 
کـــــه جشــنواره در تحقـــــق عدالــت در بخــش 

تولیــد، گامـــــی رو بــه جلــو برداشــته اســت.
بــه جشــنواره عمــار،  ارســالی  آثــار  اما در داوری 
نشــانه  رویکــرد،  موضــوع،  جملــه،  از  محورهایــی 
شناســی، فـــــرم، کارکرد، نســبت فــرم و محتــوا، 
نســبت اثــر بــا مخاطـــــب و در نهایــت نســبت 
اثــر و ســازنده آن مـــــورد توجــه قــرار گرفتــه 

اســت.
خــط  از جملــه  عناوینـــــی  موضــوع،  محــور  در 
شــکنی، جســـــارت،  بــه جایــی و بــه هنگامــی، 
اولویــت بنـــــدی، فراگیــری،واقعی بودن، اجتماعی 
در برابر فردی و در بخـــــش رویکـــــرد، ترویـــــج 
اســالم نــاب- تضعیــف اســام آمریکایــی، جبهــه 
ای )گرایــش بــه حــق، استکبارســتیزی و مبــارزه 
بــا ظلــم(، خودبــاوری و امیدبخشــی، روشــنگری، 
نقــد درون گفتمانـــــی، رویکــرد بومــی بــا افــق 
مــورد  پذیری  و مســئولیت  نمایــی  مردم  جهانــی، 

گرفــت. قــرار  داوران  توجــه 
در بخــش هــای نشـــــانه شناســی و فــرم نیــز 
عناوینـــــی همچــون، انقالب اســـــامی و نشــانه 
هــای مردمـــــی و همچنیــن موجزگویــی و مکفی 
قهرمان محـــــوری، قصه گویی، خالقیــت  گویــی، 
و دســتاورد فنـــــی و کم هزینه بودن، مــد نظــر 

گرفــت. قــرار  داوران  هیئــت 
فیلــم  مردمــی  جشـــــنواره  اســت  گفتنـــــی 
مراسم    95 ماه  دی   8 تاریـــــخ  در  عمـــــار،  
افتتاحیه خـــــود را برگـــــزار و پـــــس از ده 
روز اکـــــران، آثـــــار راه  یافته بـــــه بخــش 
۱7 دی ماه و در مراســم  مســـــابقه در تاریــخ 
تقدیــر  آثـــــار  برگزیـــــدگان  از  اختتامیـــــه 

کــرد. خواهــد 



4
اکران های مردمی؛

 مختصات و جغرافیایی جدید در سینمای ایران

اکـــران هـــای مردمی عمـــار را می تـــوان حرکتی 
خالف جهـــت ســـینمای انحصاری ایران دانســـت، 
حرکتـــی که آمـــده بود، ایـــران را بـــا مختصات و 
جغرافیایی جدید بـــه نظاره بنشـــیند و در ایده ای 

نو فیلـــم ها را به تماشـــای مردم بنشـــاند.
وقتـــی موضوعات واقعـــی جامعه ایرانی در ســـینما 
نادیده گرفته شـــود و جغرافیای ایـــران در نقطه ای 
خـــاص گم می شـــود، نهضتـــی به گســـتره اکران 
هـــای مردمی فیلم عمار شـــکل گرفـــت که در آن 
فیلـــم ها به دیـــدن مـــردم آمدنـــد، حرکت های 
فرهنگی  محصـــوالت  و  فیلـــم  توزیع  خودجـــوش 
بـــرای خالء های موجـــود امروز چنـــان تجربه های 
منحصـــر به فردی را پیش چشـــم نهاده اســـت که 
دیگر مـــی توان آن را بـــه عنوان الگویـــی موفق از 
فعالیـــت خودجـــوش مردمی برای اصـــالح چرخه 

هـــای معیوب هنر و ســـینمای کشـــور دید.
بســـیاری از جشـــنواره هایی که امروز هیچ تعهدی 
به انقالب اســـالمی ندارنـــد ابتدا بـــرای این ایجاد 
شـــده بودند که شـــاخه ســـینمای انقالب اسالمی 
به سرنوشت  این که  برای  باشـــند. جشـــنواره عمار 
دیگران دچار نشـــود بـــه اکران مردمی نیـــاز دارد. 
عمـــار و فیلمســـازانش، تنها بر اکـــران مردمی در 
مســـاجد، منازل و ... تکیه کرده اند نـــه پاتوق های 
شـــبه روشـــنفکری. این اتکا، مانع انحراف جشنواره 
اســـت زیرا عمار در صورت انحـــراف، تنها پایگاهش 

را از دســـت می دهد.
اکران فیلم در مســـجد، هیئت، نمـــاز جمعه، محله 
و خانـــواده فقط طریقیـــت ندارد بلکـــه موضوعیت 
هم دارد. جشـــنواره تأکیـــد دارد فیلـــم در چنین 
جاهایی اکران شـــود تـــا این نهادها تقویت شـــوند.

 بســـیاری از اماکـــن تاریخی در معـــرض فراموش 
شـــدن هســـتند، حتی در میدان شـــهدای تهران و 
محـــل رخـــداد جمعه ســـیاه هفده شـــهریور هیچ 
نشـــانه ای از آن واقعه نیســـت. مکان های دیگر که 
جای خـــود دارد. اکران کننـــدگان آذربایجان غربی، 
برای حـــل همین مشـــکل، فیلم های بـــا موضوع 
حمله شـــیمیایی بـــه سردشـــت را در محل اصابت 
بمب اکـــران کردند تـــا تاریخ شهرشـــان فراموش 

. د نشو

انقالب و فرهنگ عمومی 

یکـــی از مشـــکالت فعالیت فرهنگـــی در جامعه، 
جدایـــی از »فرهنگ عمومی« اســـت. هر ســـال 
تعـــداد بـــی شـــماری عکـــس، پوســـتر و متن 
فرهنگـــی تولیـــد مـــی شـــود امـــا محصوالت 
تحریر،  دفاتـــر  جلـــد  مثل  عمومـــی  فرهنگـــی 
کاغـــذ کادو، کارت دعـــوت و ... که تـــوده مردم 
اســـتفاده مـــی کنند، پـــر از محتواهـــای غربی 
از فعـــاالن فرهنگـــی فیلم های  اســـت. تعدادی 
قالب یـــک دی وی دی، تبدیل  را در  جشـــنواره 
فامیـــل خود هدیه  به  و  به کارت عروســـی کرده 
دادنـــد تا در حـــد خـــود بـــه ورود محصوالت 
باشـــند. کرده  عمومی کمک  فضـــای  در  فرهنگی 

از  بســـیاری  فرهنگی،  هـــای  فعالیت  در  گاهـــی 
مـــردم از دایـــره مخاطبـــان حذف می شـــوند، 
زمان  هر  در  این کـــه  خاطـــر  به  مردمـــی  اکران 
و مکانـــی که مخاطب باشـــد، برگزار می شـــود، 
تالشـــی اســـت بـــرای رســـاندن بـــرد فعالیت 
فرهنگـــی بـــه همه مـــردم. نه فقط در مســـجد 
و حســـینیه و پایگاه، که در مدرســـه، دانشـــگاه، 
منزل، ســـینما، کافی نت، ســـالن ورزشـــی، خانه 
ســـالمندان، زنـــدان، کمپ ترک اعتیـــاد و حتی 
جشـــن ازادواج و .... فیلـــم ها پخش می شـــود و 
بـــه نوعی همـــه آحاد مـــردم را با خـــود درگیر 

مـــی کند. 
مردمی  آســـتانه هفتمین جشـــنواره  در  امروز که 
فیلـــم عمار قـــرار داریـــم، این جشـــنواره با در 
اختیـــار داشـــتن ۱5 هزار اکران کننـــده و اکران 
حـــدود هـــزار فیلـــم در گونـــه های مســـتند، 
داســـتانی و انیمیشـــن در بیش از 5 هـــزار نقطه 
جریانات  تأثیرگذارتریـــن  از  یکـــی  بـــه  مختلف 
فرهنگی کشـــور تبدیل شـــده اســـت و با اکران 
آثار خـــود در برخی از کشـــورها از جمله بحرین، 
در مســـیر رســـاندن  هایی  گام  آمریکا  و  عـــراق 
گفتمـــان انقالب اســـالمی بـــه جهان برداشـــته 

. ست ا
همه برای اکران 

به  با هـــر چـــه دارد فیلـــم هـــا را  هر کـــس 

نگران چیـــزی که  مردم مـــی رســـاند. کســـی 
ندارد نیســـت، همـــه نگرانند مبـــادا امکاناتی که 
دارند از چشـــم شـــان پنهان بماند. یـــک نفر با 
ویدیـــو پروژکتور، یـــک نفر با لب تـــپ، یکی با 
تلویزیـــون رنگی یا ســـیاه و ســـفید حتی در یک 

نمـــاز جمعه.
نیروهای  تـــوده  نماز جمعه محـــل حضور هفتگی 
انقالبـــی یک منطقه اســـت. تاکنون پـــای اکران 
هـــای مردمی فیلم هـــای عمـــار در بیش از 5۰ 
نمـــاز جمعه باز شـــده اســـت. اگر ارتبـــاط بین 
نمـــاز جمعه و هنـــر انقالب ایجاد شـــود، انقالبی 
ها بـــه ســـمت تولید محصـــول هنـــری ترغیب 
می شـــوند و در آینده ای نزدیـــک انحصار تولید 

شود. می  خارج  روشـــنفکرها  شـــبه  دست  از 
می  اردبیل  جمعـــه  نماز  اکران  ســـتاد  مســـئول 
برخی  نمـــاز جمعه  در  اکـــران  اوایل  در  گفـــت: 
بـــه ما مـــی گفتنـــد نتیجه نمـــی گیریـــد، اما 
اکران  بـــر  افزون  بـــه جایی رســـیدیم که  امروز 
هفتگـــی، 2۰۰ نفـــر را از همین جا بـــرای اکران 
فیلـــم ثبت نام و ســـازماندهی کرده ایـــم و نماز 
جمعـــه به پایگاهی فرهنگی تبدیل شـــده اســـت

امکانات  بـــا  که  شهرســـتانی  جوان  فیلمســـازان 
کم فیلم می ســـازند طبیعی اســـت کـــه نتوانند 
هماننـــد فیلمســـازان متمکن پایتخـــت کار تولید 
بـــا چالش دیده  ها  این صـــورت آن  کننـــد. در 

هستند. روبرو  هایشـــان  توانایی  نشـــدن 
اکـــران کنندگان مردمی در بســـیاری از اســـتان 
ها بـــا اکران ویـــژه آثار اســـتان خـــود، چنین 
رشـــدو  امکان  و  دهند  مـــی  پوشـــش  را  خألیی 
دیده شـــدن را برای فیلمســـازان انقالبی و جوان 

کنند. مـــی  فراهم  خود  شـــهر 
اکران های مردمی و پیوست اقتصادی

اقتصاد ســـینما تنها بلیط فروشـــی نیست، اقتصاد 
ســـینما در عمـــار هزینه، وقـــت و کار و خالقیت 
بی انتهـــای جوانـــان مؤمن و حزب اللهی اســـت 
انقالب،  اصیـــل  های  آرمـــان  پیشـــبرد  برای  که 
از طریـــق جریانی بـــه نام »اکـــران مردمی« وارد 

اند. شـــده  میدان 
پس از پایان ششـــمین جشـــنواره عمـــار، حرکتی 
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به نـــام »اکران هـــای اقتصادی عمار« آغاز شـــد، 
که شـــاید ســـال ها بایـــد بگذرد تـــا اهمیت این 
ریل گـــذاری در چرخـــه فرهنگ اهمیـــت خود را 

دهد. نشان 
در  بلیطی  اکـــران  از  عمـــار  جشـــنواره  هـــدف 
اصـــل احیاء ســـنت انفـــاق فرهنگی می باشـــد 
جمهوری  نظـــام  حامی  همیشـــه  کـــه  مردمی  تا 
اســـالمی هســـتند این بار هم با مشـــارکت خود 
در ســـاخت محصوالت فرهنگی و هنـــری از جمله 
فیلـــم با محتـــوای معـــارف اســـالمی، انقالب و 
مقاومـــت به نوعی از ســـربازان مســـتعد و متعهد 
به اســـالم و انقـــالب در حـــوزه فیلم و رســـانه 
حمایـــت نماینـــد تا غلبـــه نهایی بـــر جنگ نرم 

دشـــمن هر چه ســـریعتر محقـــق گردد. 
شـــکل توزیـــع و نحـــوه درآمدزایی اکـــران های 
عمـــار که امـــروز واژه اقتصـــادی بـــه آن اضافه 
شـــده، بدین ســـبب قابل توجه اســـت که جنبه 
ســـرمایه داری و ســـودآوری رایج کنـــار رفته و 
ایـــن اتفاق تبدیل به زیرســـاختی مهم در مســـیر 

است. شـــده  فرهنگ 
مدلـــی که عمـــار در اکـــران فیلم هـــای خود به 
کارگرفتـــه و هر میزان از مشـــارکت مـــردم را در 
حمایـــت از فیلم هـــا دریافت می کنـــد، خالقیتی 
بـــا خود بـــه همراه دارد که ســـبب دیده شـــدن 
آثـــار می شـــود؛ چرا کـــه ارائـــه رایـــگان آثار 
فرهنگـــی همواره مشـــکالتی را با خـــود به همراه 
داشـــته اســـت که از جملـــه آن ها کمتـــر دیده 

شـــدن این آثار اســـت.
پدیده ای به نام »هنگامه«

هنگامه را می توان نخســـتین اثر جـــدی در اکران 
هـــای اقتصادی عمار دانســـت، اثری کـــه دبیرخانه 
جشـــنواره را با 2۰ هـــزار تقاضای اکـــران غافلگیر 
کـــرد و آن ها توانســـتند بـــه 5 هزار در خواســـت 
پاســـخ دهند کـــه در نهایـــت این پاســـخ منجر به 
اکران ایـــن فیلم در بیـــش از هزار نقطـــه مختلف 

 . شد
هنگامه در پروســـه اکـــران اقتصادی عمـــار به رقم 
مشـــارکتی بـــاالی 7۰ میلیون تومان رســـید، که با 
نگاهی به فروش فیلم هایی که در شـــبکه رســـمی 

سینمایی کشـــور اکران می شـــوند، این رقم را می 
تـــوان پدیده ای برای ســـینمای ایران دانســـت، که 
در صـــورت ادامه این روند مســـیر اکـــران اقتصادی 
می تواند به یکـــی از مهم ترین خدمات جشـــنواره 

عمار برای ســـینمای ایران تبدیل شـــود.

عمار در مسیر مقاومت

دبیرخانه جشـــنواره مردمی فیلم عمار در ســـال 95 
همزمـــان با فرارســـیدن ایام هفته دفـــاع مقدس و 
با همـــکاری جشـــنواره بین المللی فیلـــم مقاومت 
بســـته فیلم های مناســـب این ایـــام را جهت اکران 
با عنـــوان »خیبر« و بـــا محوریت آثـــار »مدافعان 
حرم« آماده و بـــه  ۱2۰ مرکز توزیع شـــبکه اکران 

فرستاد. مردمی 
اکـــران کنندگان مردمـــی این فیلم هـــا را در بیش 
از 3 هزار نقطه در سراســـر کشـــور از جمله مساجد، 
پایگاه هـــای  حســـینیه ها، مـــدارس، دانشـــگاه ها، 
پارک هـــا،  فرهنگســـراها،  کتابخانه هـــا،  بســـیج، 
ســـینماها و هر مکانـــی که امکان نمایـــش فیلم در 

آن وجود داشـــت، اکـــران کردند.

بهترین فیلم از نگاه مردم

انتخـــاب بهتریـــن فیلم از ســـوی تماشـــاگران، 
جرقـــه ای بود تا بر خالف ســـال های گذشـــته 
هفتمین  فراخـــوان  اعـــالم  از  پـــس  هفتـــه   2
جشـــنواره مردمـــی فیلـــم عمـــار بســـته های 
به  جشـــنواره،  شـــروع  از  پیش  مردمی  اکـــران 
دســـت اکـــران کننـــدگان برســـد، حرکتی که 
ســـبب شـــد شـــور و نشـــاط هفتمین جشنواره 
نقاط مختلف کشـــور  9 دی در  از  تـــر  عمار زود 

شـــود. هویدا 
پس از ارســـال بســـته نخســـت اکران و رسیدن 
شـــد  گرفته  تصمیم  دبیرخانه،  بـــه  جدید  آثاری 
 ۱۴ در  های جشـــنواره  فیلم  از  دیگر  ای  بســـته 
dvd  بـــرای اکران کنندگان فرســـتاده شـــود 
که این بســـته فیلـــم هایی در زمینـــه فتنه 88، 
و  کودک  و  مقاومتـــی  اقتصـــاد  معاصـــر،  تاریخ 

نوجوان را شـــامل می شـــد.

مدافعان حرم در اکران ها 

همزمـــان با آغـــاز هفتمین جشـــنواره مردمی فیلم 
عمـــار، در کنار مجاهـــدت های مدافعـــان حرم در 
جبهـــه هـــای مقاومت، جشـــنواره عمـــار تصمیم 
گرفـــت تا گوشـــه ای از این دالورمـــردی های این 
رزمنـــدگان را در قالب هفته فیلـــم مدافعان حرم به 

بکشد. تصویر 
در این بســـته آثار مســـتندی از جمله نبرد پالمیرا، 
مادرانه، ســـید ابراهیـــم، آهنگر، نبـــرد پنهان و من 
و مرتضـــی و نماهنگ هایی از جملـــه لبیک، وارثین 
و ســـپر قرار گرفتـــه و در نقاط مختلف کشـــور به 
اکـــران درآمـــده که با توجـــه به تازگـــی و به روز 
بودن موضوع مورد اســـتقبال بســـیاری از مردم قرار 

است. گرفته 

نشانی برای اکران کنندگان عمار از جنس جهاد

نشـــان »شـــهید ســـیاح طاهری« عنوان نشـــانی 
اســـت که دبیرخانه جشـــنواره عمار در ســـال 95 
نمونه خود  هـــای  کننده  اکـــران  به  تصمیم گرفت 
به پاسداشـــت فعالیـــت های آنان اهـــداء کند، این 
نشـــان که به افتخار شـــهید ســـیاح طاهری به نام 
وی نامگذاری شـــده اســـت در هر فصـــل به یک 
اکـــران کننـــده اهداء می شـــود که تا بـــه امروز 
در آییـــن هایـــی به اکـــران کنندگان شـــهرهای 

خوســـف، بوکان و اهواز اهداء شـــده اســـت.
شـــهید ســـیاح طاهری از نســـل کســـانی بود که 
هشـــت ســـال در جبهه های دفاع از ملـــت ایران 
ایســـتادگی کـــرد و پـــس از جنگ بـــا بدنی پر 
از ترکـــش و چشـــمی نابینـــا تصمیـــم می گیرد 
تـــا فرهنگ حماســـه را بـــه نوجوانان این کشـــور 
یـــادآوری کنـــد و نهایتـــا در نبرد با گـــروه های 

تکفیری در ســـوریه به شـــهادت رســـید.
ایـــده اولیه مقولـــه ای که امروز با نـــام اکران های 
فعالیت های  از  عمار شـــناخته می شـــود،  مردمی 
که  طاهری  ســـیاح  شـــهید  خودجوش  فرهنگـــی 
ســـال ها پیش در نقـــاط مختلف کشـــور صورت 

می گرفت، گرفته شـــده اســـت.



»ایــن مــردم بودنــد کــه انقــالب را نــه فقــط در سیاســت، 
ــاندند«.   ــروزی رس ــه پی ــگ، اقتصــاد و... ب ــه در فرهن بلک
ــه در خــودش، حــرف   ــراری ک ــر تک ــه ظاه ــه  ای ب جمل
مهمــی دارد و در کلیشــه بازارِ رایــج امــروز، چنــدان جلــب 
توجــه نمی کنــد. امــا وقتــی حــال امروزمــان در فرهنــگ 
ــا ایــن جملــه مهــم محــک بزنیــم ابعــادش،  و هنــر را ب

ــود. ــان می ش نمای

مثــال امــروز مــا بــه شــدت از جــای خالــی آثــار هنــری 
ــی ناراضــی هســتیم و مســئله داریــم، در  خــوب و انقالب
حالــی کــه مجموعه هــای هنــری مردمــی در دوران 
مبــارزه توانســته بودنــد، همســو بــا نهضــت، آثــار هنــری 
ــدات،  ــن تولی ــد. ای ــد کنن ــی تولی ــیار خوب ــوع بس متن
ــرف  ــه ای از ط ــا بودج ــوی ی ــت معن ــچ حمای ــدون هی ب
حاکمیــت هــم تولیــد می شــد بلکــه برعکــس؛ مبــارزان، 
ــان  ــخ گوش ش ــرگ را بی ــکنجه و م ــس و ش ــر حب خط

می دیدنــد.

ــع  ــی، جم ــاالن فرهنگ ــا فع ــتگاه ها ی ــرای دس ــا االن ب ی
ــه، کاری تقریبــا  کــردن حتــی ۱۰ ماهــواره از یــک محل
محــال مــی نمایــد کــه جــز بــا اختصــاص بودجــه کالن، 
شــدنی نیســت. در حالــی کــه مبــارزان انقــالب، با دســت 
ــه  ــد ک ــوان اقناعــی ای رســیده بودن ــان ت ــه چن ــی ب خال
ــالمی رأی  ــوری اس ــه جمه ــران ب ــردم ای ــد م 98درص

ــد.  دادن

االن اگــر ســوال کنیــد کــه چــرا در فــالن مســجد، گروه ســرود 
یــا تئاتــر نیســت بالفاصلــه جــواب می شــنوید کــه »بودجــه و 
امکانــات نداریــم«، در حالــی کــه در دهــه 5۰ و 6۰، مســاجد بــه 
صــورت خودجــوش گروه های ســرود مختلفــی را ســازمان دهی 
کــرده بودنــد کــه مثــالً یــک گــروه بــه تنهایــی 9۰۰ کار را در 8 

ســال تولیــد کــرده بــود، یعنــی هــر ســه روز یک ســرود!

ــم  ــک فیل ــه ی ــت ک ــخت اس ــی س ــگار خیل ــا االن ان  ی
ــص  ــا تخصی ــانیم، اال ب ــردم برس ــت م ــه دس ــوب را ب خ
بودجــه. در حالــی کــه حیــدر رحیم پــور از یــک مســئول 
ــه  ــرد ک ــل می ک ــهد نق ــوی در مش ــم پهل ــی رژی امنیت
»امــام خمینــی، شــب در فرانســه ســخنرانی می کــرد و 
موقــع ســحر، چــاپ شــده ی ســخنرانی امــام داخــل خانه 
مــن افتــاده بــود.« بــدون دسترســی بــه امکانــات ارتباطی 
و تکنولوژی هــای امــروزی. آن زمــان در کوچکتریــن 
روســتاها و شــهرها هــم شــبکه ی دســت فروش ها و 
بــازار هفتگــی در خدمــت توزیــع اعالمیه هــای امــام قــرار 

می گرفــت.

االن بــرای اکــران فیلــم، می گوییــم پروژکتــور نداریــم و 
نمی توانیــم بخریــم و بایــد نهــادی بــه مــا پــول بدهــد تــا 
پروژکتــور بخریــم در حالــی کــه در دوران مبــارزه، مــردم 
ــرات راه  ــک تظاه ــتاهای کوچ ــهرها و روس ــی در ش حت
می انداختنــد. در شــهر کوچکــی مثــل هریــس، اعتصــاب 
بــود و روســتایی ها نــان می پختنــد تــا شــهری ها 
ــه اعتصــاب ادامــه دهنــد. آن مردمــی کــه آن  بتواننــد ب
زمــان یــک جمعیــت چنــد ده هــزار نفــری را در مــدت 
طوالنــی پشــتیبانی کردنــد، االن از خریــد یــک پروژکتور 

در یــک شــهر ۴۰۰ یــا 5۰۰ نفــری عاجــز هســتند!

هــر چقــدر مــا در گذشــته بیشــتر تامــل  کنیــم، می بینیم 
ایــن واقعیــت کــه »مــردم، انقــالب را بــه پیــروزی 
رســاندند«، ســنگین و بــزرگ اســت. و بایــد بحــث کــرد 
کــه چــرا آن تــوان در حــوزه فرهنــگ و هنــر، بــه امــروز 
نرســیده اســت کــه از کوچکتریــن تأثیرگــذاری فرهنگــی 

هــم احســاس عجــز می کنیــم. اگــر ریشــه ایــن مشــکل 
حــل شــود همــه مســائل فرهنگــی مــا حــل می شــود. 

البتــه یکــی از پاســخ های رایــج ایــن اســت کــه 
می گوینــد: »مــردم، اوایــل انقــالب تــوان مالــی  بیشــتری 
داشــتند«. در حالــی کــه اگــر دقیــق نــگاه  کنیــم، امــروز 
ــه  ــبیه ب ــای ش ــددی از موفقیت ه ــای متع ــم نمونه ه ه
ــد مشــکل،  ــه نشــان می ده ــم ک ــالب می بینی دوران انق

نتوانســتن نیســت.

 مثــاًل در همیــن یکــی دو ســال، فعــاالن فرهنگــی 
شهرســتان ســنقر کرمانشــاه، توانســتند بــه صــورت مکرر 
ــا اکــران یــک فیلــم، اقناعــی ایجــاد کننــد کــه خــود  ب

تعبیری برای هفت سال جشنواره ی عمار؛

بازسازِی »احساس مسئولیِت مذبوح« و »اعتمادبه نفِس لگدمال«
سید رسول منفرد

ــتاهای  ــا در روس ــد. ی ــل بدهن ــا را تحوی ــردم ماهواره ه م
ــی  ــاالن فرهنگ ــگل و... فع ــم، هفت ــن، ق ــا فوم ــارس ی ف
ــا مــردم در  ــه پروژکتــور ب توانســتند نیــاز خودشــان را ب
ــرای  ــول ب ــان پ ــا توم ــا میلیون ه ــد و آن ه ــان بگذارن می

ــد. ــزات بدهن ــد تجهی خری

یــا در جریــان اکــران هنگامــه، مــردم بــا تــوان خودشــان 
توانســتند هنگامــه را بــرای مخاطــب یکصــد هــزار نفــری 
اکــران کننــد، یعنــی بیشــتر از 5۰ فیلــم ســینمای 
ایــران. ایــن نمونه هــا نشــان می دهــد کــه بهانــه کــردن 

ــت.  ــی اس ــئله ی غلط ــه، صورت مس ــات و بودج امکان

بــرای ریشــه یابی مســئله، بایــد تاریــخ را مــرور کنیــم کــه 
بــر ســر ما چــه گذشــت که بــه این جــا رســیدیم. بعــد از 
انقــالب، یکــی از عبــارات مهمــی کــه حضــرت امــام بارها 
و بارهــا تاکیــد کردنــد ایــن بــود کــه نبایــد رمــز پیــروزی 
ــروزی را فرامــوش  ــز پی ــد رم را فرامــوش کــرد. می گفتن
ــدت  ــروزی، وح ــز پی ــد رم ــان می گفتن ــد و خودش نکنی
کلمــه اســت. وحــدت کلمــه، ِصــرِف وحــدت در حــرف 
زدن کــه نبــود، وحــدت در اقــدام مشــترک بــود، همراهی 
و هم افزایــی در عملیات هــا. دســت بــه دســت هــم 
دادن و مشــارکت کــردن، همــه بــا هــم در حمایــت از 
ــرات  ــردن، در تظاه ــر ک ــا را منتش ــت، اعالمیه ه نهض
ــا  ــکیل دادن ی ــرود تش ــروه س ــا گ ــردن ی ــرکت ک ش
ســرودهایی را کــه تولیــد شــده اســت منتشــر کــردن. 
همــه بــا هــم مجالــس روضــه سیاســی برگــزار کــردن 
و غیــره. همــه بــا هــم در دفــاع مقــدس جنگیــدن یــا 
از رزمنــدگان پشــتیبانی کــردن یــا مــواد غذایــی بــه 

جبهــه فرســتادن.

بعــد از انقــالب، بــرای اولیــن بــار ایــن امــکان ایجــاد شــد 
ــون و  ــار انقالبی ــی، در اختی ــات دولت کــه بودجــه و امکان
تــوده مــردم قــرار گیــرد. بــه ظاهــر، همــه چیــزش خوب 
ــی  ــت خال ــا دس ــه ب ــی ک ــا مردم ــا ی ــود، حزب اللهی ه ب
ــی و فرهنگــی ایجــاد  ــای اجتماع می توانســتند جریان ه
کننــد، حــاال اگــر ایــن امکانــات و بودجــه در خدمتشــان 
ــای  ــا ایــن تصــور، پ ــرار بگیــرد، چــه خواهنــد کــرد. ب ق
ــر  ــد و از س ــاز ش ــر ب ــگ و هن ــوزه فرهن ــه ح ــه ب بودج
دلســوزی، کارهایــی را کــه خــود مــردم بایــد می کردنــد، 
ــه،  ــا زور بودج ــد ب ــاس کردن ــی احس ــای فرهنگ نهاده
می تواننــد بهتــرش را بــه انجــام برســانند. در حوزه هــای 
غیرفرهنگــی هــم همین طــور. جهادســازندگی بایــد 
حــذف شــود چــون کارهــای جهــادی و مردمــی احتمــاال 
اشــکاالتی هــم داشــتند. یــا مثــال بــه جــای ایــن همــه 

ــا فعــاالن فرهنگــی، جمــع  ــرای دســتگاه ها ی  االن ب
کــردن حتــی ۱۰ ماهــواره از یک محلــه، کاری تقریبا 
ــا اختصــاص بودجــه  ــد کــه جــز ب محــال مــی نمای
کالن، شــدنی نیســت. در حالــی کــه مبــارزان انقالب، 
بــا دســت خالــی بــه چنــان تــوان اقناعــی ای رســیده 
ــوری  ــه جمه ــران ب ــردم ای ــد م ــه 98درص ــد ک بودن

اســالمی رأی دادنــد. 
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»ننه عصمت« بار دیگر
 بانوان ایرانی را به یاری
 مدافعان حرم دعوت کرد

ســـرما،                           فصـــل  رســـیدن  فـــرا  بـــا  همزمـــان 
»ننـــه عصمت« بار دیگـــر از تمامی زنـــان و بانوان 
فعال در پشـــتیبانی از رزمندگان هشـــت سال دفاع 
به  اهـــدای آن  بافتن دســـتکش و  بـــرای  مقدس، 
امـــروز حرم اهـــل بیت)ع( دعـــوت کرد. مدافعان 

نشـــریه جشـــنواره ی عمار،  به گـــزارش خبرنگار 
همزمان با فرا رســـیدن فصل ســـرما، همانند ســـال 
گذشـــته و با توجه به اســـتقبال مردمـــی از پویش 
اســـالمی«،  مقاومت  جبهه  رزمنـــدگان  از  »حمایت 
»ننـــه عصمت« بار دیگـــر از تمامی زنـــان و بانوانی 
که در طول هشـــت ســـال دفاع مقدس، دوشادوش 
رزمندگان اســـالم در پشـــت جبهـــه ی نبرد حق 
بافتن  بـــرای  فعالیـــت می کردنـــد،  باطـــل،  علیه 
دســـتکش و اهدای آن به مدافعان امـــروز حرم اهل 

کرد. دعـــوت  بیت)ع( 
بنابرایـــن گـــزارش »عصمت فلکیان«، مـــادر یزدی 
کـــه امروز به ســـختی قـــادر به راه رفتن اســـت و 
از زمـــان جنگ تحمیلـــی تا پنج ســـال پیش برای 
رزمنـــدگان و مرزداران کشـــور دســـتکش کاموایی 
می بافته اســـت، از زنان و دختران ایرانی خواســـت 
تا همانند ســـال های دفـــاع مقـــدس و همزمان با 
فرا رســـیدن فصل ســـرما، با بافتن دســـتکش، به 
یـــاری مدافعان حرم کـــه برای دفـــاع از حریم اهل 

بیت)ع( و اســـالم می جنگند، بشـــتابند.
تا بیســـت  اقوام نزدیکش  »ننه عصمت« کـــه حتی 
و چنـــد ســـال از ماجـــرای بافتن دســـتکش برای 
رزمنـــدگان مطلـــع نبودند، آخرین دســـتکش های 
بافته شـــده خـــود را در مراســـم افتتاحیه پنجمین 
جشـــنواره مردمی فیلم عمار به مســـعود ده نمکی و 
سید مســـعود شـــجاعی طباطبایی تقدیم کرده بود.

فیلم  مردمی  اکـــران  مراکز  تمام  گـــزارش،  بنابراین 
عمار از محل اصلی جشـــنواره در ســـینما فلسطین 
تا محل های اکران  در روســـتاها و شـــهرهای کشور 
آمـــاده  تحویل گرفتن دســـتکش ها و البســـه بافته 

بود. شـــده خواهند 
 قرار اســـت البســـه جمـــع آوری شـــده در  این 
فراخوان، طی مراســـمی در روز اختتامیه جشـــنواره 
مردمـــی فیلم عمـــار بـــرای مدافعان حـــرم اهل 

شود. ارســـال  بیت)ع( 

گــروه ســرود، پــول بدهیــم و یــک گــروه ســرود بــا آثــار 
فاخــر داشــته باشــیم. تدریجــا مــردم و فعــاالن فرهنگــی 
ــور  ــه حض ــاز ب ــم نی ــی ه ــگار خیل ــد ان ــاس کردن احس
آن هــا نیســت. دیگــر دولــت بــود و بودجــه فرهنگــی هــم 
داشــت، در همــه شهرســتان ها شــعبه هــم داشــت. انــگار 
نیــازی نبــود یک فعــال فرهنگــی یا مســجدی شــبانه روز 
وقــت بگــذارد. و آن گــروه ســرودی کــه در 8 ســال 9۰۰ 
ــم می پاشــدچون احســاس  ــرد، از ه ــد می ک ســرود تولی
ــه کار  ــت ک ــر هس ــرود دیگ ــروه س ــک گ ــد ی می کنن

ــم دارد.  ــه ه ــد و بودج می کن

بودجه هــا بــه جــای ایــن کــه صــرف پشــتیبانی از 
مجموعه هــای موجــود شــود، صــرف بــه انجــام رســاندن 
خــود کارهــا شــد. بــه جــای ایــن کــه مــردم و مســاجد 
ــا  ــای آن ه ــا دغدغه ه ــه ب ــی ک ــش فیلم های ــرای نمای ب
همخوانــی دارد، قــرار شــد مجموعه هــای فرهنگــی 
ــد و  ــع کنن ــوب را توزی ــای خ ــان فیلم ه ــی، خودش دولت
ــا  ــا ب ــگان ی ــه صــورت رای ــردم برســانند، ب ــه دســت م ب

ــاد. ــی زی ــای خیل تخفیف ه

ایــن اتفــاق، در کنــارِ برخــی »بــه تــو چه« هــای نهادهــای 
دولتــی و مســئوالن، احســاس مســئولیِت انقالبــِی مــردم 
ــه  ــه پیــروزی می رســد، ب را کــور کــرد. وقتــی انقــالب ب
صــورت طبیعــی یــک مقــدار، احســاس مســئولیت مردم 
کمرنــگ می شــود. اســتراتژی غلــط نهادهــای فرهنگــی 
ــی  ــروز، خیل در نحــوه مصــرف بودجــه، موجــب شــد ام
ــه  ــاز ب ــاس نی ــی احس ــاالن فرهنگ ــا و فع از مجموعه ه
فعالیــت نمی کننــد. متوجــه تــوان بــاالی خودشــان هــم 
ــه دســت هــم دادِن  نیســتند و قابلیتــی را کــه دســت ب
نمی شناســند. در همیــن حــوزه  دارد  مــردم  تــوده 
ســینما، اگــر 5 میلیــون نفــر )یعنــی کمتــر از ۱۰ درصــد 
مــردم(، هفتــه ای فقــط ۱۰۰۰ تومــان، بــرای دیــدن یــک 
ــه رقــم 25۰ میلیــارد تومــان  فیلــم بدهنــد، در ســال، ب
می رســیم. یعنــی ســه برابــر فــروش کل ســینمای 
ایــران بــا ایــن همــه هزینــه ســاالنه کــه بایــد از فــروش 

ســالیانه اش کســر کــرد. 

ایــن اتفــاق در بلندمــدت ، اعتمادبــه نفــس مــردم را هــم 
لگدمــال کــرده اســت. مــردم احســاس می کننــد در برابــر 
ــرف  ــاً ص ــه عمدت ــینما ک ــمی س ــای رس ــه نهاده بودج
حمایــت از فیلم هــای روشــنفکری یــا ســخیف می شــود 
ــی  ــاره شــهید رجای ــد درب ــا نمی توانن ــد، ی ــی ندارن قدرت
ــه  ــانی ک ــط کس ــر فق ــه اگ ــی ک ــازند. در حال ــم بس فیل
ــان   ــار ۱۰۰۰ توم ــک ب ــط ی ــد فق ــه می رون ــه نمازجمع ب

بــرای تماشــای یــک فیلــم بپردازنــد، هزینــه تولیــد ایــن 
فیلــم تأمیــن می شــود. امــا 35 ســال از شــهادت شــهید 

ــاده اســت.  ــن اتفــاق نیفت ــی می گــذرد ای رجای

جشــنواره عمــار، از ابتــدا، زاده  »احســاس مســئولیت« 
بــود و »اعتمــاد بــه نفــس«. و در نقطــه مقابــِل جریــان 
ــای  ــه نهاده ــان روزی ک ــرار داشــت. در هم ــل ق منفع
ــاره  ــه درب ــی ک ــران فیلم های ــی، از اک ــمی و دولت رس
نکردنــد  حمایــت  می کــرد  روشــنگری   88 فتنــه 
احســاس مســئولیت انقالبــِی عمومــی، در حــوزه هنــر، 
ــای  ــدون نهاده ــی ب ــد حت ــردم گفتن ــد و م ــا ش احی
ــم  ــس ه ــه نف ــم. اعتمادب ــئولیت داری ــا مس ــی، م نفت
ــد  ــر کدخــدا نخواه ــه اگ ــد ک ــد نبودن داشــتند و ناامی

ــم. ــا نمی توانی ــندد م ــت نپس ــا دول ی

از آن زمــان تــا حــاال، مردمــی کــه قبــاًل نقشــی 
در نمایــش فیلم هــا نداشــتند بــرای دیــده شــدن 
و  می کننــد،  تــالش  انقــالب  ســینمای  فیلم هــای 
ــد.  ــک کردن ــا کم ــی از فیلم ه ــدن خیل ــده ش ــه دی ب
ــتانی را  ــد داس ــم نیمه بلن ــک فیل ــروش ی ــتند ف توانس
ــی  ــا فیلم ــد، ی ــتر کنن ــینمایی بیش ــم س ــا فیل از ده ه
ــی  ــا در دل خیل ــد، ی ــد کنن ــاز تولی ــک را ب ــل علم مث
ــتر  ــزه بیش ــد و انگی ــالب امی ــوان انق ــازان ج از فیلمس
بکارنــد، و نگذاشــتند خیلی هــا از ادامــه فعالیــت در 
ــان  حــوزه فیلم ســازی منصــرف شــوند. توانســتند جری
ــد و  ــا کنن ــاجد را احی ــم در مس ــش فیل ــتمر نمای مس
ــینما  ــه س ــی را ب ــن انقالب ــان موم ــی از ورود جوان موج
ایجــاد کننــد. توانســتند ظرفیت هــای مغفــول ســینمای 
ــادآوری کننــد و قابلیــت روســتاها، مســاجد  ــران را ی ای
ــد.  ــادآوری کنن ــی ی ــط فروش ــتان ها را در بلی و شهرس

ــته،  ــال گذش ــت س ــی، از هف ــدی کل ــک جمع بن در ی
و فرصتــی  را  حرکــت  می شــود جشــنواره عمــار 
بــرای بازســازِی رمــز پیــروزی انقــالب اســالمی، 
یعنــی احســاِس مســئولیِت انقالبــی، اعتمــاد بــه نفــس 
ــنواره  ــه جش ــی ک ــرد. مادام ــر ک ــه تعبی ــت رفت از دس
ــئولیت  ــه احســاس مس ــودش را ب ــکای خ عمــار، ات
حفــظ کنــد و بــرای احیــای احســاس مســئولیت 
ــدن  ــه بالی ــد ب ــد، می توان ــالش کن ــده، ت ــوش ش فرام
ادامــه دهــد، در غیــر ایــن صــورت، از همــان لحظــه ای 
ــد کار تمــام می شــود.  ــن اصــل را فرامــوش کن کــه ای
ــه مســیرش ادامــه دهــد،  ــد ب امــا اگــر جشــنواره بتوان
ــه زودی در  ــئولیت محوری«، ب ــرِد »مس ــِل رویک ماحص
ــاد  ــت و اقتص ــر، سیاس ــگ، هن ــای فرهن ــه حوزه ه هم

و... خــودش را نشــان می دهــد.
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یک ، دو ، سه ؛ افتتاحیه عمار
یک ســـری جلســـات ایده پردازی راجع به افتتاحیه 
و اختتامیه داشـــتیم. با توجه به حساســـیت و مهم 
بـــودن افتتاحیه و اختتامیه، آن جلســـات از ســـه - 
افتتاحیه- چهار ماه قبل از جشـــنواره شروع شـــد. 

اختتامیـــه عمار به یـــک آیین نزدیک می شـــود و 
کنداکتـــور دارد. از یک منظر کار ســـاده اســـت و از 

یک منظر کار ســـخت. 
ســـاده بودن بـــه این معنـــی که وقتـــی می گویند 
چه کار  بایـــد  می دانی  عمـــار  جشـــنواره  افتتاحیه 
چیســـت،  کنداکتور  ایـــن  اجزای  می دانـــی  کنی، 
یک قـــرآن دارد یک ســـرود ملـــی دارد؛ بعد یک 
ســـالم می دهـــی و باقـــی کارها را می کنـــی؛ مثال 
اهـــدای جوایز می کنید بعـــد پذیرایـــی دارید. بعد 
اهدای جوایـــز بخش بعدی را داریـــم و تقدیر داریم. 
حدودا 8۰درصد اجزا و کنداکتور مشـــخص اســـت 
حـــاال ایـــن 2۰درصد از ایـــن جهت متغیر اســـت 
که ببینیم امســـال یـــک تقدیری دارید یـــا دو تا 
تقدیـــری، افتتاحیـــه مثـــال چند تا بخش اســـت، 
اهـــدای جوایـــز دارید، ولـــی این هـــا را می توانید 
یک مقـــدار تغییـــر بدید. پـــس کنداکتـــور کلی 
افتتاحیه و اختتامیه تقریبا مشـــخص اســـت. این که 
مشـــخص اســـت به معنای بســـته بودنش نیست، 
بـــه معنای این اســـت کـــه اآلن ما هر ســـالی که 
افتتاحیـــه یا اختتامیـــه برگزار کردیـــم یک چیزی 
بـــه آن کنداکتور و مراســـم اضافه شـــده اســـت. 
این کـــه می گویم کنداکتور مشـــخص اســـت یعنی 
آخریـــن ورژن افتتاحیه اختتامیه در ذهن ما شـــکل 
گرفتـــه و آخریـــن ورژن ما این بود کـــه یک گروه 
پذیرایی مـــان را تقبـــل می کند. به عبارتـــی ما آنها 
را در پذیرایـــی رو مـــی کنیم و معرفـــی می کنیم. 
ســـختی  کار این اســـت که حـــاال باید بـــرای هر 
قســـمت از آن کنداکتـــور یک بـــرگ جدیدی رو 

کینـــم. حاال چه بایـــد کرد؟
یـــک: آن کنداکتـــور 8۰ درصـــدی را بـــاز تعریف 
می کنیـــم. یادآوری کنیـــم و 2۰ درصـــد بقیه اش 
را کامـــل کنیـــم، کارمـــان این اســـت کـــه برای 
آن کنداکتـــور، برای اجـــزای کنداکتـــور، مصادیق 
و ایده هـــای نـــو داشته باشـــیم. اگر یک قســـمت 
از کنداکتـــور مـــا پذیرایـــی اســـت، امســـال کی 
پذیرایـــی کند؟ اگر یـــک قســـمت از برنامه های ما 
شـــهدایی  خانواده  اســـت چه  شـــهدا  خانواده های 
شـــهدای  خانواده  بـــه  می رســـیم  مثال  بیاینـــد؟ 
مســـیحی. می رســـیم به خانـــواده شـــهدای اهل 
ســـنت، می رســـیم به خانواده شـــهدای افغانستانی. 
هـــر کـــدام هـــم بـــه دالیلـــی. خانواده شـــهید 
مســـیحی چون نزدیک کریســـمس اســـت، خانواده 
شـــهدای ســـنی به خاطر وحدت، خانواده شـــهدای 
افغانســـتانی به خاطر گردان فاطمیـــون مدافع حرم.

و دو: بـــرای هـــر جـــز آن کنداکتـــور 8۰ درصدی 
مصداق یابـــی کنیـــم. امســـال چـــه ایده هایـــی 
داشته باشـــیم؟ چطور و با چه کیفیتـــی کنداکتورها 

اجـــرا کنیم؟  را 
و ســـوم: این که چطـــور اجزای کنداکتـــور را به هم 
وصل کنیـــم؟ به عبارتـــی ، چطـــور افتتاحیه عمار 
را داســـتان دار کنیـــم، قصه دار کنیـــم؟ دراماتیکش 
معنای  بـــه  معنای حســـی،  به  دراماتیک  کنیـــم؟ 

این که یـــک قصه ای داشته باشـــد. مثـــال افتتاحیه 
جشـــنوارۀ پنجم یـــک قصه و یک تقدیری داشـــت. 
چه کســـی تقدیـــر می کنـــد؟ خاله ســـکینه. خاله 
سکینه کیســـت؟ چه می دهد؟ دســـتکش می دهد، 
ننه عصمت  مال  دســـتکش  دســـتکش چیســـت؟ 
اســـت، ننه عصمـــت کیســـت؟ ننه عصمـــت این 
اســـت و بعد در اختتامیه می گوییـــم آن قصه ای که 
در افتتاحیـــه برایـــت تعریف کردیـــم او آمده برایت 
نان پختـــه. این یعنـــی قصه دار کـــردن قضیه. این 
قصـــه دار کـــردن قضیه یـــک ویژگی اســـت که به 
مـــا در مصداق یابـــی کمک می کنـــد. در ایده دادن 
کمـــک می کند کـــه دوره ششـــم کی نـــان بپزد؟ 
افتتاحیه  مثال این که زنـــان خانوکی تقدیر شـــونده 
ما هســـتند و در افتتاحیـــه ی ما نـــان می پزند. در 
اختتامیـــه هم زنان مـــالردی نان می پزنـــد، بعد در 
کلیپ زنان مـــالردی می روند پیش زنـــان خانوکی. 
این قصه بافتن اســـت آســـمان ریســـمان بافتن و 
همـــه چیز را بـــه هم وصـــل کردن اســـت. قصه 
گفتن اســـت. پس کار ما در جلســـات این اســـت.

سرچشمه های ایده یابی

این مصادیـــق و ایده ها یک آبشـــخور اصلیش تاریخ 
اســـت، موضوعاتی  شـــفاهی دفتر جبهه ی فرهنگی 
مانند »مرگ بر امریکا« ســـوژه تاریخ شـــفاهی دفتر 
اســـت، زنان مالرد، زنان خانـــوک، مدافعان حرم و 
دختر  صدرزاده،  شـــهید  خانواده  صدرزاده،  شـــهید 
تاریخ  بحـــث  آبشـــخورش  همه  شـــهید صدرزاده، 

است. دفتر  شـــفاهی 
آبشـــخور دومش افرادیســـت که با نشـــانه هایی که 
ایجاد شـــده در طول  توســـط عمار در ذهنشـــان 
نـــگاه می کننـــد. می گوینـــد خاله  را  ســـال فضا 
ســـکینه ای هســـت، یا فالن کســـی هســـت فالن 
جا کـــه می تواند فـــالن کار را بکند. امســـال یک 
قســـمت مشـــورتی را اضافه کردیم. بچـــه ها با یک 
گذاشتند،  مثل صهبا جلســـه  از مجموعه ها  ســـری 
مجموعـــه ای که کتاب آقـــا را منتشـــر می کنند. و 
از آنهـــا خواســـتیم که به ما ســـوژه بدهنـــد یا اگر 
معرفی  می شناســـند  مســـیحی  شـــهدای  خانواده 

. کنند
تولیدات  آبشـــخور دیگر شناســـایی ســـوژه ها  یک 
خود جشـــنواره ی عمار اســـت. ما چطور به سوژه ی 
ننه عصمت رســـیدیم؟ ننه عصمت ســـوژه ی یکی از 

مســـتندهای ارسالی به جشـــنواره بود.
تقدیر  رحیم پور  از حاج حیـــدر  مثال می خواســـتیم 
کنیـــم؛ اما چه کســـی بایـــد از حیـــدر رحیم پور 
تقدیـــر کند؟ یک شـــخصیت بســـیار جالـــب پیدا 
کردیـــم. آقا یک مطلبـــی دارد تحت عنـــوان عوام 
و خـــواص، در عـــوام و خـــواص یک قصـــه تعریف 
بـــودم، یک  در سیســـتان  می کنـــد، می گوید من 
امـــام می آید  اســـم  آخونـــدی می گوید چرا وقتی 
ســـه بار صلوات می فرســـتید. این تحریف اســـت. 
یـــک راننده ی اتوبـــوس برای او توضیـــح می دهد 
کـــه به فالن دلیل ســـه تـــا صلوات می فرســـتیم. 
بچه هـــای صهبا راننـــده اتوبوس را می شـــناختند. 
گفتند آقا راننـــده اتوبوس بیاید جایـــزه حاج حیدر 

بدهد. را 

مالک های انتخاب سوژه ها

و  افتتاحیه  انتخـــاب ســـوژه های  اولیـــن مـــالک 
اختتامیـــه، بکربودن آن ســـوژه و آن ایده اســـت. 
دوم این کـــه چقدر قابل الگو برداری اســـت. ســـوم 
چقـــدر مردمی و دســـت نخـــورده اســـت، چهارم 

اســـت.  به روز  چقـــدر  این که 
 بکـــر بودن بـــه ایـــن معناســـت کـــه آن تیپ 
دیده نشـــده. وقتـــی طرف یـــک راننـــده اتوبوس 
اســـت، این خودش  نسبت به مثال اســـتاد دانشگاه 
جذابیـــت دارد و بکرش کرده، یعنـــی یک تیپی که 
تاحاال کســـی او را ندیده و حداقل، کســـی سراغش 
نرفته. ارزش خبری اســـتثنا دارد. کســـی ســـراغش 
نرفته پـــس خوب اســـت. یا یک کاشـــی کاری که 
موزاییـــک با نقش مـــرگ بر آمریـــکا می زند، خیلی 
دیگر حاشـــیه ای اســـت. خیلی مصداقی و جز است، 

این می شـــود نقطـــه برتری  و بکـــر بودنش. 
قابـــل الگـــو بـــرداری شـــدن یعنی چـــه؟ یعنی 
افتتاحیه،  مراســـم  در شهرســـتان  وقتی من  این که 
اختتامیه ی عمـــار را می بینم، بتوانـــم مصادیق این 
را در ذهنـــم پیـــدا کنم. بـــروم ببینم هیـــأت امنا 
مســـجد ما چـــه دارند؟ قابـــل الگوبرداری باشـــد. 
اســـتثنایی و نایاب نباشـــد. فقط یکی هست و دیگر 
هیچ چیز نیســـت. این قابـــل الگوبـــرداری و قابل 
توســـعه باشـــد، قابل تکثیر باشـــد. نکته ی دیگرش 
هم قصـــه دار بودن و دراماتیک بودنش اســـت. قاعدتا 
زن در این ســـوژه ها خیلی بهتر جـــا می گیرد. حاال 
شـــاید مصداق های مان تـــا اآلن این طـــور بوده. جا 
انداختـــن یک مـــرد کارگر خمینی شـــهری چقدر 
می تواند حـــس منتقل کند؟ ننه عصمـــت لهجه دار 
یزدی چقـــدر می تواند حـــس منتقـــل کند؟ یک 
مولفـــه حاشـــیه ای می گویـــم که شـــاید یک جور 
زیر الیـــه خوردن بـــرای آن مردمی بودن اســـت و 

است. بودن  شهرســـتانی  هم  آن 
 ســـوژه های شهرســـتانی بر تهرانی اولویـــت دارند. 
شـــاید دلیلـــش این باشـــد کـــه فکـــر می کنیم 
شهرســـتان بـــه مـــردم نزدیک تر اســـت. اگر یک 
خانـــم در تهـــران داشته باشـــیم و یـــک خانم در 
یزد داشته باشـــیم، آن یـــزدی اولویت دارتر اســـت. 
دلیـــل دیگرش اینکـــه فکر می کنیـــم این ها همان 
ما  اگر  دیده شـــده اند.  کمتر  که  کســـانی هســـتند 
تهران در دســـترس تر  نببینیم کســـی نمی بینـــد. 
اســـت. دلیل دیگـــرش اینکـــه اعتماد بـــه نفس 
می دهد بـــه بچه هـــا که ببینیـــد مـــا می آییم از 
شـــهر شـــما آدم انتخـــاب می کنیـــم. مطمئنا این 
در شـــهرتان بوده، پـــس بگردید پیـــدا کنید. این 
ســـوژه های بکر و مردمـــی همه در تهران نیســـت. 
ننه عصمت را مـــن از یزد برمی دارم. خاله ســـکینه 
را از محـــالت اســـتان مرکزی برمـــی دارم. آن آدم 
از  از خمینی شـــهر اصفهـــان برمـــی دارم. آن را  را 
انتخاب  دیگـــر  دلیل  برمـــی دارم.  کرمـــان  خانوک 
شهرســـتانی ها این بود که آن فراوانـــی و پراکندگی 
برای ما موضوعیت داشـــت. ایران  جغرافیایی در کل 

حامد بامروت نژاد
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مالرد

رحیمی به خاطر می آورد که اولین جرقۀ کشف سوژۀ 
زنان جهادی مالرد در اول فروردین زده شد.

ــود کــه آقــای مقــدم خبــری را  اولیــن روِز عیــد ۴9 ب
ــا ایــن عنــوان در ســایت گنــج گذاشــتند؛ »زن هــای  ب
ــد«  ــان پختن ــهدا ن ــادواره ش ــرای ی ــالرد ب ــادی م جه
ــادواره  ــرادرم در گلــزار شــهدا کار می کــرد و بحــث ی ب
شــهدا را انجــام مــی داد. از او پرســیدم کــه ایــن 
ــم و  ــن خان ــم مهی ــد؟ اس ــانی بودن ــه کس ــا چ خانم ه
چنــد نفــر دیگــر را آورد. رفتیــم ســراغ مهیــن خانــم، 
یــک مصاحبــه ی مفصــل دوســاعته گرفتیم و برگشــتیم 
ــان  ــری از زن ــناخت مختص ــدت ش ــن م ــران. در ای ته
جهادگــر مــالرد پیــدا کرده بــودم. بــرای شــناخت 
ــم و  ــاره رفتی ــردم و دوب ــاده ک ــواالتم را آم ــتر س بیش
بــا مهیــن خانــم و دیگــر خانم هــا صحبــت کردیــم. در 
ــا  ــه ب مجمــوع حــول وحــوش شــصت ســاعت مصاحب
زنــان جهــادی مــالرد انجــام دادیــم و ســاختار کارشــان 
را درآوردیــم. ایــن خانم هــا دهــۀ شــصت بــرای جبهــه 
نــان می پختنــد و بــه ســتاد پشــتیبانی جنــگ کمــک 
ــی  ــا جای ــود ت ــاد ب ــیار زی ــم کار بس ــد. حج می دادن
ــان و ماســت و  ــن ن ــاه، بیســت ت ــد در م ــه می گفتن ک

میوه جــات بــه جبهــه می فرســتادند.

زمانــی کــه مقــدم ســوژه را شناســایی کــرد و رحیمــی 
ــرد، پیشــنهادی  ــخ شــفاهی کار را احصــا ک ــاد تاری ابع
ــان  ــرای اختتامیــۀ جشــنواره ششــم مطــرح شــد. زن ب
کوکه)نــان  جشــنواره  اختتامیــۀ  بــرای  مــالردی 
ــت  ــل پخ ــالردی مح ــان م ــس زن ــالردی( بپزند.»پ م
نــان را گلــزار شــهدا گذاشــتند و بــرای اختتامیــه 
آماده کردنــد،  را خودشــان  کوکــه پختنــد. خمیــر 
پختنــد و کوکــه را بســته بندی کردند.«)رحیمــی(

شروع پروژه ی نهاوند

ســوژۀ  روی  شــفاهی،  تاریــخ  در  مقــدم  تمرکــز 
ــه  ــوژه هایی ک ــی از س ــود. یک ــه ب ــت جبه ــان پش زن
درجســتجوهایش بــدان رســید، زنــان پیش مــرگ 

نهاونــدی بــود.

ــه  ــودم ک ــده ب ــار را دی ــم عم ــوژه های دوره ی پنج س
ــای  ــوژه ه ــد. س ــکینه بودن ــه س ــت و خال ــه عصم نن
خــودم را بــا اینهــا مقایســه می کــردم و احســاس 
ــدا کــردم  ــد پی می کــردم ســوژه ای کــه مثــال در نهاون
ــایر  ــس س ــا جن ــس آن ب ــت و جن ــر اس ــی نابت خیل
ــرق دارد. همــه  ــه جبهــه می شــد ف ــی کــه ب کمک های
ــا درســت  ــد، مرب ــان می پختن ــا ن جــای کشــور خانم ه
نهاونــد  در  امــا  می بافتنــد؛  دســتکش  می کردنــد، 

ــت. ــود داش ــری وج ــرایط دیگ ش

ــاد  ــد زی ــی در نهاون ــای مردم ــه ای کمک ه ــک بره ی
می شــود. منافقیــن کــه تــوان تحــرک جنگــی و 
مبــارزه را نداشــتند، محصوالتــی کــه مــردم جمــع آوری 
کمک هــای  یــا  می کردنــد  مســموم  را  می کردنــد 
ــود،  ــزام ش ــه اع ــه جبه ــت ب ــه می خواس ــی را ک غذای
آغشــته بــه زهــر می کردنــد. خانم هــای نهاونــدی 
ــای  ــع آوری کمک ه ــئول جم ــه مس ــت جبه ــه پش ک
مردمــی بودنــد از بســته های غذایــی می چشــیدند 

ــه  ــد ک ــدند بفهمن ــموم ش ــر مس ــا اگ ــد ت و می خوردن
ایــن مواد غذایــی ســمی اســت. اگرچــه پیــش نیامــده 
ــد  ــد و بمیرن ــزی بخورن ــدی چی ــان نهاون ــه زن ــود ک ب
یــا مســموم شــوند، امــا بــه ســبب همیــن مجاهدتــی 
ــان پیشــمرگ پشــت جبهــه  ــه آنهــا زن کــه داشــتند ب

می گفتنــد. 

بایــد  این بــار  و  را شناســایی کــرد  مقــدم ســوژه 
خــودش بــه نهاونــد مــی رود تــا غبــار واقعــه را بزدایــد.

ــا آقــای رضایــی، از بچه هــای  در نهاونــد اول از همــه ب
عمــار نهاونــد ارتبــاط گرفتــم. ایشــان از ابتــدای کار تــا 
آخــرش همــراه مــن بــود. یــک شــخص دیگــری هــم 
کــه خیلــی بــه مــن کمــک کــرد خانــم حیــدری بــود؛ 
ایشــان زمــان جنــگ پرســتار بــود و بــه دلیــل ایــن کــه 
ــی  ــده و تحلیل ــاًل طبقه بنده ش ــن کام ــود، ذه ــم ب معل

خوبــی داشــت کــه خیلــی بــه مــن کمــک کــرد.

مقــدم عملیــات شناســایی ســوژه را انجــام می دهــد و 
در حــد اجمــال اطالعاتــی از چگونگــی شــرایط نهاونــد 
ــی کــه بدســت مــی آورد  ــا اطالعات بدســت مــی آورد. ب

ــر  ــوژه از نظ ــه س ــوند ک ــاب می ش ــی مج ــم رحیم تی
تاریــخ شــفاهی ســوژۀ خوبــی اســت؛ هــم بــه افــرادی 
ــد دسترســی وجــود دارد  کــه اطالعــات ماجــرا را دارن
و هــم ماجــرا از نظــر تاریخــی ماجــرای مهمــی اســت 
کــه بایــد ثبــت شــود و بایــد بــرای تحقیقــات تفصیلــی 

ــد. بروندنهاون

ــتدیو  ــم و اس ــینیه رفتی ــک حس ــه ی ــا ب ــا در آن ج م
ــتراحت  ــم، اس ــی خوابیدی ــا م ــم. همانج درســت کردی
ــل  ــع مح ــم. در واق ــه می گرفتی ــم و مصاحب می کردی
ــود. از هشــت صبــح  ــا آنجــا ب اســکان و همــه چیــز م
شــروع می کردیــم و تــا دوازده شــب ادامــه می دادیــم. 
حــدود شــصت هفتــاد ســاعت مصاحبــه گرفتیــم و بــا 
ــدیم.  ــه ش ــم مواج ــری ه ــف و دیگ ــوژه های مختل س
آن هــا هــم نــان می پختنــد، عســل می فرســتادند، 
بســته  بندی  آجیــل  می فرســتادند،  کلوا)کلوچــه( 
ــد  ــاس می دوختن ــتادند، لب ــه می فرس ــد، نام می کردن
ــب  ــتند. جال ــت داش ــتردگی فعالی ــن گس ــه همی و ب
ــک  ــا ی ــجد ی ــک مس ــا ی ــن مدل ه ــه در ای ــت ک اس
حســینیه، پایــگاه اصلــی بچه هــا اســت امــا وجــه 
امتیازاتــی کــه این هــا نســبت بــه زنــان مــالرد 

داشــتند بحــث پیش مرگی شــان بــود .

زمانــی کــه مصاحبه هــا تمام شــد و برگشــتیم، مصاحبه 
ــای  ــود روی خروجی ه ــرار ب ــم و ق ــاده کردی ــا را پی ه
آن فکــر کنیــم. نزدیــک جشــنواره ی عمــار کــه  شــدیم 
می تواننــد  نهاوندی هــا  پرســیدند:  عمــار  بچه هــای 
بــرای پذیرایــی افتتاحیــه  کلوچــه و کلــوا بپزنــد؟ کلــوا 
یکــی از کلوچه هــای ویــژه ی نهاونــد اســت. گفتــم بلــه 
ــم کــه  ــا ایــن پیشــنهاد  را دادی چــرا نتواننــد؟ حتــی م
ــول آن  ــا پ ــم. ام ــما می دهی ــه ش ــا را ب ــول هزینه ه پ
ــرح  ــان ط ــد. خودش ــع کرده بودن ــان جم ــم خودش را ه
لگــوی عمــار زده بودنــد و مــا فقط رفتیــم تصویربــرداری 
ــب  ــد و خیلــی جال ــم. خانم هــا را جمــع کرده بودن کردی
ــد  ــوا می پختن ــه کل ــرای جبه ــه ب ــی ک ــد. خانم های ش
هــم  دیگــری  جــوان  خانم هــای  و  بودنــد  آن جــا 

ــد. ــه شــده بودن کنارشــان اضاف

خانوک

ــان  ــایی زن ــه داشــت، شناس ــری ک ــدم کشــف دیگ مق
ــود. ــوک ب ــۀ خان پشــت جبه

و کشــف ســوژه ها  از رصــد  زیــادی  بخــش  مــن 
را بــا اینترنــت انجــام مــی دادم.  کلیــد واژه هایــی 
ســرچ  را  »زنــان«  و  نــان«  »پخــت  مثل»نانــوا«، 
می کــردم و اطالعاتــی می گرفتــم. در یــک ســایتی 
ایــن خبــر آمــده بــود کــه این تعــداد خانــم بــه گــردان 
نانــوا معــروف هســتند و هیــچ اطالعــات دیگــری 
نبــود. حتــی اســمی هــم از خانــوک بــرده نشــده بــود. 
خانــوک را در ادامــۀ همیــن ســرچ های اینترنتــی پیــدا 
کــردم. بعــد از رصــد خانــوک بچه هــای دفتــر گفتنــد 
ــا  ــروم ت ــوک ب ــه خان ــه ب ــایی منطق ــرای شناس ــه ب ک
ــخ شــفاهی آن جــا چقــدر اســت. ــم ظرفیــت تاری ببین

ــا هفــت هشــت نفــر  ــودم و تقریبــا ب ــوک ب دو روز خان
ــردان  ــه گ ــروف ب ــا مع ــوژه ی م ــردم. س ــه ک مصاحب
ــان  ــد کــه پشــت جبهــه ن ــی بودن ــود، خانم های ــوا ب نان

می پختنــد.

خانــوک یــک شــخصیت محــوری داشــت بــه نــام کل 
زهــرا، کــه حــاج قاســم ســلیمانی همــان زمــان بــه او 
ــال و  ــم فع ــیار خان ــد. بس ــر می ده ــک پی ــب چری لق
رشــیده و جســوری بــوده اســت. متأســفانه ایــن خانــم 
ــوه داشــته  ــاالی ک ــه ای ب ــک خان ــود. ی ــرده ب ــوت ک ف
کــه تنورهایشــان آن جــا بــوده و نــان می پختنــد. 
ــزار  ــر از دو ه ــه کمت ــی ک ــتای کوچک ــک روس در ی
ــهید  ــرده ای ش ــصت و خ ــت ، ش ــت داش ــر جمعی نف
می دهنــد و نــود تــا تنــور نــان داشــته اند. اینهــا 
کامیــون کامیــون نــان بــه جبهه هــا می فرســتادند 
ــوده  ــر ب ــک پی ــم چری ــخصیت محوری شــان ه و ش
ــار  ــا افتخــاری در جشــنواره ی ششــم عم ــه علیرض ک

ــد. ــگ خوان ــش آهن برای

ــود  ــرده ب ــه جمع ک ــی ک ــات اجمال ــا اطالع ــدم ب مق
بازگشــت و ماننــد گذشــته تیــم رحیمــی عــازم 

ــد. ــوک ش خان

 »اینجــا دوبــاره بــا همیــن مــدل رفتیــم. مقــدم یــک 
ــد از  ــرد. بع ــایی ک ــت شناس ــرد و رف ــدا ک ــط پی راب

کشف؛ عملیات؛ استخراج
ــخ شــفاهی یکــی از  ــخ شــفاهی. واحــد تاری ــام واحــد تاری ــه ن ــم عمــار واحــد دیگــری دارد ب ــه جــز جشــنوارۀ مردمــی فیل ــر جبهــۀ فرهنگــی انقــالب اســالمی، ب دفت
آبشــخورهای کشــف ســوژه های مردمــِی حضــور در افتتاحیه هــا و اختتامیه هــای عمــار اســت. ایــن یادداشــت مبتنــی بــر توضیحــات ســعید مقــدم و محمدمهــدی رحیمــی 
در رونــد کشــف ســوژه ها اســت؛ ایــن ســوژه هــا در افتتاحیــه دوره ششــم مــورد توجــه قــرار گرفــت و پرداختــن بــه آن از منظــر رونــد ســوژه یابــی مــورد اهمیــت اســت.

محمدمهدی رحیمی، سعید مقدم

سوژه های افتتاحیه عمار چگونه شکل می گیرد؟

ــام  ــوژه را انج ــایی س ــات شناس ــدم عملی مق
از  اطالعاتــی  اجمــال  حــد  در  و  می دهــد 
چگونگــی شــرایط نهاونــد بدســت مــی آورد. بــا 
اطالعاتــی کــه بدســت مــی آورد تیــم رحیمــی 
ــخ  ــر تاری ــوژه از نظ ــه س ــوند ک ــاب می ش مج
شــفاهی ســوژۀ خوبــی اســت؛ هــم بــه افــرادی 
کــه اطالعــات ماجــرا را دارنــد دسترســی 
ــی  ــر تاریخ ــرا از نظ ــم ماج ــود دارد و ه وج
ــد ثبــت شــود  ــه بای ماجــرای مهمــی اســت ک
و بایــد بــرای تحقیقــات تفصیلــی بروندنهاونــد.

9



پایگاه پشتیبانی جنگ صدخرو

 مجدد آغاز به کار کرد

بـــه گزارش »روابـــط عمومی جشـــنواره مردمی فیلم عمار«، روســـتای صدخـــرو در 55 کیلومتری 
جاده ســـبزوار شـــاهرود واقع اســـت که در هشـــت ســـال دفاع مقدس جزو بزرگترین پایگاه های 
مردمی پشـــتیبانی جنگ منطقه بوده اســـت. پخـــت نان و کلوچـــه، بافتن شـــال و کاله، دوخت 
لباس و تهیه مربا و ســـایر مایحتاج رزمندگان در پایگاه پشـــتیبانی صدخرو تهیـــه و برای رزمندگان 

هشـــت ســـال دفاع مقدس ارسال می شـــده است.
بـــا این مراســـم پایگاه پشـــتیبانی جنگ صدخرو پـــس از 27 ســـال از اتمام جنـــگ تحمیلی، با 
هدف کمـــک و دلگرمی رزمنـــدگان جبهه مقاومت و مدافعـــان حرم، فعالیت خود را از ســـرگرفت. 
اولیـــن برنامه ســـتاد دائمی پشـــتیبانی از جبهه های مقاومت در روســـتای صدخـــرو، پخت کلوچه 
بـــرای افتتاحیه ی جشـــنواره ی مردمی فیلم عمار اســـت که بـــرای مدافعان حـــرم و جبهه های 
مقاومـــت فیلم می ســـازند. زنان پشـــتیبانی جنگ صدخرو بـــرای دلگرمی فیلمســـازان عمار، طی 

روزهـــای آینده ســـاخت کلوچه را انجـــام می دهند.
حجه االســـالم والمســـلمین اســـالمیخواه با تاکید بر اهمیت فعالیت های مردمی برای پشـــتیبانی 
از رزمندگان اســـالم، حضور مردم در این پشـــتیبانی را از نشـــانه های اســـالم ناب محمدی خواند و 
از اهالـــی و مردم خواســـت که هر کس به اندازه وســـع خود در این مشـــارکت اســـالمی و انقالبی 

باشد. سهیم 
در ابتدای این مراســـم مســـتند خیرالنســـا به کارگردانی علیرضا باغشـــنی و تهیه کنندگی مدرسه 
ســـینمایی عمار اکران شـــد. خیرالنســـا مدیر پایگاه پشـــتیبانی جنگ در روســـتای صدخروی با 
بیش از 9۰ ســـال ســـن خاطرات جـــذاب فعالیت های پشـــتیبانی جنگ خـــود را تعریف می کند.

این مراســـم بـــه همت مـــردم و با حضـــور اهالی محترم روســـتا، حجه االســـالم و المســـلمین 
اســـالمیخواه، فرمانـــده حوزه مقاومت امام ســـجاد)ع(، شـــورا و دهیاری روســـتا برگزار شـــد.

آیین افتتاحیه اکران های مردمی هفتمین 
جشنواره فیلم عمار در سبزوار برگزار می شود

به گـــزارش »روابط عمومی جشـــنواره عمار« به نقل از ســـایت خبری ســـالم ســـربدار، 
در این مراســـم ضمـــن پاسداشـــت مجاهدت هـــای یک عمر ترانه ســـرایی »پدر شـــعر 
انقـــالب« و بزرگداشـــت »زنـــان انقالبی« کـــه همواره بـــار مهمی از دفـــاع مقدس را بر 

دوش داشـــتند، از هنرمنـــدان انقالبی ســـبزوار تجلیل خواهد شـــد.
در ایـــن آییـــن عالوه بـــر اکران تعـــدادی از آثـــار شـــاخص هفتمین دوره جشـــنواره، 
با محوریت ســـتاد مردمی پشـــتیبانی جنگ روســـتای صدخرو که  مســـتند »خیرالنســـا« 
توســـط مدرسه ســـینمایی عمار در ســـبزوار تولید شده اســـت رونمایی و مســـتند »بحر 
جوشـــان« که توســـط مهدی احمدی مســـتند ساز ســـبزواری با محوریت تشـــییع استاد 

حمید ســـبزواری تولید شـــده اســـت اکران خواهد شـــد.
همزمـــان بـــا این مراســـم اکران هـــای مردمی آثـــار جشـــنواره فیلم عمار در ســـبزوار 
6۰ فیلـــم از آثـــار هفتمیـــن دوره جشـــنواره مردمی  شـــروع خواهد شـــد و بیـــش از 
مدافعـــان حـــرم، جهادفرهنگی،  محوریت  بـــا  موضوعی  قالـــب  در چندیـــن  عمـــار  فیلم 
88، مرگ بـــر آمریکا)شـــامل آثار  اقتصـــاد مقاومتـــی، جنگ جنـــگ تاپیـــروزی، فتنـــه 
استکبارســـتیزی(، تاریـــخ انقـــالب و ملت قهرمان دســـته بندی شـــده و در اختیار اکران 
کنندگان مردمی ســـبزوار گذاشـــته می شـــود که در هر پک متناســـب بـــا موضوع کلی، 

آثـــار برگزیـــده و فاخر بـــه نمایـــش در خواهند آمد.
هـــر پـــک موضوعی شـــامل مســـتند، داســـتانی و نماهنگ اســـت و عالقه منـــدان جهت 
اکران در ســـبزوار مـــی توانند در حاشـــیه آییـــن افتتاحیه اکران هـــای مردمی در تاالر 

نمایند. دریافـــت  را  آثار  این  کاشـــفی 

ــتقر  ــوک مس ــه در خان ــک هفت ــم و ی ــا رفتی ــدم م مق
شــدیم و مصاحبــه گرفتیــم یــک گردانــی داشــتند بــه 
نــام گــردان نانــوا. نــود زنــان خانوکــی بودنــد کــه نــان 
ــاد  ــین جه ــا ماش ــه ب ــر هفت ــرا ه ــد و کل زه می پختن
ــت و  ــن می رف ــا پایی ــر ت ــوک بگی ــاالی خان از همــان ب
ــه ای  ــت. هفت ــه آرد می انداخ ــک کیس ــه ی ــر خان دِر ه
ــا  ــک آدم ب ــرد. ی ــا را جمــع می ک ــار هــم نان ه ــک ب ی
جربــزه و جســوری بــود. نان شــان بــه نــام نــان بربــری 
ــک  ــا نیســت. ی ــری ترک ه ــان برب ــبیه ن ــی ش ــود ول ب
ــق  ــان گــرد و خشــک اســت کــه پختــن آن هــم قل ن
دارد و ســخت اســت. بایــد در تنــور بمانــد تــا حســابی 

ــت.  ــاال اس ــم ب ــدگاری آن ه ــود. مان پخته ش

ــه  ــگ ک ــژه ای دارد. جن ــخصیت  وی ــک ش ــرا ی کل زه
شــروع می شــود، شــوهرش و دو ســه تــا از بچه هایــش 
همســر  اســت.  مادرشــهید  جبهــه.  می فرســتد  را 
ــادر آزاده   ــزرگ شــهید اســت. م ــده اســت. مادرب رزمن
ــه  ــی هم ــده  و بســیجی اســت. یعن ــادر رزمن اســت. م
اســت.  انقالبــی  و  دارد  را  ویژگی هــای حزب اللهــی 
بهمــن  اول  داشته اســت.  یــک کمپرســی  او  پســر 
ــی آدم  ــک کمپرس ــد، ی ــام بیای ــه ام ــل از اینک 57 قب
ــد  ــرا می گوی ــران. کل زه ــی رود ته ــد و م ــع می کن جم
آن جــا آن همــه آدم اســت و نــان کــم اســت. نــان هــم 
ــه  ــت. ب ــخصیتی اس ــن ش ــرد. یک چنی ــزد و می ب می پ
شــدت انقالبــی اســت. بــه شــدت فعــال اســت. ســردار 
ــه او  ــن آدم اســت و ب ــه شــدت شــیفته ای ســلیمانی ب

ــد. ــر می ده ــک پی ــب چری لق

کل زهــرا نمونــه ای از هــزاران زن قهرمــان ایرانــی 
ــت انقــالب  ــا تمــام داشــته هایش درخدم ــه ب اســت ک
ــار  ــم عم ــنوارۀ شش ــاری در جش ــا افتخ ــود. علیرض ب
بــرای او آهنگــی خوانــد تــا او هــم دینــش را بــه 
ــرای آســمانیان  ــرا اگرچــه ب ــد. کل زه ــرا ادا کن کل زه
ــد او  ــم بای ــا ه ــا زمینی ه ــا م شناخته شــده تر اســت ام

می شــناختیم. را 
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آغاز اکران فیلم های جشنواره مردمی عمار در آذربایجان شرقی

به گـــزارش روابط عمومی جشـــنواره فیلـــم عمار به نقـــل از خبرگزاری 
ایـــن خبـــر گفـــت: هفتمین دوره  آنـــاج، هـــادی رحیم زاده بـــا اعالم 
جشـــنواره مردمـــی فیلـــم عمار بـــا اکران بیـــش از 6۰ اثـــر از هفته ی 

شـــد. خواهد  آغاز  شهرســـتانها  و  تبریز  در  آتـــی 
با  قالـــب موضوعی  آثار در چندین  بـــه منظور ســـاماندهی  ادامه داد:  وی 
محوریـــت مدافعان حـــرم، جهادفرهنگـــی، اقتصاد مقاومتـــی، جنگ جنگ 
تاپیـــروزی، فتنـــه 88، مرگ بـــر آمریکا)شـــامل آثار استکبارســـتیزی(، 
تاریـــخ انقـــالب و ملت قهرمان دســـته بندی شـــده اســـت کـــه در هر 
در  نمایش  بـــه  فاخر  و  برگزیـــده  آثـــار  کلی  موضـــوع  با  متناســـب  پک 

خواهنـــد آمد.
مســـئول اکـــران اســـتانی جشـــنواره فیلـــم عمـــار خاطر نشـــان کرد: 
هـــر پـــک موضوعـــی شـــامل مســـتند، داســـتانی و نماهنگ اســـت و 
ننـــد به دبیرخانه اســـتانی  عالقه منـــدان جهـــت اکـــران در تبریز می توا

جشـــنواره عمـــار واقع در حســـینیه هنـــر مراجعـــه نمایند.
گردیده  معیـــن  اکران  بـــط  را نیز  شهرســـتان   ۱۴ در  افـــزود:  رحیم زاده 
نند بـــا ثبت نام در ســـایت و یـــا تماس  اســـت و عالقه منـــدان مـــی توا
بـــا دبیرخانه اســـتانی بـــا رابطین شـــهر خود ارتبـــاط برقـــرار نمایند.

3۰۰ نقطه  وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در دوره گذشـــته در بیـــش از 
اســـتان فیلم هـــای جشـــنواره اکران شـــده بود؛ متذکر شـــد: اســـتان 
مـــا ظرفیتی بیـــش از اینهـــا دارد و ما امیدواریم امســـال بـــا همکاری 

۴۰۰ نقطـــه اکران صـــورت پذیرد. مـــردم، در بیـــش از 
هفتمین جشـــنواره فیلم عمار

این نکتـــه که دو  بیـــان  اکران هـــای مردمی جشـــنواره ضمن  مســـئول 
رویکـــرد ویژه در جشـــنواره هفتم منجر به تمایز جشـــنواره عمارنســـبت 
به ســـالهای قبل شـــده اســـت، گفت: اختصـــاص “هفته فیلـــم مدافعان 
نتقـــال مفاهیم  حـــرم” که درصدد نمایش رســـالت زینبی جشـــنواره در ا
جبهـــه مقاومـــت اســـالمی به ســـبب اهتمام ملـــی در حمایـــت از این 
جبهـــه و کثـــرت برکات و آثـــار بین المللـــی آن و دیگری بزرگداشـــت 
زنـــان مبارز در  با معرفی چهره های شـــاخص  انقالبـــی  و  زینبی  بانـــوان 
دوران انقـــالب، منجـــر به وجه برتری جشـــنواره نســـبت بـــه دوره های 

اســـت. گردیده  قبل 
وی ادامـــه داد: بر همین اســـاس آغـــاز اکران هـــا و افتتاحیه اســـتانی 
منازل  ویـــژه در  اکران های  و  بـــوده  رویکرد  ایـــن دو  با  نیز  جشـــنواره 
شـــهدای مدافع حـــرم در تبریز و شهرســـتانها صورت خواهـــد پذیرفت.

اکران  نیز  حـــرم  مدافع  شـــهید  فاقد  شهرســـتان های  افـــزود:  رحیم زاده 
در منـــازل جانبـــازان و یا رزمنـــدگان جبهه ی مقاومت اســـالمی خواهند 

. شت ا د
مردمی جشـــنواره  عنـــوان  کـــرد:  نشـــان  خاطر  فرهنگی  فعـــال  ایـــن 
آثار  از مرحله ســـاخت  دارد کـــه جشـــنواره  ایـــن  از  عمـــار حکایـــت 
بیانگر  انجام مـــی پذیـــرد و  تا اکـــران و نقـــد و غیره توســـط مـــردم 
توجـــه ویژه جشـــنواره به آرمـــان توده ی مـــردم و پابرهنـــگان مغضوب 

ســـت. برقدرت ها ا
اکران های  اینکـــه در  بیـــان  با  اکران هـــای مردمی جشـــنواره  مســـئول 
عمومـــی عالوه بر اســـتفاده از ظرفیت مـــدارس، دانشـــگاه ها، حوزه های 
رســـانه ای  اکران  از ظرفیـــت  پایگاه هـــا  و  هیئـــات  علمیـــه، مســـاجد، 
و اکـــران ســـازمانی هـــم اســـتفاده می کنیـــم، بیان داشـــت: موج اول 
یام  اکران هـــای جشـــنواره عمار در دی مـــاه و موج دوم پـــس از اتمام ا

امتحانـــات با آغـــاز اکـــران دانشـــگاهی در بهمن مـــاه خواهد بود .
بـــه ویژه رســـانه هـــا، تصریح کرد:  از عموم مردم  وی ضمـــن دعـــوت 
اکران در  ویـــژه ی  آتی، مراســـم  افتتاحیـــه متمرکـــز در هفته  از  غیـــر 
انجام خواهد شـــد و رســـانه های اســـتانی  پنج مســـجد محـــوری تبریز 
نیـــز مـــی توانند در راســـتای پیشـــبرد این اقـــدام فرهنگی همـــگام با 

عمـــوم مردم نســـبت به انعـــکاس این جشـــنواره اقـــدام نمایند.

اهدای نشان شهید سیاح طاهری به اکران کنندگان استان خوزستان

در مراســـمی که شب گذشـــته با حضور رزمندگان 8 ســـال دفاع مقدس 
و خانواده شـــهدا برگزار شـــد، ضمن اکـــران مســـتندهای برگزیده عمار، 
فرماندهـــان و رزمندگان گـــردان کربال به بیان خاطرات خـــود پرداختند.

در این نشســـت محســـن اردســـتانی کارگردان عماری در این مراســـم، 
مســـتند خود با عنـــوان »حصار« را تقدیم به شـــهدای کربـــالی ۴ نمود.

ســـید محمدآل عمران نیز اظهار داشـــت: »ســـینمای مقاومت« ادامه راه 
حرکـــت زینبی بانـــوان کاروان حضرت زینب )س( در مســـیر تکریم مقام 

آنهاست. و خانواده  شامخ شـــهدا 
آل عمران دبیر جشـــنواره عمار اســـتان خوزســـتان در حاشـــیه برنامه 
»شـــب های قدر کربـــالی ۴« ضمـــن تجلیـــل از مقام بانـــوان کاروان 
حضـــرت زینب، ســـینما مقاومت  را الهـــام گرفته حرکت بانـــوان کاروان 
حضرت زینب دانســـته و از برنامـــه ریزی مجدانه دبیرخانـــه جهت تکریم 

از شـــهدای مدافع حـــرم خبر داد.
گفتنی اســـت تندیس شـــهید ســـیاح طاهری به پاس تـــالش مجاهدانه 
اکران کنندگان اســـتان خوزســـتان توســـط مادر شـــهیدان فرجوانی به 
دبیرخانه اســـتان اهدا شـــد و مادر شـــهیدان فرجوانی خطاب به عمایون 

آنها را اســـماعیل خود دانســـت و برای موفقیت آنهـــا دعا کرد.
همچنیـــن از دبیرخانه های شهرســـتان هـــای اندیمشـــک و بندرامام  و 
بهبهان و خرمشـــهر که در جلســـه حضور داشـــتند تجلیل به عمل آمد.

پیش از این مراســـم، دیدار جمعی از دســـت اندرکاران جشـــنواره مردمی 
فیلـــم عمار و هنرمندان اســـتان خوزســـتان به مناســـبت آغـــاز به کار 
هفتمیـــن دوره این جشـــنواره در خوزســـتان ظهر امـــروز 6 دی ماه با 
حجت االســـالم سیدمحسن شـــفیعی رئیس دفتر اســـتانی نهاد نمایندگی 

مقام معظم رهبری در دانشـــگاه های خوزســـتان برگزار شـــد.
حجت االســـالم شـــفیعی با بیان اینکه رونمایی از وقایع بـــزرگ نیازمند 
گذشـــت زمان اســـت، عنـــوان کرد: فهـــم و تبییـــن ابعاد حـــوادث و 
رخدادهـــای بزرگ در طـــول زمان اتفـــاق می افتد؛ هرچـــه واقعه بزرگتر 

باشـــد فهم ابعـــاد آن زمان بیشـــتر می برد.
وی با اشـــاره بـــه بزرگی کار شـــهدای مدافع حرم، ادامه داد: الزم اســـت 
بدانیـــم داعـــش به منظور یـــک حرکت برنامه ریزی شـــده تولید شـــد. 
تولیـــد داعش یک گام بـــه جلو برای تحقق شـــعار از نیل تـــا فرات بود. 
انتخاب مقـــر دولت جعلـــی داعش در رقه نیـــز با برنامـــه ریزی صورت 
گرفته بـــود؛ رقه مقر فرماندهـــی امیرالمومنیـــن)ع( در جنگ صفین بوده 
اســـت و آنها با اســـتفاده از موقعیت رقـــه فرصت احیای نظـــام اموی و 
برنامه هـــای ناتمام آن را یعنی دســـت اندازی به شـــامات و توســـعه تا 
عراق را پیـــدا می کردند. در مرحلـــه بعد خط ارتباطی بین اســـرائیل در 
کرانه نیـــل و دولت جعلـــی داعش در کرانه فرات شـــکل مـــی گرفت و 

ایـــن گام بلندی بـــرای رژیم غاصب اســـرائیل بود.
رئیـــس دفتر اســـتانی نهاد نمایندگـــی مقام معظم رهبری در دانشـــگاه 
های خوزســـتان، بـــا تصریح بـــر اینکـــه مدافعین حرم بـــه قصد دفاع 
از حـــرم حرکت کردند اما مســـیر تاریـــخ را تغییر دادند، افـــزود: برای 
اولین بار اســـت از صدر اســـالم تاکنون که شـــیعه در منطقه ســـوریه 
و شـــامات ســـر، بلند کرده اســـت و این اتفاق بزرگ را شـــهدای مدافع 
حـــرم رقم زدنـــد. این اتفـــاق بزرگ معنـــای همان »صـــدور انقالب« 

کردند. بیـــان  امام خمینی)ره(  که  اســـت 
حجت االســـالم شـــفیعی تصریح کرد: صـــدور انقالب اســـالمی و انتقال 
مکتب اهـــل بیـــت)ع( اتفاقات بزرگی اســـت که شـــهدای مدافع حرم 
رقم زده اند و شـــاید رقـــم زدن تاریـــخ جدید همین اتفاقی باشـــد که 

است. افتاده 
وی در ادامـــه خطاب به هنرمندان و دســـت اندرکاران جشـــنواره عمار 
گفت: امروز دنیا، دنیای ســـلطه رســـانه اســـت و شـــما باید به میدان 

جنگ با نســـخه ســـحرآفرین روزگار بروید .
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صدخرو؛
 تنورهایی که هشت سال خاموش نشد

دهه شـــصت پر اســـت از فعالیت هـــا و تالش های 
شـــبانه روزی مردمی که پای حفـــظ و تعالی  انقالب  
نوپایشـــان هســـتند. از خط مقدم جبهـــه گرفته تا 
دورترین و محروم ترین روســـتاها، از کم ســـن ترین 
نوجـــوان گرفتـــه که در خـــط مقدم جبهـــه بوده 
تـــا پیرزنی که پای تنـــورش در روســـتا، انقالب را 
همراهـــی می کـــرده، از بچه های جهاد ســـازندگی 
کـــه بـــه روســـتاهای محـــروم خدمات رســـانی 
می کردنـــد تا بچه مســـجدی هایی که بـــرای جبهه 
ســـرود اجـــرا می کردنـــد. جبهه دهه شـــصت به 
گســـتردگی یک تمدن اســـت دهه ای کـــه انقالب 
در زمینه های مختلف نیرو داشـــته و هر کســـی به 
نوبه خودش جبهـــه و انقـــالب را همراهی می کرده 

. ست ا
روســـتای صدخرو از فعال ترین روســـتاهای سبزوار 
در پشـــتیبانی جنگ در هشت ســـال دفاع مقدس 
اســـت. چنـــد روزی در خدمت زنان جهـــادی این 
این شـــیرزنان  روســـتا بودیم و پـــای خاطـــرات 
نشســـتیم. بخشـــی از این خاطرات دلنشـــین را با 

هـــم مرور مـــی کنیم.
صدخرو بخاطر قرار داشـــتن در جاده تهران-مشـــهد 
پیشـــرفت خوبی از لحاظ امکانات داشـــته و روستای 
آبادی اســـت. از ابتـــدای ورودی روســـتا، تابلوهایی 
با تصاویرشـــهدای روســـتا نصب شـــده. بـــه خانه 
خیرالنســـاء -زنی که در روســـتای صدخرو  عملیات 
خانه  داشته-رســـیدیم.  برعهده  را  جنگ  پشـــتیانی 
بزرگی کـــه بخش بیشـــتری از آن حیـــاط بود. در 
پســـتوی غربی خانه هـــم تنوری دیده می شـــد. 
از حیاط گذشـــتیم به خانه رســـیدیم. خیرالنســـاء 
آمده بـــود به اســـتقبال مان. از همـــان برخورد اول 
داشتنی  دوســـت  چهره  می شـــناختیمش.  که  انگار 
بـــا صدایی کـــه مهربانـــی ایـــن زن را دو چندان 
می کرد. خیرالنســـاء کمی کمرش خم شـــده بود و 
راه رفتنش کند و آرام. او در آســـتانه 9۰ سالگی بود. 
خانـــه اش هـــم مثل خـــودش با صفا بود؛ شـــرف 

بالمکین. المکان 
از اولین ســـال های جنـــگ به پیشـــنهاد بچه های 

جهاد سازندگی ســـبزوار، کمک رســـانی به جبهه را 
شـــروع می کند. خودش و شـــوهرش و دخترهایش 
درگیـــر این کار می  شـــوند. پســـرهایش هم که در 
جبهه بودنـــد. خیلی از زنان صدخـــرو را برای کمک 
رســـانی به جبهه، به خـــط می کند. حیـــاط خانه 
خـــودش پاتوقی می شـــود کـــه زنان روســـتا برای 
پخت نان ، درســـت کـــردن مربـــا و ... آنجا جمع 
نبود  اما فقط تنور خانه خیرالنســـاء روشن  شـــوند. 
، چندیـــن تنـــور دیگر هـــم در خانه های روســـتا 
روشـــن اســـت. آرد را جهاد می آورد و در خانه هایی 
که اعـــالم آمادگی کـــرده بودند تحویـــل می داد و 
روز بعد نان هـــا را تحویل می گرفت. خیرالنســـاء به 

تمـــام زنان روســـتا  که برای جبهـــه کار می کردند، 
سرکشـــی می کرد و کمبودهایشـــان را برطرف می 
نمود. مربـــا هم درســـت می کردنـــد. مرباهایی که 
شـــهید شـــمس آبادی- فرمانده ی گردان جواداالئمه 
برای جمع آوری  که  ی جهاد ســـازندگی ســـبزوار- 
کمک هـــا به صدخرو آمده بود ، از آن چشـــیده و از 
خیرالنســـاء می پرســـد:»این مرباها را چطور درست 

می کنی این ها از عســـل شـــیرین تر اســـت«. 
پختـــن نان ، درســـت کـــردن مربا ، بافتن شـــال 
گـــردن و کاله، دوختـــن لباس و ... فقط بخشـــی از 
فعالیت هـــای زنـــان صدخرو بود. تمـــام کمک هایی 

که از منطقه داورزن ســـبزوار جمع آوری می شـــد، 
برای بســـته بندی به روســـتای صدخـــرو می آمد. 
خالصـــه مردمان صدخرو خودشـــان را در خط مقدم 

جبهـــه می دیدند و کمـــر همت را بســـته بودند.
از جبهه  هر چند،چهـــره ی شـــاخص پشـــتیبانی 
در روســـتای صدخرو، خیرالنســـاء بـــود ولی زنان 
صدخـــروی دیگـــری هم بودنـــد که هر کـــدام به 
اقتضاء شـــرایط زندگی  و توانشـــان، جبهـــه را تنها 

 . شتند ا نگذ

مادر شهید غفاری: هم کار می کردم هم 
گریه

در این بیـــن خاطرات یک مادر شـــهید ما را خیلی 
تحـــت تاثیر قـــرار داد. مادر شـــهید علـــی صالح 
غفاری که پســـرش در جبهـــه می جنگید و خودش 
در پشـــت جبهه به کار پشـــتیبانی مشـــغول بود:  
»پسرم در عملیات والفجر 8 شـــهید شد و جنازه اش 
پیدا نشـــد. ژاکتی برای پســـرم بافته بـــودم که بعد 
از شـــهادتش حسین غفاری پســـر خالهی شهید، به 
تن می کرد. حســـین بعد از شـــهادت پســـرم خیلی 
بـــی تاب شـــده بود می گفـــت باید جنـــازه علی را 
پیـــدا کنـــم. همین ژاکتی کـــه از علی بـــه یادگار 
بـــود تنش می کرد. حســـین هـــم چند ماه  مانده 
بعد شـــهید شـــد. وقتی جنازه اش را آوردند ســـر 
نداشـــت و از روی همین ژاکت حســـین را شناختیم. 
وقتـــی لوازم پســـرم را آوردند یـــک کاله هم داخل 
آن هـــا بود که هنوز هـــم نگه اش داشـــته ام. کالهی 
بود کـــه مـــردم بافته بودنـــد و بـــرای رزمنده ها 
فرســـتاده بودند. من خـــودم هم بـــرای جبهه هم 
نـــان می پختم و هـــم بافتنی می بافتم. پســـرم در 
جنـــگ بود و خودم هم در روســـتا بـــرای رزمنده ها 
کار می کردم. پســـرم که شـــهید شـــد هـــم برای 
جبهـــه کار می کـــردم و هـــم گریـــه می کـــردم. 
شـــوهرم بعد از شـــهادت پســـرم به جبهه رفت. من 
هم بیشـــتر از گذشـــته به جبهه کمـــک می کردم. 
پســـرم شـــهید شـــده بود ولی جنگ ادامه داشت 

 با ایـــن که بـــرای درآمد زندگـــی مجبور 
کمک  و  می رفتـــم  ولی  کنم  نانوایـــی  بودم 
کمک  بـــرای  هم  پولـــی  هیچ  می کـــردم. 
اگر کمک  نمی  گرفتـــم. حتـــی  به جبهـــه 
برای  هـــم  برمی آمد  دســـتم  از  دیگـــری 
دامادی  خـــواب  رخت  می فرســـتادم.  جبهه 
دختر  خـــورده  شـــیرینی  که  را  پســـرم 
همســـایه مان بود را برای جبهه فرســـتادم.«

12



مثل پســـر من زیـــاد بودند کـــه نیاز بـــه خوراک 
و پوشـــاک داشـــتند. یک روز برای تشـــییع جنازه 
شـــهیدی به یکـــی از روســـتاهای اطـــراف رفتیم. 
داشـــتند برای جبهه نـــان می پختند آســـتین هایم 

را بـــاال زدم و به کمک شـــان رفتم«.

رخت خواب دامادی برای جبهه

امامـــزاده صدخرو  یکـــی از پاتوق هایـــی بوده که 
زنان روســـتا دور هم جمع می شـــدند و برای جبهه، 
رشـــته ی آش درســـت می کردند. صغری صدخروی 
در ســـال های انقـــالب مدتی در تهـــران زندگی می 
کـــرده و به علـــت نچرخیدن چـــرخ زندگی مجبور 
می شـــود دوباره به روســـتا کـــوچ کنـــد: »بعد از 
چند ســـال زندگی در تهران به صدخرو برگشـــتیم. 
شـــوهرم درآمد آنچنانی نداشـــت مجبـــور بودم که 
خودم هـــم کار کنـــم. در خانه یک تنور درســـت 
کردیم و شـــروع بـــه پخت نان کـــردم. کارم همین 
بـــود نـــان می پختـــم و می فروختم. نـــان پختن 
برای جنگ که در روســـتا شـــروع شـــد با این که 
بـــرای درآمـــد زندگی مجبـــور بـــودم نانوایی کنم 
ولـــی می رفتـــم و کمک می کـــردم. هیـــچ پولی 
هم بـــرای کمک به جبهـــه نمی  گرفتـــم. حتی اگر 
کمک دیگری از دســـتم برمی آمد هـــم برای جبهه 
می فرســـتادم. رخت خـــواب دامادی پســـرم را که 
شـــیرینی خورده دختر همســـایه مان بـــود را برای 

جبهه فرســـتادم.«
زهرا جلیلـــی حق پرســـت خاطره ای از پســـرش 
ایـــن کمک ها  در جبهه گفـــت که نشـــان می داد 
چـــه روحیه ای بـــه رزمنده ها در خـــط مقدم جبهه 
مـــی داده اســـت: »پســـرم می گفت هـــر وقت در 
جبهـــه نان محلـــی برای مان می آوردنـــد ، با خودم 
می گفتم ان شـــاهلل کـــه نان های دهات ماســـت....  
مـــا در خانه خودمان تنور نداشـــتیم بـــه خانه زن 
حاج مســـلم)دختر خیرالنســـاء( می رفتیم و آن جا 
نـــان می پختیـــم. از نان هایـــی هم کـــه می پختیم 
نمی خوردیـــم. می گفتیـــم این نان ها بـــرای رزمنده 
هاســـت و ما نباید بخوریـــم. اما فقط نـــان پختن 
نبـــود. بعضـــی وقت ها هم بایـــد بـــرای رزمنده ها 
لبـــاس می دوختیم. چرخ مـــان را برمی داشـــتیم و 
بـــه امامزاده می رفتیم و شـــلوار کـــردی و زیرپوش 
می دوختیم. ســـایز ایـــن لباس ها را هـــم هر کس 

به اندازه شـــوهر یـــا بچه خـــودش می دوخت.«

شعرهای پای تنور

طوبی صدخروی، زنی که شـــعرهای زیـــادی از دوران 
کودکی حفظ اســـت، شـــعرهایی که پای تنور بارها 
آنهـــا را خوانده بود: »پای تنور شـــعر مـــی خواندم. 
شـــعرها را از کودکی در  یاد داشـــتم. زن های روستا 
به شـــوخی به مـــن مـــال می گفتند. مـــی گفتند: 
باید  تـــو شـــاعری. در جواب شـــان می گفتم  دختر 
شـــعر بخوانیم تا کار به ما نیاید و خســـته نشـــویم.«

فاطمـــه صدخـــروی ازدیگـــر زنان جهادی روســـتا 
خیرالنســـاء(  مســـلم)دختر  حاج  »زن  گفـــت:  می 
آمد و بـــه من گفـــت که بـــه جبهه کمـــک بده. 
به انـــدازه معیشـــت مان کار می کـــردم و باقی اش را 
برای جبهـــه کار می کردیـــم. وقتی فصـــل کار بود 
که به صحـــرا می رفتیـــم و وقتی که بیـــکار بودیم 
با دخترهایـــم برای جبهـــه کار می کردیـــم. در هر 
محلی یک خانـــه بود کـــه برایـــش آرد می آوردند 
و زنـــان همـــان محل هم بـــه آن جـــا می رفتند تا 
بـــه خانه های شـــان نزدیک باشـــند. ســـر تنور دعا 
می کردیم کـــه به حق علـــی بیرق کفر ســـرنگون 

بشـــود و بیرق اســـالم ماندگار باشـــد. فعال ده ما 
زن حـــاج عباس)خیرالنســـاء( و دخترانش بودند که 
وقتی بـــرای نان پختن بـــه  خانه شـــان می رفتیم 
نان  کنار  در  برای مـــان می آوردنـــد.  صبحانه هـــم 
پختن، کاله و شـــال گـــردن هم زیـــاد بافتم. روی 
کاله و شـــال گردن ها نقش و نـــگار می انداختیم.«

لیـــال صدخروی همســـر یکی از شـــهدای صدخرو 
بـــود کـــه خاطراتش جذابیـــت خاصی داشـــت: » 
اولین باری که زنان در اعتراض به شـــاه در روســـتا 
تظاهـــرات کردند من هم شـــرکت کـــردم. وقتی به 
خانه آمـــدم گفتم شـــوهرم حتمـــاً دعوایم می کند 
که چرا رفتی بیرون و چشـــم نامحرم بـــه توافتاده. 
ولی وقتـــی آمد و خبر دار شـــد که بـــه تظاهرات 
رفتـــه ام خیلی تشـــویقم کرد. اولین ســـفری که به 
تهـــران رفت، بـــرای این کارم یک جفت گوشـــواره 
برایـــم خرید. شـــوهرم اوایل جنگ با اصـــرار زیاد، 
رضایتـــم را گرفت و راهی جبهه شـــد. اولیل ســـال 
6۱ بـــود کـــه خبر آوردند مفقود شـــده اســـت هر 
چنـــد خیلی ها بهـــم می گفتنـــد که امیـــدی به 
گوشـــواره ها  همان  بـــاش.   نداشـــته  بودنش  زنده 
را بـــرای کمک به جبهـــه دادم. چـــون ازدواج مان 
فامیلی بود دو تـــا از بچه هایم معلـــول بودند و نیاز 
داشـــتند که همیشـــه ازشـــان مراقبت کنم. با این 
وجود برای کمـــک به کارهای جبهـــه هم می رفتم. 
تو  زن حـــاج مســـلم)دختر خیرالنســـاء( می گفت 
مســـئولیتت خیلی زیاد اســـت و دو تا بچه کوچک 
داری، نمی خواهـــد کمـــک کنی ولی بـــا این وجود 
باز هـــم کاموا می گرفتـــم و برای رزمندگان شـــال 

و کاله می بافتم. مـــادرم نانوا بـــود. در خانه اش نان 
می پخـــت و می فروخـــت. ولی روزهایـــی که جبهه 
و  نمی پخت  بـــرای کســـی  می  خواســـت،دیگر  نان 
فقـــط برای جبهـــه می پخـــت. من هـــم می رفتم 
کمکش می کـــردم. یک روز به مناســـبت هفته دفاع 
مقـــدس مادرم و چندتا از زنان روســـتا را به شـــهر 
بردند تا بـــه صـــورت نمادین روی تریلـــی که در 
شـــهر می چرخید نـــان بپزند. روی تریلی دو، ســـه 
تا تنور درســـت کـــرده بودند و زنـــان صدخرو هم 
نـــان می پختند تا نشـــان دهند که زنـــان هم برای 

می کنند.« کمـــک  جبهه 
زنانی کـــه برای جبهـــه کار می کردنـــد اکثراً یکی 
از نزدیکان شـــان در جبهـــه بودند و ایـــن کمک ها 
گاهـــی اوقات همراه می شـــد با خبرهـــای ناگواری 
از نزدیکانی کـــه در جبهه بودند. بتـــول صدخروی 
در مســـجد قدیمی صدخرو که معروف به مســـجد 
شهداســـت،نمونه ای از این خاطره هـــا را گفت: »یکی 
از پســـرهایم از روز اول جنگ به جبهـــه رفت. این 
که شـــهید بشـــود برای مـــان دور از انتظـــار نبود. 
یـــک روز پـــای تنور بودم و داشـــتم بـــرای جبهه 
نـــان می پختم کـــه خبر آوردند پســـرم شـــهید 
شـــده اســـت. در همان بین می شـــنیدیم که یکی 
از زن هـــا می گوید »حـــاال بَرش دار! هـــی می گفتی 
هـــر چی خدا بخواهد. اینم شـــهید شـــد«. اما چند 
روز بعـــد از این خبر، پســـرم تلگراف زد که ســـالم 

اســـت و دوســـتش بوده که شهید شـــده است.«
آچار فرانسه روستای صدخرو

از خانواده های بزرگی کـــه در صدخرو  یکی دیگـــر 
خانه شـــان پاتـــوق کمک بـــه جبهه بـــود و همه 
اعضـــای خانه درگیـــر ایـــن امـــور بودند،خانواده 
حجازیـــان بود کـــه متاســـفانه پدر و مـــادر این 
ایـــن خانواده،  بودنـــد. دختر  فـــوت کرده  خانواده 
زهرا ســـادات حجازیان می گفت: »بعد از ســـبزوار 
روســـتای صدخرو  جنگ،  پشـــتیبانی  نقطه  دومین 
از روســـتاهای مختلف  بود. کمک هـــای مردمی که 
جمع آوری می شـــد، جهت انبار شـــدن،به مدرسه 
روســـتای صدخـــرو مـــی آمد. هـــر هفتـــه یا دو 
هفتـــه یک بـــار می آوردنـــد. من و چند تـــا دیگر 
از زنـــان روســـتا می رفتیـــم لباس هایـــی را که در 
شـــأن رزمنده هـــا و جنـــگ زده ها بود جـــدا کرده 
و بســـته بنـــدی می کردیـــم. فقـــط لبـــاس نبود 
خوارکـــی هم داخـــل ایـــن کمک ها بـــود. حتی 
بعضـــی وقت هـــا می دیدیـــم کـــه چند تـــا تخم 
مـــرغ داخل یک قوطی گذاشـــته اند و بـــرای جبهه 
فرســـتاده اند. من آچار فرانســـه بودم. در بیشـــتر 
کارهای جبهه حضور داشـــتم. معلم نهضت روســـتا 
هـــم بـــودم. در کالس هایم هـــم همیشـــه زنان را 
کارهـــای جبهه کمک  تشـــویق می کردم کـــه در 
کننـــد. با ایـــن وجود نـــان پختن یاد نداشـــتم و 
بیشـــتر در هماهنگی کارها و بســـته بندی کاالهای 
جبهـــه کمـــک می کـــردم. بعضی وقت هـــا بود که 
نان بیشـــتری نیاز داشـــتند و جهـــاد می گفت که 
بیشـــتر نان بپزید. بعـــداً از اخبار می شـــنیدیم که 
عملیاتی بوده اســـت. مـــادرم هم پختـــن نان بلد 
نبود ولی خمیـــر را پوند می کرد. مـــادر کارگردانی 
کار را بـــر عهـــده داشـــت. زن های روســـتا را خبر 
می کـــرد که قرار اســـت بـــرای جبهه نـــان بپزیم 
و وقتـــی زن هـــا به خانه مـــا می آمدنـــد صبحانه و 
چای شـــان را آمـــاده می کرد. برای درســـت کردن 
رشـــته آش هم پاتوقمان امامزاده روســـتا بود چون 
محیطـــی بزرگی داشـــت. زن هایی کـــه چرخ آش 
داشـــتند چرخ  های شـــان را می آوردنـــد و دور هم 
جمع می شـــدند و رشته درســـت کرده و در همان 
ما  را خشـــک می کردند. خانواده  امامزاده رشـــته ها 
همه شـــان درگیـــر کمک بـــه جبهه بودنـــد. پدرم 
یک کامیون داشـــت که راننـــده اش دامادمان بود. 
کمک هـــای مردمی بـــرای جبهه را چندیـــن بار با 

فرســـتادیم.« به جبهه  کامیـــون  همین 
در کنـــار زنـــان این روســـتا، مردانش هـــم حضور 
پررنگی در جنگ داشـــته اند و بیش از ســـی شهید 
انقالبی  کلیـــد  شـــاه  اما  می کنند.  انقـــالب  تقدیم 
بـــودن و همراهـــی همیشـــگی مـــردم صدخرو با 
انقـــالب، حضور یـــک روحانی در این روســـتا بوده 
اســـت. حجت االســـالم صالح غفاری، مـــردی که 
اصالتـــاً اهل این روســـتا ولی ســـاکن تهـــران بود.

بیشـــتر در ایام محـــرم و ماه رمضـــان در صدخرو 
حاضر می شـــد. بســـیاری از مـــردم صدخرو تحت 
تأثیر ایـــن روحانی بوده و هســـتند. ایـــن روحانی 
نیازهای  رفـــع  تبلیغی،در  فعالیت هـــای  کنـــار  در 
عمرانی و اجتماعی روســـتا هم ید طوالیی داشـــت. 
مشـــکالت مردم را با کمک های مالـــی و یدی خود 
مـــردم برطرف می کـــرد. حجت االســـالم غفاری از 
روحانیـــون انقالبی منطقـــه بودند و بـــه قول یکی 
از اهالـــی، همیشـــه اول ســـخنرانی هایش از انقالب 
می گفـــت و این کـــه بایـــد این انقـــالب را کمک 
کنیم. این روحانی یک پســـر شـــهید هـــم دارد که 
در روســـتا معروف به حسین شـــهید است چون در 
وصیت نامـــه اش می نویســـد که آرزو دارد بی ســـر 
شـــهید شـــود و وقتی جنازه ای شـــهید را می آورند 

ندارد.  بدن  در  ســـر 
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محمد رضا میری

او در ســال ۱355 و در شــهر مشــهد متولــد 
ــئولیت  ــا و مس ــت ه ــه فعالی ــت. ازجمل ــده اس ش
ــری و  ــت هن ــه مدیری ــوان ب ــی ت ــری م ــای می ه
تبلیغاتــی هشــتمین همایــش سراســری »گفتمــان 
مهدویــت«، مدیریــت هنــری و طراحــی گرافیــک 
فصلنامــه »پژوهــش هــای قرآنــی«، مدیریــت 
هنــری و طراحــی گرافیــک »فصلنامــه نشــانه« و دبیــری »نهضــت مردمــی پوســتر 

ــرد. ــاره ک ــالب« اش انق

اسامی هیئت داوران 
»نماهنگ«، »فیلم ما«، »تیزر« و

 »پوستر فیلم« و »نقد و مقاالت سینمایی«
هفتمین جشنواره عمار

محمدرضا خردمندان

ــوده و  ــیراز ب ــهر ش ــال ۱362 در ش ــد س او متول
از دانشــکده  دانش آموختــه رشــته کارگردانــی 
صداوســیما، نویســنده، مستندســاز و منتقد ادبیات 
داســتانی اســت. خردمنــدان کســب جایــزه بهترین 
فیلــم جهــان اســالم از بیســت و هفتمین جشــنواره 
بین المللــی »فیلــم کوتــاه تهــران«، رتبــه  اول 
جشــنواره بین المللــی داســتان بــا موضــوع پیامبــر اعظــم )ص( و جایــزه بهتریــن 

ــه دارد. ــم ۱۰۰« را در کارنام ــی جشــنواره »فیل پویانمای

عباس صانعی

ــد  ــان متول ــت کرم او در ســال ۱36۰ در شــهر باف
شــده و دارای کارشناســی طراحــی صنعتــی از 
ــی از  ــاس صانع ــت. عب ــران اس ــر ته ــگاه هن دانش
ســال 9۱ تــا امــروز مســئول خانــه طراحــان انقالب 

اســالمی اســت.

نقد مقاله و پژوهش سینمایی؛

سعید مستغاثی

او روزنامــه نــگار و منتقــد ســینمایی اســت کــه از 
ابتــدای ســال ۱387 بــه ریاســت انجمــن منتقــدان 
ــی  ــده شــد. او کار تحقیقات ــران برگزی ســینمای ای
ــم  ــاب »تقوی ــا کت ــال ۱367 ب ــتاری را از س و نوش
تاریــخ انقــالب اســالمی« آغــاز کــرد. مســتغاثی از 
اوایــل دهــه 7۰ توســط بنیــاد ســینمایی فارابــی و 
ــریات  ــس در نش ــد و از آن پ ــینمایی ش ــات س ــاد وارد مطبوع ــن بنی ــه ای فصلنام

مختلــف قلــم زد. 

ــن  ــون روی آورد. همچنی ــازی در تلویزی ــه س ــه برنام ــال ۱37۴ ب ــتغاثی از س مس
ســاخت مجموعه هــای مســتند »راز آرماگــدون«، »پیــش از آغــاز«، »آب در 
ــد تاریکــی«  ــدون3: معب ــش ســایه ها« ، »راز آرماگ ــدون2: ارت ــاون«، »راز آرماگ ه
، »راز آرماگــدون۴ : پــروژه اشــباح« و »اینــک آخرالزمــان« در کارنامــه او بــه ثبــت 

رسیده اســت.

محمدحسین بدری

ــرکاری اســت کــه جــزء  ــگار جــوان و پ او روزنامه ن
مهم تریــن ژورنالیســت های حزب اللهــی به ویــژه 
در حوزه هــای اجتماعــی، فرهنگــی، ادبــی و هنــری 
بــه شــمار می آیــد. بــدری بــه روزنامه نــگاری 
نظیــر  مختلفــی  نشــریه های  و  روزنامه هــا  در 
قــدس، ابــرار، همشــهری، خورشــید، جــوان، نگارســتان، کتــاب هفتــه، ســوره، راه، 
ــو،  ــه، مهــر ن ــه، همشــهری داســتان، همشــهری آی آینده ســازان، همشــهری محل

ــد، پنجــره، موعــود، ســروش و مهــر پرداختــه اســت. داســتان، عصــر جدی

محمــد حســین بــدری نــه  تنهــا در ژورنالیســم کــه در کارهــای فرهنگــی و هنــری 
دیگــر نیــز حضــور داشــته، داوری در جشــنواره عمــار و فجــر، مدیریــت ارتباطــات 
ــت  ــی از فعالی ــانه ای اوج نمونه های ــری - رس ــازمان هن ــی س ــای فرهنگ و برنامه ه

هــای او اســت.

آرش فهیم

ــران  ــال ۱363 در ته ــاه س ــهریور م ــد ۴ ش او متول
اســت. فهیــم مــدرک کارشناســی علــوم اجتماعــی 
خــود را از دانشــگاه تهــران دریافــت کــرده اســت.

او دارای ۱5 ســال ســابقه فعالیــت هــای مطبوعاتی 
ــه  ــوان ب اســت و ازجملــه ســوابق کاری وی مــی ت
مدیــر روابــط عمومــی اولیــن دوره جشــنواره عمــار و دبیر هنــری هفتــه نامه هنری 

صبــح صــادق اشــاره کــرد.

ــا امــروز  ــوده و ت آرش فهیــم در حــال حاضــر دبیــر ســینمایی روزنامــه کیهــان ب
نیــز همــکاری مقطعــی و کوتــاه مدتــی را بــا رســانه هایــی چــون فــارس، نســیم، 

تســنیم، پــالک 8، نقــد ســینما و ســینما رســانه داشــته اســت.

تیزر و پوستر؛

وحید یامین پور

ــت.  ــده اس ــد ش ــول متول ــهر دزف ــال ۱359 و در ش او در س
یامیــن پــور مجــری صــدا و ســیما بــود کــه بیشــتر بــا اجــرای 
ــه 88  ــس از فتن ــردا« پ ــروز، ف ــروز، ام ــره »دی ــه مناظ برنام
شــناخته مــی شــود. او فــارق التحصیــل رشــته حقــوق و جــزا 

و جــرم شناســی از دانشــگاه امــام صــادق )ع( اســت.

برنامه تلویزیونی؛
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نماهنگ ؛

سید جالل دهقانی اشکذری 

ــردان و  ــکذری کارگ ــت. اش ــال ۱63۱ اس ــد س او متول
دانش آموختــه           و  ایــران  ســینمای  فیلمنامه نویــس 
»رشــته« ادبیــات اهــل ایــران اســت. وی بــرای ســاخت 
ــن  ــار بهتری ــم افتخ ــا دیپل ــار ابره ــه ای کن ــم خان فیل
فیلم نامــه در بخــش نــگاه نــو ســی و دومیــن جشــنواره 

ــرد. ــت ک ــر را دریاف ــم فج فیل

ــم  ــه دیپل ــوان ب ــی ت ــرده م ــت ک ــروز دریاف ــا ام ــای اشــکذری ت ــه آق ــزی ک ــه جوای ازجمل
افتخــار بهتریــن فیلم نامــه در بخــش نــگاه نــو ســی و دومیــن جشــنواره فیلــم فجــر بــرای 
فیلــم خانــه ای کنــار ابرهــا، تقدیــر از فیلــم »هدیــه ای بــرای آســمان« در بخــش نیمــه بلنــد 
ویدیویــی جشــنواره فیلم هــای کــودک و نوجــوان همــدان و فانــوس بخــش داســتانی بلنــد 

پنجمیــن جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار بــرای )خانــه ای کنــار ابرهــا( اشــاره کــرد.

محسن صفایی فرد

ــد.  ــد ش ــان متول ــتان کاش ــال ۱36۴ در شهرس او در س
صفایــی فــرد مــدرک کارشناســی علــوم اجتماعــی 
ــکده  ــی«، را از دانش ــزی اجتماع ــش »برنامه ری ــا گرای ب
علــوم اجتماعــی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی تهــران، در 
ــی را از  ــد جامعه شناس ــی ارش ــال 82-86 و کارشناس س

ــت. ــرده اس ــت ک ــا ، 9۰ دریاف ــال 87 ت ــالم، در س ــه الس ــوم علی ــگاه باقرالعل دانش

از ســوابق فعالیــت وی مــی تــوان بــه عضــو شــورای ســردبیری ســایت تخصصــی »علــوم 
ــن دوره  ــت داوران چهارمی ــو هیئ ــون، عض ــر 9۱ تاکن ــی« از مه ــالمی ایران ــی اس اجتماع
جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار - دی مــاه 92، مســئول واحــد موســیقی »دفتــر مطالعــات 
جبهــه فرهنگــی انقــالب اســالمی«، از ســال 89 تاکنــون و دبیــر اجرایــی اولیــن جشــنواره 
شــعر و موســیقی ضــد اســتکباری طبــس بــا موضــوع ویــژه آمریــکا، تهــران، ۱2 و ۱3 تیرماه 

9۱، النــه جاسوســی اشــاره کــرد.

سید محمد میرزمانی 

او متولــد ســال ۱335 در شــهر تهــران اســت که از ســال 
ــزرگ صــدا و ســیما  ــری ارکســتر ب ۱372 ـ ۱369 رهب
را عهــده دار بــوده اســت. همچنیــن تدریــس در دانشــگاه 
صــدا و ســیمای جمهــوری اســالمی ایــران و دیگــر مراکز 

فرهنگــی و هنــری از دیگــر فعالیت هــای او اســت.

میرزمانــی تــا اواخــر ســال ۱389 مدیــر کل تولیــد مرکــز موســیقی صداوســیما ایــران بــود و 
اوایــل خــرداد مــاه ۱39۰ بــه عنــوان مدیــرکل دفتــر موســیقی وزارت ارشــاد ایــران منصــوب 

شــد. او در حــال حاضــر رئیــس هیئــت مدیــره ی خانــه موســیقی ایــران اســت.

فیلم ما ؛

سید سجاد قافله باشی

او متولــد ســوم فروردیــن مــاه ســال 863۱ اســت. قافلــه 
باشــی کارگــردان و فیلمنامــه نویــس مســئولیت مدیریت 
خانــه فیلــم داســتانی انقــالب اســالمی را برعهــده دارد. 
 riaf« ،»ــده ــتانی »رانن ــای داس ــردان فیلم ه وی کارگ

yalp« و »مــادران گمنــام« اســت.

محسن اردستانی رستمی

او متولــد ســال ۱368 و کارشــناس علــوم قــرآن و 
فیلمســاز اســت. آقــای اردســتانی رســتمی برنــده لــوح 
تقدیــر از 29 جشــنواره بیــن المللــي فیلــم کوتــاه تهــران 
ــح  ــتاني روزي روزگاري در رف ــاه داس ــم کوت ــرای فیل ب

ــت.  اس

ــن  ــالمي پنجمی ــداري اس ــل و بی ــن المل ــش بی ــوس بخ ــده فان ــن برن ــتانی همچنی اردس
جشــنواره مردمــي فیلــم عمــار بــرای مســتند کــرار در شــهید مدافــع حــرم لبنانــي شــهید 
مهــدي یاغــي، برنــده لــوح تقدیــر بخــش مدافعــان حــرم ششــمین جشــنواره مردمــي فیلــم 
عمــار بخاطــر مســتند معلــم، اولیــن مســتند در مــورد لشــگر پــر افتخــار فاطمیــون کــع در 

ســوریه ســاخته شــده اســت.

مجید کریمیان

مجیــد کریمیــان مســئول حوزه هنــری خراســان جنوبی 
از ســال ۰93۱ معــاون فرهنگــی هنــری حــوزه هنــری 
ــنواره  ــئولیت جش ــت و مس ــوده اس ــی ب ــان جنوب خراس
ــی و جشــنواره ره آورد  ــار در اســتان خراســان جنوب عم
ســرزمین نــور و مدیریــت تولیــد فیلــم و انیمیشــن حوزه 

را بــر عهــده داشــته اســت.

محمد نیک دل

او متولــد در ســال ۱358 و در شهرســتان کاشــمر متولــد 
ــی دارای  ــته نقاش ــک دل در رش ــای نی ــت. آق ــده اس ش
ــت  ــه فعالی ــت و از جمل ــد اس ــی ارش ــدرک کارشناس م
هــای او مــی تــوان بــه فیلــم نامــه نویســی و کارگردانــی 

اشــاره کــرد.

محمد صادق باطنی

او معلــم و مستندســاز بــوده و در ســال ۱367 در شــهر 
تهــران متولــد شــده اســت. آقــای باطنــی مــدرک 
ــت رســانه خــود را از دانشــگاه  کارشــناس ارشــد مدیری

ــت. ــرده اس ــت ک ــیما دریاف ــدا و س ص

ــر و رســانه  ــر مدرســه هن ــی در حــال حاضــر مدی باطن
آئینــه اســت. در ضمــن باطنــی در ســابقه فعالیــت خــود داور دوره هــای چهــارم و ششــم 

ــه همــراه خــود دارد. ــم مدرســه را ب جشــنواره عمــار و داور جشــنواره فیل

فریده فرخی نژاد

او در ســال ۱339 و در شــهر آبــادان متولــد شــده اســت. خانــم 
فرخــی نــژاد فــارق التحصیــل مدیریــت امــور فرهنگی اســت. او 
بــا 3۰ ســال ســابقه کار گوینــده اخبــار و برنامــه هــای سیاســی 

و اجتماعــی در تلویزیــون و رادیــو اســت.

هادی عسگری

او کارشــناس مســایل فرهنگــی و از از فعالیــن حــوزه کتاب، 
نشــر و رســانه است. عسگری مســول آموزش اســبق سازمان 
فرهنگــی هنــری رســانه ای اوج بــوده و مدیریت بخــش ویژه 
ســي امین ســالگرد پیــروزي انقــال ب  اســالمي در نمایشــگاه 
بین المللــي قــرآن را داشــته اســت و هــم اکنون از مســئوالن 

شــبکه افق سیماســت.
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برنامه هم قصـــه از آثار بخـــش برنامه های تلویزیونی هفتمین جشـــنواره عمار اســـت.در 
ادامـــه گفتگوی خبرنگار نشـــریه هفتمین جشـــنواره مردمـــی عمار با حســـین همازاده را 

که تهیـــه کننده این برنامه اســـت، مـــی خوانید.
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آشنایی مخاطب ایرانی با فضای بین الملل در »هم قصه«

ایده هم قصه
 

 مجـــری این برنامـــه اتحادیه امت واحده اســـت 
که از حدود هشـــت ســـال پیـــش، در فضای بین 
الملـــل فعالیت های مختلف رســـانه ای، فرهنگی، 
آموزشـــی و عملیات هـــای میدانـــی را انجام می 
دهـــد. اتحادیه امـــت واحده در خـــالل فعالیت 
های خود به ســـوژه هـــای جـــذاب و متعدد در 
می  برخـــورد  مختلف  جغرافیایـــی  هـــای  حوزه 
کرد و احســـاس کردیم براســـاس ایـــن ظرفیت 
بـــرای مخاطب  توانیـــم کار عامه پســـندی  می 
ایرانـــی تولید کنیـــم؛ البته به خاطـــر قصه محور 
بودن برنامه »هـــم قصه« ظرفیـــت توزیع آن در 
زبـــان های دیگر هـــم وجود دارد کـــه پیگیر آن 
هســـتیم. بعد از شـــکل گیـــری ایده بـــا مراکز 
مختلفـــی مانند صدا و ســـیما و مرکـــز گفتمان 
انقالب اســـالمی صحبـــت کردیم و با اســـتقبال 
خوب شـــبکه یـــک ســـیما و پشـــتیبانی مرکز 

آغـــاز کردیم.  را  کار  اســـالمی  انقالب  گفتمان 

مشکالت تولید

از آنجا که همـــه مهمانان برنامه از خارج کشـــور 
روبرو  با مســـائل مختلفـــی  دعوت می شـــدند، 
بودیـــم. ابتدا باید افـــرادی که با فـــرم موردنظر 
مـــا همخوانی داشـــته باشـــند شناســـایی می 
به  باید درهفته هـــای متوالی  افـــراد  این  کردیم؛ 
ایـــران می آمدنـــد و نیاز به زمان بندی داشـــت. 
همچنیـــن کارهای مربوط به ویـــزا، بلیط و برنامه 

هـــای داخل ایـــران مهمانان جدای از امورســـاخت 
برنامه بود. بـــرای حضور حضـــار در برنامه، ترجمه، 
اســـتودیو دوبله و تدوین نهایی هم مشـــکالتی پیش 
مـــی آمـــد و در مجموع، بـــرای تولید ایـــن برنامه 

کردیم. طی  را  ســـختی  فرآیند 

مهمانان  از  دعـــوت  بـــرای  ها  مالک 
جی  ر خا

قصـــه ای که بـــرای مخاطب عام روایت می شـــود، 
بایـــد جذابیت داشـــته باشـــد و به همیـــن دلیل 
مهمترین معیار مـــا در دعوت از مهمانان، داشـــتن 
کشـــش داســـتانی بود. البته نخ تســـبیح فصل اول 
برنامه، ظلم ســـتیزی بـــود. مهمانان دعوت شـــده 
یا درکشـــور خود قربانی مناســـبات ناعادالنه شـــده 
بودنـــد و یـــا فعالیتی بـــرای مبـــارزه و توقف ظلم 
صـــورت گرفته، انجـــام داده بودند. اینکـــه مهمانان 
از مناطـــق جغرافیایی متعدد باشـــند و همه آنها از 
خاورمیانه یا آســـیا نباشـــند، نیز بـــرای ما اهمیت 

. شت ا د

پیام »هم قصه«

صرف نظـــر از محتوا، بـــه دنبال تعامل و آشـــنایی 
الملـــل بودیم که  با فضـــای بین  ایرانـــی  مخاطب 
در شـــبکه های فارسی زبان ما بســـیارکمرنگ است 
و برنامـــه های گفتگـــو محور با موضـــوع بین الملل 
در صدا و ســـیما بســـیار محدودند. ذهنیت مخاطب 
اخبار  براســـاس  بیشـــتر  الملل  بین  از فضای  ایرانی 

اســـت که کافی و چندان واقعی نیســـت. لذا می 
خواســـتیم در خـــالل این قصه هـــا تصویر واقعی 
تـــری از مردم جهان بـــه مخاطب ارائـــه دهیم و 
بگوییـــم مردم خیلی کشـــورهای دیگـــر که حتی 
دیندار هم نیســـتند به واســـطه وجدان انســـانی 
موضع مشـــترکی با مـــا دارند. مـــا در صدد بیان 
این مطلـــب بودیم کـــه ظلم ســـتیزی که گاهی 
اوقات خیلی کلیشـــه ای و رســـمی بیان میشـــود 
و اثر عکـــس هـــم دارد، در خیلی جاهـــای دنیا 
در قالـــب فعالیت هـــای مردمی و مدنـــی انجام 

. د میشو

ادامه  مجموعه »هم قصه«

»هـــم قصه یک« در ۱3 قســـمت از شـــبکه یک 
ســـیما پخـــش شـــد و بازخوردهای تعـــدادی از 
مخاطبـــان را دریافـــت کـــرده ایم و بـــا دریافت 
بازخوردهـــای بیشـــتر اگر احســـاس کنیم تجربه 
اند،  داشـــته  و مخاطبیـــن رضایت  بـــوده  خوبی 
ســـعی می کنیم هم قصـــه دو را دنبـــال کنیم.

»برنامه  بـــه  عمار  جشـــنواره  ورود 
» نی یو یز تلو

 
 توســـعه ایـــده های جشـــنواره به شـــرط اینکه 
محدود به موضوعات خاص نباشـــد، بـــه ورود آثار 
غنی تر کمـــک میکند و توســـعه قالـــب ها می 
تواند باعث رشـــد کمی و کیفی جشـــنواره باشد.



آرزویی که به واقعیت پیوست
تهیه کننده مســـتند اســـوه بیان کرد که  وصیت شـــهید باقـــری ایده ای 
جالبـــی را برای ســـاخت مســـتندی در ذهنم ایجـــاد کرد که باعث شـــد 

بتوانـــم آرزوی این شـــهید را به واقعیـــت تبدیل کنم. 
 علی ســـرو تهیه کننده مســـتند اســـوه در گفـــت و گو با خبرنگار نشـــریه 
روزانـــه جشـــواره عمار در خصـــوص ایده ســـاخت این مســـتند گفت: در 
مســـتندی که در خصوص شـــهید باقری در جشـــواره عمار در ســـال قبل 
تولیـــد کـــرده بودیم وصیت این شـــهید بزرگوار به دخترشـــان باعث شـــد 

کـــه روایت جدیـــدی را برای جشـــواره امســـال تولید کنیم.
وی در ادامه گفت: این شـــهید بزرگـــوار در وصیت نامه خود به دخترشـــان 
توصیـــه کرده بود کـــه در امر فیلم نامه نویســـی و کارگردانـــی فعالیت کند 
و در این راه قلم بزند و باعث شـــد روایتی را برای ســـاخت مســـتند »اسوه« 

کنیم. شروع 
ســـرو در خصـــوص نحوه روایت داســـتان خاطر نشـــان کرد: بـــرای روایت 
این مســـتند از خانواده ی شـــهید جبلی کـــه یکی از شـــهدای مدافع حرم 
هســـتند برای روبرو کـــردن با دختر شـــهید باقری اســـتفاده کردیم که در 

نوع خود جذابیـــت مســـتند را دوچندان کرد.
این مســـتند ســـاز از مراحل ســـاخت این اثر هنـــری گفت: بـــرای هرکار 
هنری و ســـاخت هر یک از ســـکانس هایی که برای مســـتند اســـوه انجام 
می دادیـــم گویی شـــهدای این اثـــر  حامی ما بـــوده و بـــرای تولید این 
اثر کمترین ســـختی را چشـــیدیم و خود شـــهدا ایـــن کار را کارگردانی می 

. ند د کر
وی در پایان در خصوص جشـــواره عمار گفت: خیلی از جشـــواره ها ســـخن 
از مردمـــی بودن و بـــا مردم بودن می زننـــد اما در عمل بـــه گونه ای دیگر 
رفتار مـــی کنند اما این جشـــواره بـــرای تمامی حاضران در این جشـــواره 
احتـــرام قائل اســـت و می توانم بگویم که این جشـــواره انگیزه بســـیاری در 

داد. هنری  اثر  یک  ســـاخت  و  تولید 
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روایتی از شهید سعید بیات؛ از رفاقت تا شهادت
خداحافـــظ رفیق روایـــت طلبه جوانی اســـت که در اردوهـــای جهادی در 
کنار دانشـــجویان شـــیرازی بـــا صحبت های خـــود به تبلیغ اســـالم می 
پرداخـــت و این بار بـــا خون خود درس شـــهادت را به دوســـتان خود یاد 

داد.
بنیامیـــن رحیمـــی کارگردان فیلـــم خداحافـــظ رفیق در گفـــت و گو با 
خبرنگار نشـــریه روزانه جشـــواره عمـــار در خصوص نحوه آشـــنایی خود با 
شـــهید ســـعید بیاتی زاده گفت: با این طلبـــه جوان در یکـــی از اردوهای 
جهادی و در ســـفر راهیان نور یک ســـال قبل از شـــهادتش به این ســـفر 
مقدس رفتیـــم. در طول این ســـفر با این شـــهید خوش برخـــورد عکس 
هـــا و فیلـــم هایی را بـــه تصویر گرفتیم و حتی شـــهید بیاتی به شـــوخی 
می گفتنـــد: اگر از بنیامیـــن رحیمـــی دوربینش را بگیـــری چیزی برای 

ندارد گفتن 
وی در ادامـــه گفـــت: وقتی که خبر شـــهادت این روحانی جـــوان را که به 
ما مـــی گفت » ما بـــدن هایمان را ســـپر حرم حضرت زینـــب می کنیم« 
شـــنیدم به ســـراغ فیلم ها و عکـــس های این شـــهید بزرگـــوار رفتم و 

ســـاخت این کلیپ بـــه ذهنم آمد.
کارگـــردان فیلم خداحافـــظ رفیق در خصـــوص نحوه ســـاخت این کلیپ 
گفـــت: برای ســـاخت این کلیپ که گویی خود این شـــهید ایـــده اش را در 
هنـــگام کار با گوشـــی همراهم به من داده اســـت باعث شـــد بـــا کمترین 
ســـختی و با عشـــق به ســـاخت این کلیپ بپردازم تا بتوانم یـــادی از این 

ایجاد کنم. ها  در دل  شـــهید 
وی در پایان درباره ی جشـــواره عمار توضیح داد: این جشـــواره از آن جهت 
کـــه به حمایت از فیلم ســـازان جوان و دانشـــجو که عالقه به فیلم ســـازی 
دارند کمـــک می کند و بـــا پخش آن هـــا در مراکز علمی و دانشـــگاه ها 
باعث دیده شـــدن آثار می شـــود می توانـــد انگیزه ای را به فیلم ســـازان 
برای ســـاخت ایده های خود با حداقـــل امکانات بدهند و مورد ارزشـــیابی 

قرارگیرند.



18

نماهنـــگ »ســـپر«،  از آثار ارســـالی بـــه هفتمین جشـــنواره مردمی عمار اســـت. وحید 
امینـــی، کارگردان ایـــن نماهنـــگ، در گفتگویی به ســـواالت خبرنگار نشـــریه هفتمین 

است. داده  پاســـخ  عمار  مردمی  جشـــنواره 

»سپر« برای سپاس از رزمندگان جبهه مقاومت

درباره نماهنگ »سپر«

نماهنگ »ســـپر« کـــه از طرح تا تدویـــن نهایی 
آن حـــدود دو ماه زمـــان برد، ســـه بخش مجزا 
دارد که ایـــن بخش ها لب خوانـــی و رجزخوانی 
حامـــد زمانی، حرکـــت یک رزمنده بـــدون توجه 
بـــه خطرات موجود وبـــه عنوان علمدار ســـپاه تا 
رســـیدن به قلـــه و ورود یک تیم 5 نفـــره برای 
پاکســـازی منطقه از نیروهای داعشـــی هســـتند. 
این ســـه داســـتان به صـــورت مـــوازی  پیش 
مـــی روند و در نهایـــت به پایان مثبـــت و موفق 

. سند میر

ایده ساخت نماهنگ »سپر« 

آقای حســـنی، مدیر شـــبکه نصر تی وی، پیشنهاد 
کار و موســـیقی اولیـــه را به من دادنـــد و طرح و 
ایـــده هایی هـــم  داشـــتند؛ درنشســـتی که با 
دوســـتان دیگر داشـــتیم، تغییراتی ایجاد شـــد و 

در نهایـــت به این شـــکل درآمد.

تأثیـــر جلوه هـــای ویـــژه در یک 
هنگ نما

 نماهنگ بایـــد ترکیبی ازمحتـــوای ترانه و جلوه 
بصری باشـــد تـــا جاذبـــه و تأثیـــر مضاعفی در 
بیننده داشـــته باشـــد. جلوه های ویژه می توانند 
در این جاذبه بســـیار موثر باشـــند. سعی کردیم 
جلـــوه های ویـــژه بصـــری در خدمت ســـناریو 
باشـــند و نه صرفـــا نماهنگی با جلـــوه بصری و 
بدون هدف؛ ازیـــن رو در چارچوب ســـناریو و با 
کمک جلـــوه های ویـــژه بصری شکســـت هایی 
نباشـــد و هر  تـــا کار، یکنواخت  ایجاد کردیـــم 

باشـــد. نقطه عطفی داشـــته  ازگاهی 

مشکالت تولید نماهنگ »سپر«

مشکالت چشـــمگیری وجود نداشـــت. تنها قسمتی 
که کار را کمی مشـــکل میکرد، بخشـــی از نماهنگ 
بود کـــه افراد زیـــادی باید در اطراف آقـــای زمانی 
حاضر می بودنـــد و کار کردن و کنتـــرل این تعداد 
افـــراد در یـــک قاب کمی ســـخت می شـــود که 
البته تأثیر خاصی در روند و ســـرعت کار نداشـــت. 
با کمک دوســـتان و همکاران  مشـــکالت دیگر هم 

نصـــر تی وی و آقای حســـنی برطرف می شـــد. 

 هدف ازساخت نماهنگ »سپر«

با توجه به مشـــکالتی که در خاورمیانه شـــاهد آن 
هســـتیم و اینکه در دوران کنونی جنـــگ ها صرفا 
با لشکرکشـــی صورت نمـــی گیرد و بیشـــتر جنبه 
فرهنگـــی دارند و در کشـــور ایران هـــم این هجمه 
فرهنگی وجود دارد، نمی توان دســـت روی دســـت 
گذاشـــت و بایـــد ازنظـــر فرهنگی جوانـــان را آگاه 
کنیـــم و کارهای مـــا دراین جنـــگ فرهنگی نباید 
در ســـطح پایین تری از کارهای دشـــمنانمان باشد. 
هـــدف اصلی کارهای ارزشـــی مثل نماهنگ ســـپر 
تأمین نیازهـــای فرهنگی جوانان و سپاســـگزاری از 
همه کســـانی اســـت که در جبهه مقاومـــت اعم از 
ســـوریه و عراق و... بـــرای برقـــراری امنیت تالش 
میکننـــد و اینکه مـــردم هم قدردان رشـــادت های 

باشند. آنان 

استقبال از نماهنگ »سپر«

 خوب بـــود و بازخوردهـــای خوبـــی از اطرافیان و 

بخش  دو  نماهنـــگ  گرفتـــم.  مجـــازی  صفحات 
موزیـــک و ویدیـــو دارد. بخشـــی از کار به عهده 
موسیقی اســـت که موســـیقی غنی و خوبی است 
و ویدیـــو مکملی برای موســـیقی اســـت. هرکاری 
را به شـــکلهای مختلـــف می توان  اجـــرا کرد اما 
همـــه بازخوردهایی کـــه گرفتم، مثبـــت بوده اند.

هابه    جشـــنواره  پرداخت  ضـــرورت 
هنگ نما

فکـــر میکنم در هـــر جایگاهی بـــه نماهنگ باید 
بهـــای بیشـــتری داد. باتوجه به اینکـــه اکنون در 
همـــه جای دنیـــا حوصله هـــا کم شـــده و افراد 
میخواهنـــد با اتقافـــات کوتاه به نتییجه برســـند، 
نماهنگ از کارهایی اســـت که در حوصله مخاطب 
مـــی گنجد و اگر به نحو احســـن انجام شـــود می 

تواند بیننـــده رابا خود همـــراه کند.
نماهنگ از کارهایی اســـت که مردم می پســـندند 
و مـــی بینند و تنهـــا با لمس صفحـــه قابل دیدن 

و ارســـال کردن است.
لـــذا خیلی بیشـــتر باید بـــه نماهنـــگ پرداخته 
شـــود و بســـیار جای کار دارد؛ برای مثال در شبکه 
هـــای تلویزیونی جای شـــبکه ای کـــه به صورت 

اســـت. خالی  بپردازد  موســـیقی  به  تخصصی 
آثار زیادی بر اســـاس موازین شـــرعی و قانونی ما 
تولید می شـــوند کـــه میتوانند برای یک شـــبکه 
اینکه شـــبکه  به  باتوجه  باشـــند.  تلویزیونی کافی 
های برون مرزی بـــا تولیدات مختلـــف و مغایر با 
موازیـــن ما در حال فعالیت هســـتند، بهتر اســـت 
با ایجاد یک شـــبکه تلویزیونی بخشـــی از نیازهای 
فرهنگی جامعـــه را تأمین کرده و بســـتری برای 
نمایـــش بیش از پیـــش آثار ارزشـــی و رقابت این 

آثـــار فراهم کنیم.
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هنوز برنامه ای که اثر بین المللی داشته باشد نداریم

به گـــزارش خبرنگار »نشـــریه روزانه جشـــنواره 
مردمـــی فیلم عمـــار« وحید یامین پـــور رییس 
پژوهشـــکده فرهنگ و هنر اســـالمی و از داوران 
بخـــش »برنامـــه هـــای تلویزیونـــی« هفتمین 
جشـــنواره مردمی عمار پیرامون جشـــنواره امسال 
و کمیـــت وکیفیت آثار شـــرکت کننـــده در این 

گفت: دوره 
 در ژانـــر برنامه هـــای تلویزیونـــی، به خصوص 
برنامـــه هـــای ترکیبی، ما در ســـال هـــای قبل 
عمدتـــاً بـــر روی گزارش هـــای کوتـــاه خبری 
تمرکـــز داشـــتیم ولی امســـال چندیـــن برنامه 
ترکیبـــی در بخش مســـابقه وجود داشـــت، که 
عمدتـــاً تلویزیونـــی بودنـــد واین اتفـــاق، اتفاق 
جالبـــی اســـت. یعنی اینکـــه نیروهـــای انقالب 
موفق شـــدند، در رســـانه ملی جایـــگاه ثابت پیدا 
کنند، اســـتقرار پیدا کنند و برنامـــه های روتین 
داشـــته باشـــند؛ االن در شـــبکه هـــای مختلف 
تلویزیـــون تعداد زیادی برنامـــه روی آنتن دارند و 

بود. آرزو  یـــک  در حد  قبـــاًل  این 
یامین پـــور در ادامه بیان داشـــت: ژانـــر برنامه 
هـــای تلویزیونی، یکـــی از مهمترین ها اســـت. 
از این بخش بیشـــتر بود.دوســـتان  انتظار مـــن 
خیلـــی راجع بـــه این حـــوزه از کار رســـانه ای 
وقت نگذاشـــتند و جشـــنواره عمار بـــرای حضور 
تلویزیونی اش در ســـاختار برنامه هـــای ترکیبی، 
برنامـــه های تلویزیونـــی باید یـــک برنامه ریزی 
جـــدی کند. این یـــک ظرفیتی اســـت که معطل 

مانده اســـت.
یامیـــن پور در اشـــاره بـــه اینکه صاحبـــان آثار 
بایـــد به چـــه نکاتی توجه داشـــته باشـــند یاد 
آور شـــد: بعضـــی از برنامه ها و بعضـــی از آثار به 
نظر می رســـد، به تکرار رســـیده انـــد. آن چیزی 
که مهم اســـت، این اســـت که جـــذب مخاطب 

بســـیار بسیار دشـــوارتر از قبل شـــده و با توجه به 
اینکه رســـانه هـــا ماهیت انحصاری خودشـــان را از 
دســـت داده اند و بـــازار از آثار هنری و رســـانه ای 
شلوغ شـــده، باید یک مقداری ســـختگیرانه تر کار 
تولید شـــود و در قلمرو فـــرم و جذابیتهای بصری، 
جذابیـــت های هنـــری، یک مقداری باید دوســـتان 

باشند. سختگیرتر 
وی افزود: صـــرف گفتن و تکرار یـــک حرف و تکرار 
ســـاختارهای ثابت برنامه ســـازی به نظر می رسد، 
تواند مخاطـــب را جذب  دیگر مثل ســـابق نمـــی 
کنـــد. چرا کـــه در بعضی آثـــار به نظر می رســـد 

اولین ســـاختاری که به ذهن رســـیده، اجرا شـــده 
اســـت. یک مقدار نیاز به پیچیدگی های بیشـــتری 
وجـــود دارد. االن رســـانه های بین المللـــی دارند، 
تجربـــه های جدیدتـــری را به نمایش مـــی گذارند. 
بایـــد به آنهـــا مراجعه کنیـــم، ببینیم آنهـــا دارند 
چه مـــی کننـــد. بعضی از فـــرم ها بـــرای ما هم 
قابل اســـتفاده اســـت و در بعضی از فـــرم ها ما می 
توانیم جلوتر از آنها باشـــیم. مثاًل بـــه لحاظ گرافیک 
و انیمیشـــن، کارها خوب و قابل تقدیر اســـت، ولی 

این کافی نیســـت. بایـــد ببینید در شـــبکه های 
جریان ســـاز چگونه بعضی برنامه هـــای ترکیبی، 
موفـــق می شـــوند دههـــا میلیـــون مخاطب به 

کنند.  جذب  خودشـــان 
یامین پور در پاســـخ به این ســـوال کـــه چه نقاط 
ضعف و قوتی را در آثار امســـال جشنواره مشاهده 
کردیـــد بیان داشـــتند: یکی از نقاطـــی که من به 
آن توجـــه می کنـــم و جزو نقطـــه ضعفهای همه 
ما به شـــمار مـــی آید، این اســـت که مـــا هنوز 
در برنامـــه های تعاملی خیلی موفقیتی نداشـــتیم. 
یعنـــی مخاطب را نتوانســـتیم، خیلـــی جدی در 
برنامه ســـازی دخالـــت دهیـــم. االن فصل، فصل 
برنامـــه های تعاملی اســـت. همچنیـــن باید بیان 
کنم کـــه در بعضی از موضوعات مـــا در ابتدای راه 
هســـتیم. یعنی به نظر می رســـد، ســـاده ترین 
راه بیانـــش را انتخـــاب کردیم. یک مقدار شـــاید 
زمان بایـــد بگـــذرد و پختگی ایجاد شـــود. ولی 
یـــک چیزی که همیشـــه ضعف بـــوده و همچنان 
هم ضعف هســـت، حضـــور بین المللـــی نیروهای 
انقالب اســـت. ما هنوز هیچ کســـی کـــه اثر بین 
المللـــی بتواند تولیـــد کند، خودش یـــک پدیده 
بیـــن المللی باشـــد، ماهیت بین المللی داشـــته 
باشـــد، متاســـفانه نداریم. در مورد نقاط قوت هم 
می تـــوان گفت کـــه بعضـــی از موضوعاتی که ما 
همیشـــه عالقه مند بودیم در ســـطح گســـترده 
ای در ســـطح رســـانه ها به عنـــوان دغدغه های 
امسال  که  دیدیم  اســـالمی مطرح شـــوند  انقالب 
مطرح شـــدند. مثل بعضـــی از کارهـــا در حوزه 
توجه بـــه افغانســـتان، توجه به جهان اســـالم و 
جریانها و شـــخصیتهای موثر در جهان اسالم  و یا 
توجه جســـورانه، شـــجاعانه و بی پروا به مســـائل 
کشـــور که قباًل به ندرت دیده می شـــد، امســـال 
باز در کارها دیده شـــد. این یک پیشـــرفت است. 

وحید یامین پور؛ داور بخش تلویزیونی عمار:

 با توجه به اینکه رســـانه هـــا ماهیت انحصاری 
خودشـــان را از دســـت داده اند و بـــازار از آثار 
هنـــری و رســـانه ای شـــلوغ شـــده، باید یک 
مقـــداری ســـختگیرانه تر کار تولید شـــود و در 
قلمرو فـــرم و جذابیتهای بصـــری، جذابیت های 
هنری، یک مقداری باید دوســـتان ســـختگیرتر 

. شند با
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به گـــزارش خبرنـــگار »نشـــریه روزانه جشـــنواره 
مردمی فیلـــم عمار« فریـــده فرخی نـــژاد گوینده 
خبـــر و برنامه های تلویزیونـــی و رادیویی و از داوران 
بخـــش »برنامه های تلویزیونی« هفتمین جشـــنواره 
امســـال و کمیت  پیرامون جشـــنواره  مردمی عمار 

وکیفیـــت آثار شـــرکت کننده در ایـــن دوره گفت:
چون ســـالهای گذشـــته مـــن داور این جشـــنواره 
نبـــودم و بعضی از آثـــار را دیدم، نمیتوانم نســـبت 
زیاد مقایســـه چندانی داشته  به سالهای گذشـــته، 
باشـــم. اما آثارمی توانســـتند خیلی با برنامه ریزی 
باشـــند و بر روی آثار بیشـــتر کار می شـــد، مثل 
چنـــد تـــا از این آثـــار که نســـبت به بقیـــه آثار 

بودند. فاخرتـــر  خیلی 
فرخی نژاد با اشـــاره بـــه اینکه صاحبـــان آثار باید 
به چه نکاتی توجه داشـــته باشـــند یاد آور شـــد: 
آثاری که به جشـــنواره عمار فرســـتاده می شـــوند، 
بایـــد خیلـــی روی آنها فکر شـــود کـــه بین مردم 
و تـــوده مـــردم و در متن مـــردم باشـــد و ببینند 
مشـــکالت و دغدغه هـــای اصلی مردم، چیســـت 

فرخی نژاد از آثار تلویزیونی در عمار می گوید:

تیزر محصولی است که باید جدی تر گرفته شود

محمد رضا خردمندان فیلم ســـاز ومســـتند ســـاز 
جـــوان و از داوران بخش »پوســـتر و تیزر« هفتمین 
دوره جشـــنواره مردمی عمار در گفتگـــو با خبرنگار 
عمار«،  فیلـــم  مردمی  روزانه جشـــنواره  »نشـــریه 
پیرامـــون کمیـــت وکیفیت آثار شـــرکت کننده در 
این دوره خاطر نشـــان کـــرد: کارهایی کـــه ما به 
عنـــوان داور نهایـــی دیدیم،کم بـــود و کیفیت هم 
بـــه نظرمن کیفیـــت مطلوب و دلخواهی نداشـــت. 
اســـتاندارهایی که یک تیـــزر باید رعایـــت کند را 
عمومـــاً آثارنداشـــتند. حتی روی یـــک کار هم که 
همه ویژگـــی ها و مؤلفـــه هایی که یـــک تیزر را 
می ســـازد، مثـــل اینکـــه موجز بتوانـــد حرفش را 
بزنـــد، تبلیغش را انجـــام بدهد، به لحـــاظ بصری، 
از  بحث صدا، موســـیقی، ریتم، ضرب آهنـــگ، کار 
کیفیت باالیی برخوردار باشـــد نتوانســـتیم به توافق 
برســـیم . معموالً در آثار شـــلختگی دیده می شد، 
یا خیلـــی از تیزرها بودنـــد که همه اثـــر را لو می 
ایجـــاد کنجکاوی  بایـــد در مخاطب  تیـــزر  دادند. 
بکنـــد. در عیـــن این که یـــک طرح مســـأله ای 
مـــی کنـــد و درواقع بایـــد مخاطـــب را در تعلیق 

محمد رضا خردمندان:

آثار در بخش »پوستر و تیزر« رضایت بخش نبود

بـــه گزارش خبرنـــگار »نشـــریه روزانه جشـــنواره 
مردمی فیلـــم عمار« عبـــاس صانعـــی مدیر خانه 
طراحان انقالب اســـالمی و از داوران بخش »پوســـتر 
و تیـــزر« هفتمیـــن دوره جشـــنواره مردمی عمار، 
پیرامـــون کمیـــت وکیفیت آثار شـــرکت کننده در 
ایـــن دوره بیان داشـــت: از لحاظ کمـــی تعداد آثار 
کم بـــود. از لحاظ کیفـــی هم در بخش پوســـتر و 
حتی در بخـــش تیـــزر کیفیت پایین بـــود. کاری 
نبود کـــه آدم بگویـــد: عجب کار خوبی اســـت. در 
بخش پوســـترها متأســـفانه اشـــکال های فاحشی 
دیده می شـــد. یک سری از پوســـترها اصاًل پوستر 
فیلم نبودند. یعنی شـــما باید تشـــخیص می دادی 
که این پوســـتر فیلم اســـت. حتی در اطالعاتی که 
داده بـــود، اطالعات نوشـــتاری، این اتفـــاق نیفتاده 
بود. نکتـــه دیگر هم ایـــن که از لحـــاظ فرمی هم 
ایرادهای جدی داشـــتند. حـــال چه در لیوت  واقعاً 
کـــردن، چـــه در ترکیب بنـــدی که وجـــود دارد، 
متأســـفانه این اتفاق نیفتاد. بعضاً کارهای انگشـــت 
شـــماری بود که ایـــده ای در آن داشـــت، آن هم 

عباس صانعی:
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وبیشـــتر به آن  بپردازنـــد. از برنامه هـــای تکراری 
خـــودداری کننـــد. از برنامه هایی کـــه می خواهند 
با عکـــس و تصویر ســـرهم کننـــد، و آن را با چند 
تـــا پالتو به جشـــنواره برســـانند، باید خـــودداری 
کننـــد. موضوعات نـــو را پیدا کنند و بیشـــتر به آن 
بپردازند. که ما البته در جشـــنواره های گذشـــته و 

نداشتیم.  کم  امســـال 
فرخی نژاد در پاســـخ به این ســـوال کـــه چه نقاط 
ضعف و قوتی را در آثار امســـال جشـــنواره مشاهده 
کردید، بیـــان داشـــت:  ازنقاط قـــوت، پرداختن به 
دغدغـــه های مردمـــی بود. چه دغدغـــه های داخل 
کشـــور و چه دغدغه های بین مســـلمانان و ســـایر 
ادیـــان در همه جای دنیـــا و این دردهـــا، دردهای 
مشـــترکی بود، که به آن پرداخته شـــده بـــود. اما 
از نقـــاط ضعف با توجه بـــه برنامه هایـــی که بود، 
یـــک مقدار در ســـاختار و فـــرم آثار شـــاید بتوان 
ایرادهایـــی وارد کرد، چـــرا که آثـــار در فرم خوب 
نتوانســـته بودند، اهدافشـــان را ارائه کنند و یا از آن 
هـــدف اصلی خودشـــان، که هدف جشـــنواره عمار 

هســـت دور شـــده بودند ، که این هـــا نکاتی بود 
که ما در فـــرم هـــای ارزیابی به آن توجـــه کردیم 
و یـــادآوری کردیم کـــه از این لحـــاظ، به خصوص 
از جنبـــه نـــوآوری و خالقیت در ساختارشـــان، باید 
بیشـــتر به آثـــار توجه کننـــد، تا با همـــان هزینه 
هـــای کمی هم که دارنـــد، بتوانند آثـــار فاخرتری را 

کنند. ارائه  جشـــنواره  به 
فرخی نژاد در پاســـخ به ســـوال خبرنـــگار پیرامون 
داشـــتند:  بیان  فرمی  لحـــاظ  به  کارهـــا  عمومیت 
عمومیـــت کارها بـــد نبودنـــد. با توجه بـــه اینکه 
بیشـــتر قشـــر جوان مومن انقالبی ما به این کارها 
پرداختند. قشـــری کـــه تا به حال شـــاید زمینه ای 
برای بروز و ظهور آن عالیق و اســـتعدادهای خودشان 
توانســـت خیلی  نداشـــتند. ولی می  این زمینه  در 
بهتـــر از این باشـــد و ان شـــااهلل خواهد شـــد. این 
قشـــر باید بتوانند کارهای هنرمندان گذشـــته را در 
ایـــن زمینه مرور کننـــد، به آثار هنرمنـــدان کنونی 
توجـــه کنند، چـــه در داخل چه در خارج از کشـــور، 
کـــه بتوانند آثار خودشـــان را با همیـــن هزینه کم 

نگهـــدارد که حاال بـــرود به دنبال یافتن پاســـخی 
و آن پاســـخی که نیاز دارد برود در خـــود اثر دیده 
شـــود. ولی کارها یـــا معموالً به شـــدت همه فیلم 
را لـــو می دادنـــد، یا کـــه از آن طـــرف مثاًل طرح 
مســـأله نمی کردند. این مشـــکالتی بـــود که ما در 

دیدیم. آثار 
خردمندان در ادامه اظهار داشـــت: در دوره گذشـــته 
به نظـــر من کارهـــا بهتر بـــود، کیفیـــت باالتری 
داشـــت. به نظر من پوســـترها ناخوانا بـــود. یعنی 
بـــه انـــدازه کافی جذاب نبـــود، مـــا را جذب نمی 
کـــرد، درواقع در چیدمـــان عناصر بصـــری کار، به 
نظرم ضعیـــف بـــود ودر مجموع امســـال به نظرم 

آثار ســـطح کیفـــی قابل قبولی نداشـــت. 
خردمندان در پاســـخ به این ســـوال کـــه صاحبان 
آثـــار بایـــد به چـــه نکاتی توجه داشـــته باشـــند 
اســـت که  این  ام  یادآور شـــد؛ مهمتریـــن توصیه 
خود تیزر یک محصول اســـت و بایـــد جدی گرفته 
شـــود. یعنی باید اگـــر تصمیم گرفته شـــد که برای 
نباشـــد  این  اثری تیزر ســـاخته شـــود، صرفاً  یک 
کـــه ما یک ســـری، الگویی کـــه جا افتاده اســـت 

را پیـــاده کنیم. مثـــل اینکه یک ســـری تصویر را 
انتخـــاب می کنیم و کنـــار همدیگـــر بگذاریم، بعد 
هم یـــک موســـیقی هیجانی بگذاریـــم و فکر کنیم 
کـــه داریم تیـــزر می ســـازیم. من توصیـــه ام این 
اســـت که درواقع برای ســـاختن تیـــزر اول باید به 
اندازه کافی مطالعه داشـــت که چـــه چیزهایی، چه 
ویژگـــی هایی درواقع یـــک تیزر را تیـــزر می کند. 
وی افـــزود: یعنـــی باید یـــک ســـناریو و الگویی 
طراحی شـــود که این انتخاب و ایـــن چیدمانی که 
قرار اســـت اتفاق بیفتـــد را دقیقاً از کجـــا به کجا 
برســـد و مخاطب را تحریک کند کـــه حاال من بروم 
اصـــل اثر را ببینم. بـــه نظر من تمرین ســـازندگان 
تیزر این اســـت که تیزرهای ســـاخته شـــده خوب 
را با دقت ببیننـــد، آنالیز کنند، تصویـــر خوب زیاد 
ببیننـــد.  به ریتـــم خیلی بها دهند، اآلن مشـــکلی 
کـــه در کارهای امســـال ما هســـت این اســـت که 
افتند. مســـأله  کارها ریتـــم ندارندیـــا از ریتم می 

ضـــرب آهنگ خیلی مهم اســـت، 
خردمندان دربـــاره نقاط ضعف و قوتـــی که در آثار 
امســـال جشـــنواره مشـــاهده دیده، بیان داشت: به 

نظرم یـــک جاهایی اتفـــاق های خوبـــی افتاده 
اســـت، یعنی در بعضی از کارهـــا دقیقاً ذوق دیده 
می شـــود. این ذوق به اندازه کافی تقویت نشـــده 
اســـت و اگر این ها پرورده شـــده و بـــا تمرین 
همراه شـــود، می توانـــد کم کم روند درســـتی 
پیدا کند. لـــذا در حال حاضر مـــا خالقیت هایی 
مقطعـــی داریم که آن هـــا پراکنده اســـت و به 

نظر مـــن این خالقیـــت ها باید پخته شـــود.

امـــا خیلـــی فاخرتر و زیباتـــر ارائه کننـــد. باید 
نظـــر داوران را در مورد ضعف های کارهایشـــان را 
مدنظر قـــرار بدهند واین ضعف ها را برای ســـال 

کنند. برطـــرف  آینده  های 

نمی شـــود گفـــت که خیلـــی ویژه بـــود. در بحث 
تیزرها هم هیمن طـــور، یعنی تیزرها یا تایمشـــان 
زیـــاد بود یـــا این که هیـــچ انگیزه ای برای شـــما 
ایجـــاد نمی کـــرد که به دنبـــال آن بـــروی یا این 
که اصـــاًل بخواهی ببینـــی چه می گویـــد. این ها 
مشـــکالتی بود که وجود داشـــت. به نظرم ســـال 
آینده بایـــد فکری جدی برای ایـــن قضیه کرد و در 
فراخوان، و یـــا در پروتکل هایی که بـــرای دریافت 
آثار دارد صادر می شـــود یک ســـری نـــکات فنی 
جدی گفته شـــود. کـــه خود این نـــکات، به ارتقای 

ســـطح کیفی کارها کمـــک بکند. 
صانعی در اشـــاره به اینکـــه صاحبان آثـــار باید به 
چه نکاتی توجه داشـــته باشـــند یاد آور شـــد، نکته 
ای کـــه مـــن در تیزرها احســـاس مـــی کنم این 
اســـت که اصاًل وقت و یـــا هزینه الزم بـــرای تولید 
تیزرگذاشـــته نشده اســـت. یعنی طرف کار را ساخته 
اســـت و بعدگفتـــه ،خوب حاال  یک تیـــزر هم برای 
آن بزنم و یـــک چیزی همین جوری از آرشـــیوش 
درآورده اســـت. اگـــر کار برایش مهم بـــوده که باید 

از همـــان اولی کـــه دارد آن کار را انجـــام می دهد 
بـــه تبلیغات آن فکـــر کند، که تیزرش چه باشـــد، 
پوســـترش چه باشـــد، یا این که بعد از تمام شـــدن 
کار مســـتقیم برای کار فکر کند، کـــه آقا من برای 
تبلیغات این کار چـــه کاری باید انجـــام بدهم؟ در 
تیزرم چـــه حرفی باید بزنـــم؟ آیا این تیـــزر صرفاً 
از الشـــه ای که درواقع کارش را تولید کرده اســـت 
باید اســـتفاده کند؟ یا نـــه؟ یک ایـــده دیگر، یک 
موضـــوع دیگـــر را باید بـــه آن بپردازد، یـــا از یک 
تکنیـــک خاص دیگری اســـتفاده بکنـــد. و این هم 
واقعـــاً یک بخشـــی از آن به این می رســـد که فکر 
کننـــد. یعنـــی بچه ها به ایـــن فکر کننـــد و برای 
این بخش برنامه داشـــته باشـــند. در بحث پوســـتر 
هم که باالخـــره مهمتر از همه، بحـــث ایده پردازی 
کار اســـت. یعنی این کـــه فرد هیچ ایـــده تبلیغاتی 
جـــدی برای بحث پوســـتر ندارد. شـــاید پوســـتر 
بـــرای این کار تعریف نشـــده بود که پوســـتر برای 
چه چیزی زده می شـــود؟ حـــاال همین جوری یک 
پوســـتری داشـــته باشـــد، یا نه. کارکرد پوستر چه 

هســـت؟ که به نظرم ایـــن ها را باید دوســـتانی 
کـــه دارند کار می کننـــد، روی این هـــا مطالعه 
داشـــته باشـــند. یا با اســـاتیدی که در این فضا 
موفـــق بودنـــد صحبـــت کنند کـــه کارکرد یک 
پوســـتر برای یک فیلم چیســـت؟ چه کاری باید 

بدهد؟ انجام 
صانعی در پاســـخ به این ســـوال کـــه چه نقاط 
ضعف و قوتی را در آثار امســـال جشنواره مشاهده 
کردید بیان داشـــت: در بعضی تیزرها یک ســـری 
نکات خوب بـــود. مثال در یکـــی از کارها، از صدا 
و تصویر اســـتفاده خوبی شـــده بود؛یعنی سازنده 
آمده بود از یـــک صدایی برای یـــک تصویر دیگر 
آنقدر بی  بود، یعنی آن تصاویـــر  اســـتفاده کرده 
بگویید  توانســـتید  نمـــی  بود که شـــما  کیفیت 
آقا چـــه کار خوبی اســـت. یـــک ظرافت خاصی 
داشـــت، ولی آن ظرافـــت بد اجرا شـــده بود. که 
می شـــد خیلی خـــوب از آن اســـتفاده کرد. می 
گویـــم بعضاً ایده هـــای خوبی بود ولـــی در اجرا 

. اســـت  بوده  ضعیفی  اجرای 
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پتانسیل باالی نماهنگ برای ورود
 به عرصه رسانه های مجازی

محمد میـــر زمانی آهنگســـاز ، موســـیقیدان و از داوران بخـــش » نماهنگ« 
هفتمین دوره جشـــنواره مردمی عمـــار در گفتگو با خبرنگار »نشـــریه روزانه 
جشـــنواره مردمی فیلـــم عمار« در این دوره اظهار داشـــت: از نظـــر کمی آثار 
بســـیار زیادی به جشـــنواره آمده بود. از بیـــن آثاری که به اصطالح ارســـال 
شـــده بود 23 اثـــر از نظر کمی بـــرای مرحلـــه نهایی انتخاب شـــدند. از نظر 
کیفـــی هم این گونه مـــی گویم که غافلگیر شـــدم. واقعاً ســـطح کیفی بعضی 
از آثـــار خیلـــی عالی بود هـــم از نظر پرداخت صـــدا، یا بگوییم موســـیقی، و 

هـــم از بخش تصویـــر. واقعاً خیلـــی خوب بود. 
میرزمانـــی در ادامه در مقایســـه آثار این دوره با دوره گذشـــته اظهار داشـــت: 
مـــن همه آثار دوره هـــای قبل را ندیدم. ولـــی در این دوره دیـــدم که بعضی 
از موســـیقی ها حرفه ای تر و با اســـتفاده بهتری شـــکل گرفتـــه بودند. از نظر 
نمـــا یا تصاویر نمـــی توانم بگویـــم آثار چه وضعیتی نســـبت بـــه دوره های 

قبل داشـــته انـــد ولی از نظر موســـیقی فکر مـــی کنم که ایـــن گونه بود.
میرزمانـــی در پاســـخ به این ســـوال کـــه صاحبان آثـــار باید به چـــه نکاتی 
توجه داشـــته باشـــند، یادآور شـــد: به نظرم اولیـــن چیز این اســـت که چه 
موضوعـــی را برای پرداخـــت و درواقع ارائه و ســـاخت کلیـــپ انتخاب کنند، 
موضوع خیلی مهمی اســـت. ســـعی کننـــد موضوع های بکر و دســـت نخورده 
و جدیـــد اســـتفاده کنند. ما در ایـــن دوره یکی دوکلیپ دیدیـــم که موضوع و 

بود. نگاه جدیـــدی 
نکتـــه بعدی این اســـت که موضـــوع با جامعه مـــا و هنر انقالبی ما ســـازگار 
باشـــد. متأســـفانه بعضی از کارها از نظر فـــرم و از نظر تأثیرگـــذاری به انقالب 
اســـالمی زیاد وفادار نیســـتند و برای جامعه جمهوری اســـالمی نیست و شاید 
زبان بیـــن المللی یا اهـــداف دیگری را در نظر داشـــته باشـــند. همچنین به 
نظر مـــن پرداخت خیلی مهم اســـت که پرداخت مناســـب با جامعه کشـــور 

باشد.  ایران  جامعه  باشـــد،  ما 
میرزمانـــی در ادامه در مورد نقاط ضعف و قوت آثار امســـال جشـــنواره خاطر 
نشـــان کـــرد: در بعضی نماهـــا و بعضی از نماهنـــگ ها، ریتـــم خیلی خوب 
اســـتفاده شـــده بود. یعنی هم در تصویر، هم به اصطالح در صـــدا ریتم خیلی 
خـــوب بود، صداگـــذاری صوتی، یعنی تداخل صداها، موســـیقی یـــا دکلمه یا 
افکـــت ها، بعضـــی از کارها بســـیار عالی بـــود. در مورد نقاط ضعف، بیشـــتر 
نقـــاط ضعف را در بخش ســـرود دانش آمـــوزی می بینم که متأســـفانه ما در 
این بخش هنـــوز به بضاعـــت الزم نرســـیدیم. یعنی آهنگســـاز حرفه ای که 
بیایـــد کار کند، جـــای بچه ها را بشناســـد، اصـــاًل  بداند آهنگســـازی برای 
نوجـــوان چه شـــکلی باید باشـــد، ضعف شـــدیدی وجـــود دارد. ضعف دیگر 
در بخش تصویر اســـت که بهتر اســـت سعی شـــود تنوع بیشـــتری در کارها 
ایجاد شـــود. تصاویر تکـــراری و مونتاژهـــای تکراری که جالب نیســـت، به هر 
حال بـــرای یک جشـــنواره باید آثـــار از نظر کیفی در ســـطحی باشـــند که 

بتواننـــد از امکانات به نحو شایســـته ای اســـتفاده بکنند.
میرزمانی در مـــورد مضمون و فرم کلیت آثار خاطر نشـــان کـــرد:  موضوعات 
نوعـــاً به انقالب اســـالمی وفادار و در چـــار چوب جمهوری اســـالمی بودند. از 
نظـــر فرم، چون تخصص من ســـینما نیســـت نمـــی توانم بحـــث کنم، ولی 
نوعـــاً خـــوب بود. یکـــی دو تا از کلیـــپ ها بود کـــه از نظر فرم مقـــداری از 
جامعـــه ما دور می شـــد ولی بـــه اعتقاد مـــن از نظر فرم کارهـــا معموالً یک 
دســـت بود.اما به نظرم نیاز هســـت کـــه نگاه ها مقـــداری تغییـــر کند و به 

اصطالح فرم شـــکنی ها و ساختارشـــکنی هایی  صـــورت بگیرد. 

محمد میرزمانی:

برنامه سازی تلویزیونی 
خاکریز بعدی جشنواره عمار

عســـکری از داوران بخش»آثـــار تلویزیونی « در گفتگو با خبرنگار »نشـــریه 
روزانه جشـــنواره مردمی فیلم عمـــار« در مورد کمیت وکیفیت آثار شـــرکت 
کننـــده در ایـــن دوره اظهار داشـــت: در بخش برنامه هـــای تلویزیونی که به 
طور مشـــخص آثار را دیدیـــم، حوزه ای اســـت که کمتر بچـــه های جبهه 
فرهنگی انقالب بســـتر ورود به آن را در گذشـــته داشـــتند. بنابراین با بستری 
که فراهم شـــده اســـت و با توجه به زمـــان ورود بچه هـــای جبهه فرهنگی 
انقـــالب و هنرمنـــدان متعهد در این حـــوزه اگر بخواهیم قضـــاوت کنیم به 
نظـــرم بچه هـــا خیلی خوب شـــروع کـــرده انـــد. از این جهت آثـــار، آثار 
خوبی بـــود. و از نظر کیفـــی هم کارهای اســـتاندارد و خوبی بـــود به نوعی 
کـــه در داوری در مـــورد چندتا از آثـــار واقعاً چندین بار بیـــن اعضای هیئت 
داوری رفت و برگشـــت شـــد و شـــاید به ســـختی تصمیم گیری شد و در 

قســـمت برگزیده ها و لـــوح افتخار فاصله هـــای کمی بود.
عســـکری در پاســـخ به این ســـوال که صاحبان آثـــار باید به چـــه نکاتی 
توجه داشـــته باشـــند، یادآور شـــد: به نظرم درســـاختار و فرم برنامه های 
تلویزیونی نیاز اســـت که خالقیـــت و ایده پردازی بهتری صـــورت بگیرد. در 
موضوع هم نیاز اســـت بیشـــتر بـــه موضوعات بـــر زمین مانـــده که دغدغه 
مردم اســـت و مغفول مانده بیشـــتر پرداخته شـــود. مثل بحـــث هنجارهای 
اجتماعـــی، بحـــث فضائل اخالقی که امـــروز خیلی به آن نیـــاز داریم، روابط 
مردم بـــا مـــردم. در مورد  برنامـــه هایی که احســـاس عـــزت و افتخار به 
مخاطب منتقـــل کند، معرفی داشـــته هـــا وگنجینه هـــای عظیم فرهنگ 
ایرانی اســـالمی مـــان. بحث تاریـــخ معاصر، عبـــرت های تاریخـــی تاریخ 
معاصـــر، به خصوص از مشـــروطه تـــا اآلن، پرداخت به ایـــن موضوعات هم 
مـــی تواند هنرمندانـــه و با خالقیت بیشـــتری به آن پرداخته بشـــود، جای 

است. خالی  آن 
عســـکری در ادامه در مورد نقاط ضعف و قوت آثار امســـال جشـــنواره خاطر 
نشـــان کرد: جســـارت پرداختـــن به برخـــی از موضوعات بکـــر، مثل بحث 
مهاجریـــن افغانســـتانی در ایران جســـارت خیلی خوبی و تنـــوع و خالقیت 
خیلی خوبی داشـــت. اســـتفاده از جاذبه هـــای بصری، تنـــوع برنامه، میان 
برنامه های خـــوب، گفتگو، تعیین موضوع، پژوهش وســـیع و گســـترده  در 
برخـــی از برنامه ها که نشـــان می داد کـــه یک هیئت اندیشـــه ورز خوبی 

پشـــت برنامه ســـاز وجود دارد. این ها نقـــاط خوبی بود.
وی در مـــورد نقـــاط ضعف نیز گفت: نوع برنامه ســـازی هـــا دارد یک مقدار 
شـــبیه به هم می شـــود. شـــاید نیاز باشـــد که  بـــه مدل هـــای دیگر که 
مخاطب، و توده مردم را بیشـــتر بـــا برنامه درگیر کند ورود شـــود. همچنین 
موضـــوع خیلی از برنامه هـــا دارای جاذبـــه و اولویتی برای مردم اســـت اما 
نـــوع پرداخت جاذبه نـــدارد. مـــا باید دنبال ایـــده های جدیـــد برویم که 
پرداخت بهتری را داشـــته باشـــد تا ارتبـــاط با مخاطب هر چـــه بهتر برقرار 

. د شو
عســـکری در پایان در مورد لزوم ورود جشـــنواره عمار به بخش آثار تلویزیونی 
اظهار کـــرد: حتمـــاً ورود به این حوزه الزم بود. جشـــنواره عمار در مســـیر 
خوبی اســـت که می شـــود گفـــت دارد به بلوغ می رســـد، چشـــنواره عمار 
بـــا توجـــه ویژه تر به مســـتند شـــروع کرد و حـــاال به حـــوزه ای که حاال 
یک مقدار تخصصی تر اســـت و شـــاید بســـتر آســـان تری ندارد، زیرساخت 
آســـان تری ندارد ورود کرده اســـت. حـــوزه برنامه ســـازی تلویزیونی حوزه 

ای اســـت که مورد نیاز و احتیاج اســـت .

عسکری:
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 فهرست برنامه های جنبی 
اکران های مرکزی هفتمین دوره 

جشنواره مردمی فیلم عمار 

کارگاه های آموزشی

مالحظاتاساتیدساعتروزموضوع 

شرکت برای عموم آزاد است.مهدی نقویان18:50 الی 17:30سه شنبه 14 دیآرشیو در مستند

شرکت برای عموم آزاد است.هاشم زاده18:50 الی 17:30چهارشنبه 15 دیفیلم نامه

شرکت برای عموم آزاد است.حسین زندباف18:50 الی 17:30پنجشنبه 16 دیتدوین

یک روز یک تجربه

شرکت برای عموم آزاد است.برجی15:30 الی 17یکشنبه 12 دیمادران سربرنیستا

شرکت برای عموم آزاد است.محسن اسالم زاده15:30 الی 17سه شنبه 14 دیاهل سنت ایران

شرکت برای عموم آزاد است.مسعود ده نمکی 15:30 الی 17چهارشنبه 15 دیاخراجی ها 2

شرکت برای عموم آزاد است.امراهلل احمدجو15:30 الی 17پنج شنبه 16 دیروزی روزگاری

نشست های هنر-واقعیت

حماسه های نیروی دریایی در 8 سال دفاع 
مقدس و مأموریت های برون مرزی

15:30 الی پنشنبه 9 دی
17

دریادار اخگر

)نداجا(

شرکت برای عموم آزاد است.

15:30 الی جمعه10 دیآذربایجان و جریان های جدایی طلب  
17

روح اهلل رشیدی

)آذربایجان(

شرکت برای عموم آزاد است.

اتفاقات و تحوالت سوریه و پیدایش 
گروهکهای تکفیری

15:30 الی شنبه 11 دی
17

حسن شمشادی

)سوریه(

شرکت برای عموم آزاد است.

15:30 الی یکشنبه 12 دیتحوالت اخیر آمریکا
17

شرکت برای عموم آزاد است.دکتر فواد ایزدی

سخنرانی های ویژه )مباحث نظری درخصوص سینمای انقالب اسالمی(

شرکت برای عموم آزاد است.18:50 الی 17:30شنبه 11 دیدکتر حسن عباسی

شرکت برای عموم آزاد است.18:50 الی 17:30یکشنبه 12 دیاستاد حسن رحیم پور ازغدی

شرکت برای عموم آزاد است.18:50 الی 17:30دوشنبه 12 دیحجت االسالم علیرضا پناهیان



یادداشـــت شـــفاهی زیر حاصل گفتوگوی ما با ۴ نفر از همکاران شـــهید خزائی اســـت. 
آقایان حســـن شمشـــادی، ســـیدمحمد حســـینی، مجید اخوان و علیرضـــا محمدی نیا 
مدت زمانـــی با ایشـــان بودند و برای ما از خاطراتشـــان با شـــهید خزائی ســـخن گفتند.

شهید محســـن خزائی ســـال 7۴ وارد صداوسیمای 
بلوچستان شـــد و سیزده ســـال بعد  سیســـتان و 
اســـتان  خبر صداوســـیمای  مدیر  ســـال87  یعنی 
گیالن. ایشـــان با اوج گیـــری جنگ  در ســـوریه و 
در ســـفر زیارتی به این کشـــور، وظیفـــه ی خود 
دیدند که جهت اطالع رســـانی شـــفاف از تحوالت 
ســـوریه، به این کشـــور جنگ زده برونـــد. مجید 
اخوان خاطـــرۀ اولین ورودش به ســـوریه  ومالقات 

با شـــهید خزائـــی را خوب به خاطـــر دارد.

در اولیـــن دیدار، جـــوان محجوبـــی را دیدم. حین 
صحبت کردن بســـیارخضوع داشـــت و ابراز محبت 
می کرد. واقعـــا از این مهربانـــی و فروتنی اش تعجب 
کردم کـــه یک نفر چقـــدر می توانـــد خاضعانه و با 
روی خـــوش اســـتقبال کند. با همـــان لبخندش به 
مـــن فهماند که هر انتظار داشـــته باشـــم، می تواند 
کمکم کند. وقتی محســـن را دیدم واقعا احســـاس 
کردم کـــه با یک انســـان معتقد، متعهـــد و اخالق 

طرفم. مدار 

چنین حســـن خلقی در ذاتـــش بود. نه بـــا ایرانی 
ها بلکه با ســـوری هـــا هم چنین ارتباطی داشـــت. 
که این ارتبـــاط حتی در شـــرایط کاری هم نمایان 
وهمکار  دوســـت  علیرضا محمدی نیا،  زعـــم  به  بود. 
شهید در ســـوریه،تاثیری که اخالق شـــهید خزائی 

بر کارش می گذاشـــت بســـیار زیاد بود.

بـــا بچه هـــای تلویزیون  ارتبـــاط خوبی  محســـن 
ســـوریه برقرار کرده بـــود. آقای رامـــوس ترجمان 
رئیـــس وقت رادیو تلویزیون ســـوریه، ایشـــان را به 
به لحاظ کاری،  اســـم می شـــناخت. در صورتی که 
با خیلی  بنده نماینده اصلـــی بودم؛ ولیکن ایشـــان 
از افـــرادی که بایـــد کارهای فنـــی را در تلویزیون 
ســـوریه انجام می دادنـــد، ارتباط قوی تری داشـــت. 

مثاًل ســـال 9۴  در ایام میالد حضـــرت زینب)س(، 
می خواســـتیم بـــرای اولین بار دعـــای کمیل را به 
طور زنـــده از حرم حضرت رقیـــه)س( پخش کنیم. 
بـــرای این کار به پانزده،  شـــانزده  نفـــر نیروی فنی 
نیـــاز بود و ما بـــه این تعـــداد عوامل دسترســـی 
نداشـــتیم،  شـــهید خزایی همۀ ایـــن نیروها را به 
راحتی از تلویزیون ســـوریه تهیه کرد. این نشـــان از 

خلق حســـنه و جدیت ایشـــان داشت.
شـــهید خزایـــی در کارش جدیت داشـــت و برای 
انجـــام وظیفـــه فراتـــر از انتظـــارات کار می کرد. 
تشـــویقات ســـازمانی  لزوماً  ایـــن جدیت  ثمرۀ  اما 
و پشـــتیبانی بیشـــتر نبود. آن طور که شمشـــادی 
داشـــت: وجود  ای  آزاردهنـــده  مســـائل  می گوید 

مـــن عصبانیت ایشـــان را ندیدم؛ امـــا ناراحتی چرا. 
در ســـوریه بیشـــتر همکار بودیـــم و نزدیک تر به 
هـــم. وقتـــی نمی توانســـت کارش را خـــوب انجام 
دهد، خیلـــی ناراحت می شـــد. پیـــش می آمد که 
هماهنگی کارها ســـخت می شـــد و نمی توانست به 
منطقـــه برود یـــا محدودیت هایـــی در کارش ایجاد 
می شـــد. و مشـــکالتی ایجاد می شـــد کـــه خیلی 
ناراحتش می کـــرد، چون دلش می خواســـت کارش 
را خـــوب و کامل انجـــام دهد اما همه چیز دســـت 

نبود. خودش 
آن جا منطقه جنگی اســـت، انضبـــاط خاص خودش 
را دارد. این طـــور نیســـت که دوربیـــن را بردارید و 
برویـــد این طـــرف و آن طـــرف. هر چـــه دلتان 
می خواهـــد بگیریـــد. طبیعتـــاً این جوری نیســـت. 
ایـــن ها مشـــکالت خـــاص منطقۀ جنگی اســـت. 
حـــاال غیر از ناامنی و اســـترس و تهدیـــد به ترور و 
انتحار و ربایـــش و تک تیرانداز، شـــما باید با خیلی 

جاهـــا هماهنگ کنیـــد تا کار انجام شـــود.
به خاطـــر این مشـــکالت، کســـی کـــه خبرنگار 
باشـــد. رسانه ای  تامین  باید عقبه اش  جنگ اســـت، 
که اعزامـــش کرده بایـــد او را تامین کنـــد تا تمام 

تمرکـــزش را به کارش دهد. متأســـفانه گاهی اوقات 
در کار محســـن این گونه نبود. اگرچه از پشـــتیبانی 
خانوادگـــی خوبی برخوردار بود، خانـــم خیلی صبور 
رســـانه ایش  عقبه  اما  داشـــتند؛  بچه های صبوری  و 
فراهـــم نبود. یـــک مقـــدار مشـــکالت اداری بود، 
مجوزهـــا بـــود، نامه نگاری ها و موافقت هـــا و حکم 
مأموریـــت بود. یک مقـــداری هم مشـــکالت مالی. 
مثاًل آقا محســـن بـــرای کارش از جیـــب خودش 
هزینـــه می کـــرد. طبیعتـــاً در طی حسابرســـی، 
مشـــکالتی بین هزینه ها و بررســـی  ســـازمان پیش 
می آمـــد که ممکـــن بـــود برخـــی از هزینه هایش 
را ندهنـــد. یـــک وقت هایـــی بـــه خاطـــر همین 
نامه نگاری هـــا و مجوزهـــا و موافقت هـــا ممکـــن 
بود حقوقشـــان کم شـــود یا دیر شـــود. باید کلی 
تـــالش می کرد تـــا بتواند حقوقش را یـــا مقداری از 

مطالباتـــش را بگیرد. 
ارزش کار ایشـــان این جـــا بود که اگـــر هزینه یا 
مجـــوز نبـــود کار را نمی خوابانـــد. از جیبش هزینه 
می کـــرد. ولو این کـــه ممکن بـــود حقوقش را یک 
ماه، دو ماه یا ســـه مـــاه، نگرفته باشـــد، دیر گرفته 

باشـــد یا کم گرفته باشـــد.
تا جایی کـــه می دانم در هیچ جای دنیـــا، انجام این 
کارهـــا حرفه ای و اصولی نیســـت و هیـــچ کس این 
کار را نمی کند. اگر کســـانی این گونـــه کار می کنند، 
صرفاً و صرفـــاً به خاطر عمق اعتقاد و باور و عشـــق 
و عالقه  شـــان اســـت. به هدفـــی که دارنـــد نگاه 
نـــه چیزهای دیگـــر؛ مثـــاًل بگوید چون  می کنند. 
پول مـــرا ندادند، ایـــن کار را نمی کنـــم. چون پول 
تصویربـــردارم حقوق  به  دادند،  دیـــر  را  تصویربردار 
نمی دهـــم. چون پـــول بنزین ماشـــینم را ندادند یا 
دیر دادند یا کـــم دادند، مأموریت نمـــی روم. از این 
شـــهر به آن شـــهر نمی روم. با تماِم مشـــکالتی که 

بود، محســـن از کار کم نمی گذاشـــت.
 محمدی نیـــا هم چنیـــن خصوصیاتی را از شـــهید 
خزائـــی بیـــان می کند کـــه بیش از هـــر چیزی 
غبـــار از فعالیتهای جهـــادی او در عرصۀ خبرنگاری 

رد. برمی دا
دفتر خبرگـــزاری با دفتر خبری که در شهرســـتان 
یا استان باشـــد، فرق دارد. ایشـــان در سوریه اتاقی 
در منـــزل استیجاری شـــان آماده کرده بـــود و دو 
دســـتگاه تدوین گذاشـــته بـــود. بعضاً با ماشـــین 
برای تهیـــه خبـــر می رفت کـــه حتی  شـــخصی 

24

دوربین روی دست در خط مقدم



بـــرای تهیـــه بنزین با مشـــکل مواجه می شـــد. با 
مشـــکالت فراوان بنزین تهیه می کـــرد. برای رفتن 
بـــه مناطق، ماشـــین شاســـی بلند نیاز اســـت؛ اما 
ایشـــان با ماشین ســـواری خودش در منطقه حضور 

می کرد.  پیـــدا 
این ها بخش هایـــی از مشـــکالت کاری او بود؛ ولی 
هیچ شـــکایتی نداشـــت. حقـــوق دالری نمی گرفت 
و حقوقـــش ریالـــی بود. اگـــر کس دیگـــری بود، 
نمی ایســـتاد؛ ولی ایشـــان به کارش عشـــق داشت 

و کار می کـــرد.
از عملکرد  تکلیف شـــهید خزائی، گـــزارش خبـــر 
جبهـــۀ مقاومت در ســـوریه بـــود. دوربینش نقش 
ســـالح داشـــت. در خط مقـــدم، هـــر تهدیدی که 
بـــرای رزمندگان بـــود، بـــرای او هم بـــود. با این 
تفـــاوت که آنهـــا اســـلحه داشـــتند و او دوربین. 
تـــک تیرانداز، ترکـــش های خمپـــاره، آرپی جی و 
نارنجک. محمدی نیا شـــرایط خبرنـــگاران در منطقۀ 

جنگـــی را دشـــوارتر از رزمنـــدگان می  داند:  
نمی گذاشـــت  خیلـــی  اوقـــات شـــهید خزائـــی 
تصویربـــردارش جلـــو رود. خیلـــی از تصاویری که 
می بینیـــد، خـــودش دوربیـــن به دســـت گرفته. 
در صورتـــی که ایشـــان فقـــط خبرنگار بـــود. در 
اردیبهشـــت 95، در بوطـــه شـــرقی تصویربرداری 
می کـــرد. خمپاره ای بـــه نزدیکـــی اش اصابت کرد. 
خیز که برداشـــت، بـــاالی ابرویش شـــکافت. تا مرز 
جایـــی که خطر هســـت، ایشـــان حضور داشـــت. 
نفری  اســـت؛ ولی یک  اســـلحه دستشان  رزمنده ها 
کـــه کار خبری می کند، دوربین دســـتش اســـت. 
تا بخواهـــد خودش را جمـــع کند، زمـــان می برد. 
باید آدم بســـیار شـــجاع و از جان گذشـــته ای باشد 
کـــه در ایـــن محورها برود. ایشـــان ایـــن خطرها 
را کـــه می دیـــد، دلـــش نمی آمـــد تصویربردارش 
را کـــه ســـوری بود، از یـــک حدی جلوتـــر بیاورد. 
یک جاهایی هســـت کـــه می گویند ســـرتان را باال 
نیاورید، ممکن اســـت بزنند. ایشـــان آهسته دوربین 

را باال مـــی آورد و تصویـــر می گرفت.
ســـید محمد حسن حســـینی خبرنگار صداوسیما در 
ســـوریه که خودش در این کشـــور نشـــان جانبازی 
دریافت کرده و چشـــم راســـت خود را از دست داده 
اســـت و دوشادوش شـــهید خزائی در جبهۀ رسانه ای 
مقاومت حضور داشـــته، شـــرایط انجـــام تکلیف را 

می کند. بیان  دشـــوار 
خبرنـــگار به هـــر حـــال روی صحنه اســـت. روی 

می شـــود.  می شـــود. صدایش شـــنیده  دیده  آنتن 
در آن جـــا بـــودم و می دیدمرزمندگان در ســـرمای 
زیـــر صفر درجه، در شـــرایط ســـخت با دشـــمن 
مـــی جنگند، پســـت می دهند، عملیـــات می کنند، 
حمله می کنند و شـــهید می شـــوند. این هـــا را که 
می بینیـــم، در مقابل خونشـــان هـــر کاری کنیم، 
پایین تر اســـت. زمانی که انســـان به مرز شـــهادت 
تکلیفم  کـــه  بگوید  می توانـــد  آن جـــا  می رســـد، 
را انجـــام دادم. تا قبل از شـــهادت هـــر کاری که 
می کنـــد، نمی تواند بگویـــد که وظیفـــه ام را انجام 
داده ام. همیشـــه بایـــد دعا کنیم که حســـن عاقبت 
داشـــته باشـــیم و عاقبت مان ختم به خیر شـــود. 
وقتـــی می خواهیم مقایســـه کنیم، بایـــد بدانیم که 
بخش معیاری و ارزشـــی ما خون شـــهید اســـت. 
پایین تـــر از خون شـــهید یعنی همگـــی محتاج دعا 
هســـتیم تا ایـــن راه را پیدا کنیـــم و ادامه دهیم و 
در مقابـــل صالبت و رشـــادت و جان فشـــانی های 
رزمندگان هـــر کاری که می کنیم واقعا کم اســـت؛ 
چون معیار، آن ها هســـتند. شـــهید خزایـــی بعد از 
شـــهادت تبدیل به معیار شـــد. تبدیـــل به فرهنگ 

 . شد

هرخبرنـــگاری نمی توانـــد در چنین شـــرایطی کار 
کند. بایـــد ویژگی هایی درخودش داشـــته باشـــد 
تـــا بتواند شـــرایط جنگی را تحمل کنـــد. خصوصا 
زمانی کـــه می توانـــد در تهران باشـــد و پشـــت 
میـــزش کار کنـــد. مجید اخوان چنیـــن خبرنگاری 

را اســـتثنایی و خـــاص می داند.

هر کســـی از من بپرســـد کـــه یک خبرنـــگار باید 
باشـــد، می گویم که  داشـــته  ویژگی هایـــی  چـــه 
خبرنگار باید ســـه ویژگی داشـــته باشـــد: عشق به 
کارش، صداقت و شـــجاعت. محســـن خزایی اگر این 
ســـه ویژگی را نداشـــت، در فاصله ی 2۰۰ متری تک 
تیراندازهـــای جبهۀالنصره و داعـــش قرار نمی گرفت. 
کســـی که بـــه خاطر حقـــوق ماهیانه و شـــهرت، 
جانـــش را به خطـــر نمی اندازد. مطمئن باشـــید که 
هم عشق داشـــته و هم شـــجاعت که به خط مقدم 
رفته. در مرکز گیـــالن مدیر خبر بودنـــد، در مرکز 
سیســـتان و بلوچستان هم مدیر باشـــگاه خبرنگاران. 
آدمی بود که بـــه لحاظ اعتقادی در کارش اشـــراف 
داشـــت و بـــه لحـــاظ تجربـــه ی کاری و فنی هم 
مســـلط بود. آدم خامـــی نبود و ســـابقه اش از من 

بیشـــتر بود. این اشـــراف در کنار عالقـــه، جدیت و 
تجربه، از او آدمی ســـاخت که توانســـت کنار جبهۀ 
مقاومـــت باشـــد و قدم به قـــدم با بچه هـــای مدافع 
حرم پیشـــروی کند. او می توانســـت در پشت جبهه 
و در فاصله ی 5۰ کیلومتری بایســـتد و گزارش ببندد 
کـــه در حلب این اتفاقـــات می افتد؛ ولـــی از همان 
جایـــی گزارش مـــی داد که گلوله ها و موشـــک های 
تروریســـت ها منفجـــر می شـــد. در همـــان جا هم 
به شـــهادت رســـید. به لحاظ حرفـــه ای، اخالقی، 
جدیت و عشـــق کامـــل بود کـــه به ایـــن درجه 
رســـید. در غیر این صـــورت، مطمئن باشـــید که 
محســـن خزایی االن در تهران یا هـــر جای دیگری 

پشـــت میز مدیریتش نشســـته بود.

اما شـــهید خزائـــی پشـــت میـــز کارش در ایران 
ننشســـت. زمانی که خبرنـــگاران العربیـــه، بی بی 
ســـی و ســـی ان ان در ســـوریه حاضرند و جنگ را با 
او در این  جهت گیری خودشـــان روایت میکننـــد، 
تـــا واقعیت را  جنگ رســـانه ای حضور پیـــدا کرد 
از زبـــان جبهۀ مقاومـــت بیان کند. ســـید محمد 
حســـینی ســـهم این جنگ تبلیغاتـــی را در جنگ 

می بیند پررنگ  بســـیار 
بیـــش از 5۰ درصـــد یک نبـــرد نظامـــی در بعد 
روانـــی اش خالصـــه می شـــود. اگر دشـــمن بتواند 
جبهه ی مـــا را، جامعـــه ی ما را و جوان هـــای ما را 
از نظر روانـــی در جنگ تبلیغاتی متزلـــزل کند؛ در 
جنگ ســـخت هم پیروز می شـــود. مشـــکل دشمن 
این اســـت که مـــا از نظـــر روحیه و تـــوان روانی، 
باالیی هســـتیم. حضور  الحمداهلل در ســـطح خیلی 
خبرنـــگاران در مناطق جنگی و همـــراه رزمندگان، 
بخشی  رســـانه ای،  جنگ  اســـت.  ضروری  بســـیار 
جدایـــی ناپذیر از نبرد اســـت و اهمیـــت آن کمتر 
از جنـــگ نظامی نیســـت. دوربین ما بایـــد همراه 
رزمنـــدگان حرکت کنـــد و خبرنـــگار باید در خط 
مقدم باشـــد. جان  ما ارزشـــمندتر از جان رزمندگان 
نیســـت و وجود ما در خط مقدم بـــرای پیروزی در 
نبـــرد با دشـــمن موثر اســـت. باید حضور داشـــته 
باشـــیم حتی اگر منجر به شـــهادت شـــود. شهادت 
خبرنـــگار نباید یک مســـئله ی غیرعـــادی و یا یک 
مســـئلۀ دور از انتظار باشـــد. بایـــد در این بخش 
ایـــن چیزی که هســـت، ســـرمایه گذاری  از  بیش 
کنیـــم و جوان های مـــا در کار خبرنـــگاری میدانی 
و خـــط مقدمـــی بیایند تـــا در این ســـطح ،نبرد 
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رســـانه ای خودمـــان را تقویت کنیم. 

خبرنـــگاری که مقابـــل دوربین گـــزارش می گیرد، 
اول از همـــه بـــا چهـــره اش بـــه جنگ دشـــمن 
خبرنگاری  چنیـــن  می گوید  شمشـــادی  مـــی رود. 
را می شناســـند و تهدیداتـــی که بـــرای رزمندگان 
هســـت، برای او دوچندان اســـت. تهدیدات میدانی 

تهدید شـــخصی! و 

در آن جـــا بـــرای هر کســـی که بخواهـــد در این 
زمینـــه کار کنـــد، تهدیـــدات جانی عامـــی وجود 
دارد. چـــون تروریســـت ها او را همـــراه و هم پیمان 
نظـــام ســـوریه و مـــردم ســـوریه می داننـــد. چه 
خبرنگار باشـــید، چـــه نیروی رزمنده و اســـلحه به 
دســـت، این خطرات یکســـان اســـت. اما یک سری 
خطـــرات مضاعف اســـت. وقتی در میـــدان جنگ، 
تروریســـت ها یـــک نیـــروی ارتش ســـوریه یا یک 
مدافع حـــرم را به شـــهادت می رســـانند، یک نفر 
را شـــهید کرده اند اما وقتی یک خبرنـــگار را بزنند، 
از بیـــن ببرند که  او را  توانســـته اند اطالع رســـانی 
می توانســـت فکر میلیون هـــا نفـــر را تغذیه کرده 

و برایشـــان جریان ســـازی کند. با حـــذف خبرنگار، 
را کـــور می کنند.  این جریـــان 

غیـــر از ناامنی، خمپـــاره و انفجار و تلـــه و ترور و 
آدم ربایی و همه اینها، شـــما یک ســـری تهدیدهای 
شـــخصی هم داریـــد. مثاًل آن جا به طور مشـــخص 
بـــه خاطر نـــوع کار رســـانه ای که مـــن می کردم، 
عـــالوه بـــر همـــه ایـــن تهدیدهایی که داشـــتم، 
تهدید شـــخصی هم داشـــتم. یعنی در لیست ترور 
گروه های تروریســـتی بودم. با اســـم و مشـــخصات. 
اســـمم را اعالم کردند. برای ســـرم جایزه گذاشتند. 
دربارۀ شـــهید خزائـــی هم اطالع نـــدارم که تهدید 
بـــه ترور شـــده باشـــند یا نـــه؛ ولی یک بـــار که 
از زینبیه به ســـمت دمشـــق می آمد، ســـمت جاده 
تیرانـــدازی شـــده بود. ماشین شـــان هـــدف قرار 
از ناحیه شـــکم جراحت برداشـــت.  گرفته بـــود و 
مســـیر جادۀ فـــرودگاه یعنـــی از زینبیه تا شـــهر، 
قبل از پاکســـازی منطقه، ناامن بود و خیلی ســـخت 
می شـــد در آن تردد کـــرد. دقیقاً اطـــالع ندارم که 
این حســـاب  شـــده بود که شخص ایشـــان را بزنند 
یـــا این کـــه روی همۀ کســـانی کـــه از آن جا رد 
می شـــدند رگبار می بســـتند و به ماشـــین محسن 

بود.  خـــورده  هم 
مخاطبیـــن گـــزارش های شـــهید خزائـــی صرفا 
محمدی نیا  علیرضـــا  که  طور  آن  نبودنـــد.  ایرانی ها 
می گویـــد مردم ســـوریه هـــم گزارش هـــای او را 

پی گیـــری می کردنـــد. 
خیلی از مردم ســـوریه برای به دســـت آوردن بخشی 
از واقعیت هـــا، اخبـــار خبرگزاری هـــای جمهوری 
اســـالمی ایران و شـــبکه المنار را دنبال می کردند. 
با سیاســـتمداران ســـوری  برنامه ای  شـــهیدخزائی 
داشـــتند که با نمایندگان مجلس و اســـاتید دانشگاه 
گفت و گـــو می کردند. ایـــن برنامه ها از شـــبکه خبر 
پخش می شـــد اما در ســـوریه هم انعکاس داشـــت. 
مردم ســـوری می دیدند که بخشـــی از مســـئولین 
به صـــورت مـــداوم و برنامه ریزی شـــده، در مقابل 
بسیار  ســـؤال ها  می گیرند.  قرار  شـــفاف  ســـؤاالت 
می شود  پرســـیده  مسئولین شـــان  از  پخته  و  جدی 
که شـــاید رســـانه های خودشـــان هم نمی توانستند 
با ایـــن جدیت ایـــن ســـوال ها را بپرســـند. آقای 
خزایـــی با توجـــه به آنتـــن زنده ای که از شـــبکه 
خبـــر دستشـــان بـــود، بـــرای اطالع رســـانی به 
مردم ســـوریه نقـــش مفیـــدی را داشـــت. خیلی 
از واقعیت های ســـوریه کـــه برای مـــردم خارج از 
کشـــور بیان می شـــد، بـــرای مردم داخل ســـوریه 
هم باورپذیرتر می شـــد. در این زمینـــه هم خدمت 

بزرگـــی را انجام داد. 
اآلن شـــما به هر تهیه کننـــده و هر برنامه ســـازی 
بگوییـــد، توانایـــی همچین کاری را نـــدارد. خودش 
ســـؤال طرح کند. خـــودش تحقیق کنـــد، خودش 
آماده  را  اســـتودیو  مهمان دعـــوت کند، خـــودش 
انجام  ایـــن کارها توســـط یک نفـــر  کند. همـــه 

. می شد
اما  بود  مجاهدانه  بســـیار  ســـوریه  در  فعالیت هایش 
شمشـــادی می گویـــد در زمان مرخصـــی هم دنبال 

نمی رفت عافیت طلبـــی 
شـــهرهای  به  می آمـــد،  کـــه  مرخصی هایـــی  در 
مختلف می رفت یا در خود سیســـتان و بلوچســـتان 
یـــا خراســـان و شـــهرهای مختلف، فعـــال بود. در 
جاهایـــی که حتـــی اعتقـــادی به قصـــۀ مدافعین 
حرم و شهدایشـــان نداشـــتند، می رفـــت و آن جا 
روشـــنگری می کرد. چنـــد وقت پیش به دانشـــگاه 
زابل رفتم و ســـخنرانی کـــردم، بچه هـــای آن جا 
گفتنـــد: ماه رمضـــان، شـــهید خزایـــی در زمان 
مرخصـــی اش، چهار روز ایـــن جا بـــوده و در این 

مدت بیســـت و سه جلســـه ســـخنرانی و پرسش 
وپاســـخ داشـــته. طبیعتاً در تمامی این بیست و سه 
جلســـه که همه موافق نظرات محســـن نبـــوده اند.

این روحیات شـــهید خزائی و ســـخت کوشـــی اش 
نبـــود. آن روز که زنده  برای همـــگان خوشـــایند 
بود نـــه تنها تقدیـــرش نکردند بلکـــه در حمایتش 
کم گذاشـــتند. این روزها شمشـــادی نگران اســـت 
که محســـن شجاعی شـــهید شده اســـت و وقتش 

رســـیده تا حرف های بســـیار گفته شـــود. 
شـــهید خزائی همیشـــه ســـعی می کرد کارش را به 
نحو احســـن انجام دهد. حاال ایشـــان شـــهید شده 
و بـــه فوض عظمی رســـیده، ممکن اســـت خیلی ها 
بعد از شهادتشـــان بیاینـــد و نوع کار ایشـــان را از 
نظـــر حرفه ای گری زیر ســـؤال ببرند. مثـــاًل بگویند 
این جا ضعیـــف بوده یـــا آن جا کم گذاشـــته. اآلن 
نهایت  در  ولـــی  زد؛  خیلـــی حرف هـــا می شـــود 
می توانم بـــه یقین بگویم که محســـن بر اســـاس 
چیزی کـــه بلد بـــود، کم نگذاشـــت. بر اســـاس 
چیـــزی کـــه می دانســـت و می توانســـت بهترین 
باشـــد، کم نمی گذاشـــت. مصداق ایـــن حرف هم 
این اســـت که خبر ســـاعت چهارده گزارشـــش را 
پخش کـــرد و چند ســـاعت بعد در همـــان جا که 
نزدیکتریـــن خط به تروریســـت ها بود، به شـــهادت 

 . سید ر
چقدر خوب بـــود تا وقتی محســـن خزایـــی زنده 
بـــود و کارش را می کرد، رســـانه قدرش را بیشـــتر 
می دانســـتند، خبرگزاری هـــا، رســـانه های دیگـــر، 
مردم و کســـانی که برایشان اطالع رســـانی می کرد، 
قدر او را می دانســـتند. آن هایی که می توانســـتند و 
پشـــتیبانش بودند، کارهایش را تســـهیل می کردند 
تا عقبۀ پشـــتیبانی برای کار راحت باشـــد و بعد از 

شـــهادتش وا اســـفا و وا مصیبتا نمی گفتند. 
حـــال که محســـن خزایـــی رفته اســـت؛ ولی یک 
خانـــواده چهار نفره از او باقی مانده. همســـر و ســـه 
باشـــد  خانواده اش  به  باید حواســـمان  یـــادگارش. 
که خـــدای نکرده دچار کمبود و مشـــکل نشـــوند. 
نکند در کنار نبود ســـایه همســـر و پدر، مشـــکالت 

باشند. داشـــته  هم  دیگری 
بعد از شـــهادت ایشان، جنبشـــی از سوی خبرنگاران 
راه مـــی افتد تا قلم  شـــهید خزائی زمیـــن نماند. 
محمدی نیـــا ایـــن جنبش را محصول خون شـــهید 

خزائـــی می داند.

بعد از شـــهادت ایشـــان خبرنگاران بســـیاری اعالم 
آمادگی کردنـــد. خبرنگارمان در ایتالیـــا، جزو اولین 
نفرهایـــی بود که گفت حاضرم به کشـــور ســـوریه 
بروم و این رســـالت رســـانه ای را عهده دار شـــوم تا 
قلم شـــهید خزایی روی زمین نمانـــد. کمپین هایی 
تشـــکیل شـــد، خبرنگاران مختلف از خبرگزاری های 
به  مختلف و تمـــام خبرنگاران واحد مرکـــزی خبر 
ایـــن کمپین پیوســـتند و پیام دادند کـــه حاضریم  

به ســـوریه برویم. 
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آنچـــه در زیر مـــی آید بخـــش هایـــی از مصاحبه 
طوالنی نشـــریه روزانه جشـــنواره عمار با خانم مریم 

رخشـــانی همسر شـــهید خزائی است

عروسی در حوزه

فعالیت می کردند  عاشـــورا  در گردان ۱۰2  ایشـــان 
که فرمانـــده ی آن، شـــوهر خاله ی من و دوســـت 
محســـن بودند کـــه راجـــع بـــه ازدواج  و معرفی 
فرد مناســـب با هم صحبـــت کرده بود و ایشـــان 
هم مـــن را به آقا محســـن معرفی کردنـــد. بعد از 
آن در فعالیت هـــای بســـیج همدیگـــر را می دیدیم. 
ایشـــان در فعالیت های فرهنگی حضور داشـــت، هم 
قاری قرآن و هـــم مجری بودند. در جشـــنواره ها و 

داشت.  شـــرکت  هم  بســـیج  فعالیت های 
قبل از این کـــه برای خواســـتگاری بیایند به صورت 
نامه تمـــام اعتقادات و قصدشـــان از ازدواج را مطرح 
نامه شـــناختی  براســـاس همین  ما  بودنـــد.  کرده 
نســـبت به هم پیـــدا کردیم. توضیحاتـــی در مورد 
بودند.  داده  خانواده شـــان  و  کارشـــان  خودشـــان، 
مراســـم خواستگاری انجام شـــد و در ۱5 اردیبهشت 

مـــاه 7۴ ازدواج کردیم.  
بـــرای ازدواج و حتی بـــرای خرید هیچ وابســـتگی 
به هیچ کســـی نداشـــتند. پس انـــداز آن چنانی هم 
فقط  بودند.  ثروتمنـــد  بگویم  بخواهم  که  نداشـــتند 
روی پای خودشـــان ایســـتاده و با تـــوکل بر خدا 
پیش آمـــده بود. آن شـــبی که برای خواســـتگاری 
آمدنـــد، به مـــن گفتند کـــه من حتی یـــک هزار 
تومان توی جیبـــم ندارم. فردای آن روز به ایشـــان 
انتخاب  اطالع دادنـــد که در طـــرح جشـــنواره ای 
شـــدند و صد هزار تومان به ایشـــان پـــاداش دادند. 
با همان پـــاداش، خرید عروســـی را انجـــام دادند. 
برنامه ی عروســـی ما هم در حـــوزه علمیه ی نرجس 
زاهدان برگـــزار شـــد. خانم ها در حـــوزه علمیه و 
آقایـــان هم در مســـجد حضرت علـــی)ع( بودند. ما 
دنبال تجمالت نبودیم. لباس عروســـم را از آشـــنایی 
که ازدواج کـــرده بود، امانت گرفتـــم. خریدمان هم 
شـــامل قرآن، آینه و شـــمعدان، و لـــوازم ضروری و 

بود.  افتـــاده  پا  پیش 

خانمی و آقایی

ما با هم بـــا ادب و احترام صحبـــت می کردیم، من 
به خـــودم اجازه نمـــی دادم که حتی ایشـــان را به 
اســـم کوچک صدا بزنـــم و او را »آقـــای من« صدا 
می کردم. ایشـــان هـــم همین طـــوری »خانومی« 
اگـــر خیلی  مـــن« صـــدا می کردند.  یا »خانـــوم 
خودمانـــی می خواســـتند صحبـــت کننـــد، مریم 
جان می گفتنـــد. آن قدر بـــه هم عالقمنـــد بودیم 
که حاضر نبودیم ســـر ســـوزنی همدیگر را ناراحت 

 . کنیم
به پدر و مادرشـــان خیلی عالقمنـــد بودند و باادب 
بـــه خانواده ی  نســـبت  برخورد می کردند.  احترام  و 
من و خانواده ی خودشـــان نهایـــت ادب و احترام را 

. شتند ا د
آن اوایـــل که وقت شـــان آزاد بود، ســـعی می کردند 
کـــه کنارم باشـــند و کمـــک کنند. مـــن خجالت 
می کشـــیدم و می گفتـــم که در شـــان یـــک مرد 
نیســـت کـــه بخواهد در پای ظرفشـــور بایســـتد و 
ظرف بشـــورد. گهگاهی جلوی ایشـــان را می گرفتم 
امـــا می گفتند: »چـــه فرقی می کنـــد؟! وقتی که در 
کنار هم هســـتیم و با هم زندگـــی می کنیم، فرقی 
نمی کنـــد که چه کســـی می خواهـــد کار کند. باید 

همدیگـــر را همراهـــی و کمک کنیم.« 

زینب مونس پدر

بعـــد از تولد محمدهادی و محمد مهدی، ایشـــان در 
ســـوریه بودند. عالقه شـــدیدی به حضرت رقیه)س( 
داشـــتند و خیلـــی تمایل داشـــتند کـــه دختری 
داشـــته باشـــند که اســـمش را رقیه بگذارند. یکی 
از دوســـتانش پیشـــنهاد داده بود که اسم دخترت را 
زینب بگذار. محســـن کنجکاو شـــده بودند که اسم 
زینب به چه معناســـت. جســـتجو کردند و فهمیدند 
کـــه معنی زینب مونـــس، یار و غمخوار پدر اســـت. 
خیلی مشـــتاق شـــده بودند که حتماً اســـم اولین 

دخترشـــان را زینب بگذارند.
زینب خانم در ســـال 92 بـــه دنیا آمـــد. آن زمان 
در ســـوریه بودنـــد. در زمـــان بـــارداری هم خیلی 

کم پیـــش می آمد کـــه بتواننـــد به ایـــران بیایند 
و در کنار ما باشـــند. زمـــان به دنیـــا آمدن زینب 
هـــم نبودند. خیلی شـــوق و ذوق داشـــتند و مرتب 
تماس می گرفتنـــد. حتی وقتی در بیمارســـتان هم 
بســـتری بودم، چندیـــن بار تمـــاس گرفتند و اصال 
طاقـــت نمی آوردنـــد. فقط خدا خـــدا می کردند که 
بتواننـــد زودتر بیاینـــد و از نزدیک بچـــه را ببینند. 
تقریبـــاً یک هفتـــه از به دنیا آمدن زینب گذشـــته 

بیایند.  توانســـتند  که  بود 

رفیق بچه ها

زمان تولد اولین فرزندمان خیلی شـــاد و خوشـــحال 
بودند و اصال در پوســـت خودشـــان نمی گنجیدند. از 
آن طـــرف هم خیلـــی دلواپس و نگران مـــا بودند. 
پشـــت در اتاق زایمـــان گریه می کردند. مادرشـــان 
دلداری می دادنـــد: »چیزی نیســـت، اتفاقی نیفتاده 
و طوری نمی شـــود. بـــا یک کوچولـــو برمی گردد.«

بـــرای بچه هـــا فراتر از پـــدر بودند. اگر اشـــتباهی 
از آن ها ســـر می زد، طـــوری رفتـــار می کردند که 
خودشـــان متوجه خطای شان بشـــوند. هیچ وقت به 
روی آن ها نمی آورد که خرد شـــوند. بـــا بچه ها درد 
دل و شـــوخی می کردنـــد. برای بچه هـــا تفریحات 
می گفتند:  همیشـــه  می کردنـــد،  ایجـــاد  ســـالم 
»شـــرایطی را که من خـــودم عالقه داشـــتم ولی 
نداشـــتم را می خواهم بچه هایم داشـــته باشـــند و 
مشـــکلی برایشـــان پیش نیاید. در حد توانم ســـعی 
برآورده  را  بچه هـــا  نیازهای معقـــول  می کنم کـــه 

کنم تا احســـاس کمبودی نداشـــته باشـــند.«

دغدغه های اجتماعی

از کســـانی که مســـئولیت داشـــتند ولی آشـــنا به 
مسئولیت شـــان نبودنـــد، گله داشـــت. روی پایمال 
بودند. دوست  شـــدن حق و حقوق مردم حســـاس 
داشـــتند که هر کســـی در هر ســـمت و مسئولیتی 
، احســـاس وظیفـــه کند و کارش را به نحو احســـن 
انجام دهد. بـــرای مردم محروم خیلـــی دل نگرانی 
داشـــتند، حتی حاضـــر بودند که از حق خودشـــان 
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و بچه هـــا بگذرند تا مشـــکالت مـــردم را حل کنند.
در رابطـــه  بـــا این که آقـــا تنها هســـتند، صحبت 
زیـــادی می کردند. تاکید داشـــتند که ســـعی کنید 
کـــه برای دوســـت و آشـــناها روشـــنگری کنید و 
نگذاریـــد که آقـــا تنها و بی یـــار و یـــاور بماند. یار 
واقعـــی رهبر باشـــید نه این کـــه به ظاهـــر پیرو 

رهبری باشـــید.«
در زمان فتنـــه ی 88 خیلی ناراحـــت بودند. آرام و 
قرار نداشـــتند و ســـعی می کردند که بـــه هر نحوی 
فعالیت کننـــد. در بخش خبری خیلـــی فعال بودند.

دشمن شاد نباشم

 اول زندگی  مشـــترک کارشـــان شـــیفتی و سخت 
بود. از صبـــح زود تا 3 بعدازظهـــر می رفتند. گاهی 
وقت ها شـــب تـــا صبح شـــیفت بودند ولـــی برای 
ایجاد  برایم  نداشـــت و حساســـیتی  من مشـــکلی 
نکـــرده بـــود. خیلی کـــم مشـــکالت کاری  را بروز 
می دادند. دوســـت نداشـــتند ناراحـــت و دل نگران 
شـــویم. وقتی که خیلی رویشـــان فشـــار می آمد، 
باز هـــم کل مســـئله را بـــاز نمی کردند و اســـم 
شـــخصی را نمی بردنـــد. فقط می گفتنـــد: »از خدا 
بخواه که کمکم کند تا بتوانم مســـائل و مشـــکالت 
را پشـــت سر بگذارم و راه درســـت را در پیش بگیرم. 
برایم دعـــا کن تا خـــالف رضای خـــدا عمل نکنم 

نباشم.«  شـــاد  دشمن  و 

شهادت نیابتی

یادواره ی شـــهدای دولتـــی مقدم در زابـــل بود که 
ایشـــان هم برای تهیـــه ی گزارش بـــه آن جا رفته 
افتاده  بودند. دلشـــوره و نگرانـــی خاصی به دلـــم 
بود و بی طاقت شـــده بودم. تمـــاس گرفتم و گفتم: 
»اگـــر امـــکان دارد، ما هم پیش شـــما بیاییم. چون 
نمی توانیـــم دوری شـــما را تحمل کنیـــم.« گفتند: 
از  با خانواده ی دولتـــی مقدم که  ندارد.«  »اشـــکال 
دوســـتان بود و قرار بود در مراســـم شـــرکت کنند، 
راه افتادیم. در برنامه شـــرکت کردیم. بعد از مراسم، 
قـــرار بود به منـــزل خواهر محســـن در زابل ،برویم 
تا شـــب را در آن جـــا بمانیم. همکاران ایشـــان در 
زابـــل نماندند و همـــراه بقیه ی شـــرکت کنندگان 
برنامـــه با یک اتوبوس برگشـــتند. در جـــاده، گروه 
جندالشـــیطان که متعلق به مالک ریگـــی بود، راه ر 
ا بســـته و با ضرب و شـــتم افراد را از اتوبوس پیاده 
می کنند، دســـت و پا و چشم هایشـــان را می بندند 
و افراد را به شـــهادت می رســـانند. قبل از این کار از 
همه  مشـــخصات می گرفتند و کارت شناسایی شـــان 
را می خواســـتند. دنبـــال این بودند که محســـن را 
گیـــر بیاورند قصد از بین بردن ایشـــان را داشـــتند. 
اســـم همکارشـــان محســـن بود و به دلیل شباهت 
اســـمی او را به اشـــتباه به جای ایشـــان به شهادت 

ندند. رسا

اخبار ترکش دار

ترورهـــای دیگری هم بـــوده، مثال در ســـوریه و در 
مســـیر فرودگاه دمشـــق؛ که از من پنهـــان کردند.

تعجـــب می کنـــم که چطور کســـی اصـــال به من 
وقتی کمی حال شـــان  نگفـــت. خودشـــان  چیزی 
بهتر شـــده بود تمـــاس گرفتند و گفتنـــد: من یک 
چیـــزی می گویم نگران نشـــو،. من زخمی شـــدم 
و هیچ مشـــکل خاصی بـــرای من ایجاد نشـــده و 
حالم خوب اســـت.  فکر می کنم در زمـــان بارداری 

بود. زینب 

بـــه این ترورها اصـــال اهمیتی نمی دادنـــد و به هیچ 
و حتی جسورتر  نداشـــتند  ترســـی  احساس  عنوان 
در صحنـــه وارد می شـــدند. صحنه هـــای انفجار که 
پیش می آمـــد اولین نفـــری بودند کـــه در صحنه 
حضور پیـــدا می کردنـــد و گزارشـــش را تهیه می  
کـــرد و فیلم می گرفت. خیلی عزم شـــان راســـخ تر 
شـــده بود که بتوانند وظیفه شـــان را به نحو احسن 
انجـــام دهنـــد حتی مـــن چندین مـــورد را خودم 
شـــاهد بودم و به چشـــم خودم دیدم کـــه تلفنی 
با ایشـــان تماس مـــی گیرند و تهدیدشـــان کنند. 
خیلی جلـــوی من بروز نمـــی دادند که چـــه به او 

شـــدم.  می  متوجه  ولی  گفته انـــد 

استقبال رگباری

ایشـــان تصمیم گرفتند که برای زیارت به ســـوریه 
بروند. از مشـــکالت و کمبودهای آن جا مطلع شـــدند 
و شـــرایط مـــردم را دیدنـــد و عالقمند و مشـــتاق 
شـــدند که در آن جـــا ادامه ی فعالیـــت بدهند. بعد 
را جمع کـــرده وبه  از موافقت ســـازمان، وســـایل 
ســـوریه پرواز کردیم. چند روزی در ســـوریه بودیم و 
شـــرایط خانه و زندگی مهیا شـــد اما ناگهان جنگ 
شـــروع شـــد. دقیقا در همان محل ســـکونت ما و 
در جلـــوی دفتر نهـــاد رهبری در ســـوریه، منزل ما 
هـــم نزدیک همـــان دفتر نهاد رهبری بـــود و آن جا 
درگیری ها به اوج خودش رســـید. خانـــه  ما هم در 
تیـــررس بود، شـــهید خزائی ســـریعاً مـــا را به زیر 
زمین ســـاختمان منتقل کردند. خیلـــی دل نگران و 
دلواپس شـــدند که دفتـــر آقا مورد تهدید اســـت و 
دل نگران مســـئول دفتر نهـــاد؛ و علیرغم جلوگیری 
مســـئول ســـاختمان، خودشـــان را به دفتـــر نهاد 

رساندند. رهبری 
تیراندازی از ظهر شـــروع و تا ۱۱ شـــب شـــلیک و 
تیرانـــدازی گلوله هـــای توپ و تانک و موشـــک به 

داشت. ادامه  شـــدت 
با شـــدت گرفتن جنگ، ســـفیر ایران در ســـوریه 
دســـتور دادنـــد کـــه خانواده هـــای ایرانـــی باید 
ســـریعا به ایران برگردنـــد. روز بعد ما را ســـریع به 
فـــرودگاه منتقـــل کردند. آن صحنه آن قدر شـــدید 
بود کـــه وارد خیابان که می شـــدیم اصال ســـنگ 
فـــرش خیابان دیـــده نمی شـــد و همه جـــا پر از 
پوکـــه و فشـــنگ و این ها بـــود و پـــا روی پوکه ها 
می گذاشـــتند. مانند برگ درخت کـــه روی زمین را 

می پوشـــاند آن جـــا پـــر از پوکه بود.
به یـــاد جنگ  را  انســـان  صحنه ی خـــروج هـــم 
تحمیلی خودمـــان می انداخـــت. زن و بچه و با هر 
چـــه که به دستشـــان رســـیده بود و یا پـــا برهنه 
مشـــغول دویدن و خـــارج شـــدن از آن محل بودند 
که بـــه هر نحوی فـــرار کنند و جان شـــان را به در 
ببرند. اصال وقتـــی که وارد شـــدیم خیلی برای من 
عجیـــب بود و خیلی وحشـــتناک بـــود. همه جا پر 
از جمعیت بود .یعنی هیچ کســـی نمی توانســـت رد 
شـــود و همه کنار هم پرس شـــده بودنـــد و همین 

طـــوری روی هم فشـــار می آوردند.
ســـوار هواپیما شـــدیم و این قدر منتظـــر بودیم که 
آخریـــن نفر هم خودشـــان را به هواپیما برســـانند. 
چون تـــا چنـــد روز دیگر پـــروازی نبود. ســـعی 
کردنـــد که تـــا آخرین لحظـــه منتظـــر بمانند که 
همه خودشـــان را برســـانند و باالخره ما را به تهران 
منتقل کردنـــد و از آن جا ما به زاهدان برگشـــتیم.

صحبت در مورد سوریه

هر زمانی که تماس داشـــتیم ،راجع بـــه مظلومیت 

آنجـــا صحبت  خانواده هـــای ســـتمدیده  مـــردم، 
می کردنـــد واز ظلمـــی که بـــر آن ها روا داشـــته 
برای مســـائل گرمایی  می شـــد، کمبود ســـوخت 
و ســـرمایی، حتی بـــرای طبخ غذا هـــم گاز وجود 
نداشـــت. مشـــکالت جدی و مهمی بود. خود ما در 
اســـتان محرومی هستیم، ایشـــان مقایسه می کردند 
و می گفتنـــد: خدا را هزار مرتبه شـــکر کـــه ما زیر 
ســـایه آقا امـــام زمان)عـــج( و زیر ســـایه رهبری، 
کشـــوری داریم که امکانات و وســـایل جهت آسایش 
مردم هســـت و کمبودی را ما احســـاس نمی کنیم، 
بـــا این که سیســـتان و بلوچســـتان، منطقه محروم 
به حســـاب مـــی آید، اما قابل مقایســـه با ســـوریه 
نیســـت، در ایران مردم در کمال راحتی و آســـایش 
کنـــار هم زندگـــی می کننـــد و اگر مشـــکلی هم 
باشـــد خیلـــی راحت حـــل می کنند ولـــی آن جا 
این شـــرایط مهیا نیســـت. راجع به نحـــوه تبعید 
زنان  مـــردان، دختران،  شـــدن خانواده های مظلوم، 
ســـوریه خیلی صحبـــت می کردند، حتـــی تعریف 
کردنـــد که تروریســـت ها یـــک بچه دو یا ســـه 
ســـاله را با زنجیر به نرده ها بســـته بودنـــد ، پدر و 
مـــادرش را هم جلوی چشـــمانش بـــه بدترین نحو 
شـــهادت رســـانده بودند. می گفتند بچه 6 ساله ای 
بـــرای خرید نان بیـــرون آمده بود که مـــورد اصابت 
گلولـــه تک تیرانداز تروریســـت ها قـــرار گرفته بود.

ایـــن صحنه خیلی شـــهید را تحت تاثیـــر قرار داده 
بود، چون جلوی چشـــمان خودشـــان ایـــن اتفاق 

بود.  افتاده 
خبرهای زیادی  تهیه کردند که همه از بشـــار اســـد 
تائیـــد می کردند و می خواســـتند  راضی بودنـــد و 
که ایشـــان بمانـــد و دولت شـــان ادامه پیـــدا کند 
و همراهشـــان باشـــند. از صحنه انتخابات شـــان هم 
بـــرای صدا و ســـیما گـــزارش خوبی تهیـــه کرده 
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مرخصی به ایران

ایامی که بـــه ایـــران می آمدند، دســـت از فعالیت 
برنمی داشـــتند و می رفتنـــد دنبال برنامه ســـازی و 
اتفاقات  باره تحـــوالت و  روشـــنگری برای مردم در 
ســـوریه. در صدا وســـیما برنامه داشـــتند، صحبت 
می کردند، ســـخنرانی داشـــتند. ایـــن اواخر خیلی 
درگیـــری کاری داشـــتند و خیلـــی برنامه شـــان 
ســـنگین بود، اوایـــل دیـــدار خانـــواده می رفتند. 
خصلتیشـــان این بـــود و می گفتند: چـــون از همه 
کوچکتر هســـتم، من بایـــد دیـــدن بزرگترها بروم 
و اجـــازه نمی دادند کـــه ابتدا دیگران به دیدنشـــان 
بیاینـــد. خودشـــان اول می رفتند دیـــدار می کردند 
و بعـــد اعضای فامیل بـــه دیدن ایشـــان می آمدند. 
بعدها مشـــغله کاری شـــان زیادتر شـــده بود برنامه 
می گذاشـــتند و شـــهر به شـــهر می رفتنـــد، هم 
جلسه ســـخنرانی داشـــتند و هم جلســـه مداحی. 
بیرق متبرک حضـــرت رقیـــه)س( و حضرت زینب 
)س( را می آوردنـــد و بـــرای تبرک و زیـــارت، بین 
مـــردم می بردنـــد در مکان های مختلف در شـــهر 
یا سطح اســـتان، حتی در اســـتان خراسان رضوی 
هم این برنامه ها را داشـــتند،. کنـــارش هم مداحی 
و ســـخنرانی داشـــتند. در زمانی که خودشـــان در 
ســـوریه حضور نداشـــتند. خیلی پیگیـــر بودند که 
برنامه شـــان به نحو احســـن در آن جا اجرا شـــود و 
هیـــچ نقصی در آن نباشـــد با این که خودشـــان آن 
که  نمی گذاشـــتند  وقت  هیچ  نداشـــتند.  جا حضور 

شود.  تعطیل  برنامه شـــان 
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همیشـــه می گفتنـــد که دعـــا کنید بـــه خصوص 
ســـر نمـــاز دعایم کـــن که خـــدا ما بـــا عاقبت 
بخیـــری و بـــه بهترین نحـــو از این دنیـــا ببرد و 
توفیق شـــهادت نصیب ما شـــود. همیشـــه تعریف 
می کـــرد و می گفت: اگـــر تو نبودی و پشـــت من 
نمی ایســـتادی یـــا صبر تو نبـــود، مـــن االن این 
جایگاه را نداشـــتم و بـــه این جایگاه نمی رســـیدم. 
ایـــن راه و هـــدف را نمی توانســـتم درســـت طی 
کنـــم. شـــما صبورانه کنـــار من بودیـــد و حمایت 
کردید و پشـــت من ایســـتادید و باز هـــم خدا به 
تـــو صبر بیشـــتر بدهد و بـــاز هم حمایتـــم کن. با 
صبر خودت کمک کـــن که بتوانـــم کارم را به نحو 
احســـن انجام دهم. این طوری صحبـــت می کردند.

گاهـــی که تمـــاس می گرفتیـــم و بچه هـــا این ها 
دلتنگـــی می کردند،ایشـــان می گفتند خودتان  ابراز 
را جـــای خانواده شـــهدا بگذاریـــد، آن ها چه حس 
و حالـــی دارند. مخصوصا روی حضـــرت رقیه)س( و 

حضـــرت زینـــب)س( خیلی تاکیـــد می کردند 

امان از دل زینب

این اواخـــر مرتب تماس می گرفتـــم و می گفتم این 
دختـــرت خیلی بی طاقتـــی می کند، خیلـــی نگران 
اســـت و دلتنگی دارد. ایشـــان می گفت خدا بهتان 
صبر بدهد، شـــما که در کنارشان هســـتید. محکم 
باشـــید. خودتان را جای خانواده ی شـــهدا بگذارید 
ببینید دختران ســـه ســـاله ای که پدرشـــان شهید 
شـــده چه حس و حالـــی دارند. همـــش این طوری 
انگار غیر مســـتقیم می خواســـتند یک  و  می گفتند 
مطالبی را بـــه ما بگویند ولی آن موقع این مســـئله 
را درک نکردیـــم و فکر می کردیم کـــه می خواهند 
مـــا را آرام کنند. به من می  گفتند: شـــما همیشـــه 
در کنار من بـــودی و همراهی کـــردی و مانند کوه 
پشـــت من بودی، االن هم پشـــتم باش و کنارم باش 
و همراهـــی کـــن با صبـــرت و کمک کـــن که کار 
من پیش بـــرود. می گفتند شـــما کـــه دور از منی 
و شـــما که صبـــوری می کنی و بچه هـــا را مراقبت 
از من است.  و سرپرســـتی می کنی، اجرت بیشـــتر 
همیشـــه هم دعـــا می کرد که ان شـــاءاهلل با حضرت 
زینب)س( و حضرت زهرا)س( محشـــور شـــوی. این 
یادآوری  را  اواخر هم شـــرایط خانـــواده ی شـــهدا 
می کردنـــد و می گفتنـــد که حضـــرت رقیه)س( و 
حضرت زینـــب)س( و خانم ربـــاب)س( در واقعه ی 
عاشـــورا چه حس و حالی داشـــتند و چه مصیبتی 
بر آن ها وارد شـــد. شـــما خودتان را جـــای آن ها 
بگذاریـــد و از آن ها کمک بگیرید که به شـــما صبر 
بدهنـــد؛ و آخرش گفتنـــد که برای زینبی شـــدن 
باید ســـختی بکشـــید و باید این غم هـــا را به جان 
بخریـــد. غیر مســـتقیم به ما داشـــند می فهماند که 

ندارند. برگشـــت  قصد  دیگر 
زینـــب خیلی کم پـــدرش را دید ولی شـــدیدا مهر 
پدری را در دلش داشـــت. وقتـــی برنامه های پدرش 
را می دیـــد بـــا شـــوق و ذوق به طـــرف تلویزیون 
می دویـــد و با خوشـــحالی هی صدا می کـــرد: بابا، 
بابـــا  مـــن دارم شـــما را می بینم. فکـــر می کرد 
کـــه پـــدرش هـــم دارد او را می بیند. مـــن را صدا 
می کرد کـــه بیا دارنـــد بابا را نشـــان می دهند. کم 
کـــم بی طاقتیش را ابـــراز می کرد و حتـــی تا جایی 
که شـــماره ی پـــدرش را یاد گرفته بـــود و خودش 
می گفت:  همـــش  و  می گرفـــت  تماس  پـــدرش  با 
بیا دیگـــه، چرا نمیـــای. زینب دلش بـــرای باباش 

شده. تنگ 

زینب مریض می شـــد و در پشـــت تلفـــن خودش 
می گفـــت کـــه بابـــا دیگه بیـــا، زینبـــت مریض 
شـــده. دید این طـــوری کارش پیش نمـــی رود، این 
اواخرمی گفـــت من را ببر مســـافرت پیـــش پدرم. 
یک هفتـــه قبل از شـــهادت  شـــهید خزائی،زینب 
دیگـــر خیلـــی بی طاقتـــی می کـــرد. اصـــال انگار 
آن صحنـــه را دیده بـــود و لمس کـــرده بود.زمین 
و زمـــان را بهـــم دوختـــه بود،آرامش نداشـــت و 
من واقعـــا مانده بودم کـــه چطـــوری او را جمع و 
واظهار  جـــورش کنم.به خودشـــان زنگ مـــی زدم 
ناتوانـــی می کـــردم.، مـــی گفتم اگر امـــکان دارد 
شـــما یک ســـفری بیایید که زینـــب آرامش بگیرد. 
بـــاز هم گفتند که شـــرایط مهیا نیســـت و دلداری 
می دادنـــد و همان توصیـــه های گذشـــته را تکرار 

. ند د می کر

تلفن شهادت

ایشـــان روز جمعه با مـــن تماس گرفتنـــد و ظهر 
بود و صدایشـــان خـــوب نمی آمـــد و چندبار قطع 
و وصل شـــد و بـــه ســـختی ارتباط برقرار شـــد، 
نهایتـــا دیدم خیلی شـــاد هســـتند و یـــک حالت 
نداشـــت  اصال ســـابقه  دارنـــد، خنده ای که  خنده 
احســـاس  بی نهایت  باشـــند.  این طوری شـــاد  که 
وجد و شـــوق و خوشحالی داشـــتند و صدای توپ 
و تانـــک و گلولـــه و شـــلیک هم بـــود. گفتند: من 
داخل خط مقدم هســـتم و تماس گرفتم که شـــما 
هم در این شـــادی من شریک باشـــید. این صدای 
تـــوپ و تانک و این شـــکوه و عظمـــت رزمندگان 
اســـالم و مدافعین حـــرم را ببینید وشـــما هم لذت 
ببریـــد. یـــاد خاطرات بچه هـــا افتاد؛ یـــک خاطره 
که بـــرای اولیـــن بـــار محمدهادی را بـــا خودش 
داخل خـــط برده بود بـــرای تهیه گـــزارش. هادی 
متوجـــه نبود که داخـــل خط مقدم هســـتند، یک 
دفعه بـــا یک حالت اســـترس و نگرانی گفـــت: بابا، 
ببیـــن دارند خمپـــاره می زنند. بابایـــش هم گفت: 
پـــس چی؟ فکر کـــردی نقل و نبات هســـت! خوب 
خمپاره هســـت دیگه. مـــا خط مقدم هســـتیم... از 
این هـــا صحبت کرد و یـــاد مهدی کـــرد که جای 
مهـــدی هم خالـــی که این قـــدر عالقـــه به توپ 
و تفنـــگ و گلولـــه دارد. کاش می شـــد این ها هم 
می بودنـــد و این جا ایـــن صحنه هـــا را می دیدند. 
خیلی احســـاس شـــادی و خوشحالی داشـــتند. از 
روی دلتنگـــی و عالقه به ایشـــان گفتـــم که مراقب 
خودتان باشـــید و کار دســـت خودتـــان ندهید، ما 
را این جـــا تنها رها نکنیـــد. خندیدنـــد و گفتند: 
بادمجـــان بم آفـــت ندارد، مـــا کاره ای نیســـتیم، 
ایـــن مدافعین هســـتند که از جان خودشـــان مایه 
می گذارنـــد و با جـــان و دل می جنگنـــد. روز بعد 
هم با زینب مشـــغول بودم و ایشـــان برنامه کودک 
نـــگاه می کـــرد، من هـــم داخـــل اتـــاق روبروی 
تلویزیون نشســـتم کـــه در زمان شـــروع خبر، بزنم 
شـــبکه یک که اخبـــار را ببینم که دوباره شـــاید 
ایشـــان را ببینم. شـــرایطی شـــد که آن لحظه من 
غافل شـــدم و نتوانســـتم آخرین گـــزارش را ببینم. 
یـــک زمانی بـــه خودم آمـــدم و دیدم کـــه وقتش 
گذشـــته اســـت و موفق نشـــدم که آخرین گزارش 
را ببینـــم. آن روز نوبت دکتر داشـــتم، رفتم بیرون 
و مطـــب دکتر بودم کـــه ناگهان یکی از دوســـتان 
و آشـــنایان قدیمـــی کـــه مدتی ازشـــان خبری 
نداشـــتیم،زنگ زد، حاال من در آن شـــرایط در مطب 
دکتر بودم، نمی توانســـتم جواب بدهـــم و رد تماس 
دادم و پیـــام دادم کـــه جایی هســـتم و نمی توانم 
جـــواب بدهم. دیـــدم دوباره تمـــاس گرفتند. ذهنم 

مشـــغول شـــد که بعـــد از مدت ها چـــرا برای 
تماس این قـــدر ســـماجت دارد. خالصه از مطب 
تمـــاس گرفتم.  ایشـــان  با  آمـــدم، خودم  بیرون 
گفـــت: خانه ای، شـــبکه خبر را می بینـــی؟ گفتم: 
مـــن بیـــرون هســـتم و تلویزیون نـــدارم. گفت: 
این خبـــر را شـــنیدی؟ گفتم: چه خبـــری؟ آرام 
آرام گفت: نوشـــته خبرنگار شـــبکه خبر یا واحد 

مرکزی خبر به شـــهادت رســـید. 

پیش فرشته ها

زینـــب خیلی دلتنگی داشـــت، خیلـــی بی قرار و 
بی تاب شـــد. یـــک ماه کامـــل به شـــدت بیمار 
شـــده بود. بعد با خـــودش کلنجـــار می رفت که 
چرا بابـــام این طوری شـــد، بابام را کی شـــهید 
کـــرده اســـت؟ می گفتیـــم: »همیـــن آدم بدها، 
ها.« ســـوال می کرد: »چرا؟  و دشـــمن  داعشی ها 
بابـــا کار بدی کـــرده اســـت، فضولی کرده  مگه 
اســـت؟« می گفتیم: »نـــه، آن هـــا آدم های بدی 
بودنـــد. بابات خـــوب بـــود و کارش را خوب انجام 
داده اســـت. آن ها چون بـــد بودند، بابـــا را زدند. 
بـــا تفنگش  بگید  پلیســـه  آقـــا  می گفـــت: »به 
بیاید و ایـــن آدم بدها رو بزند که بابام را شـــهید 
کردنـــد.« زینب از نزدیک معنی شـــهادت را درک 
کـــرد و خیلـــی راحت بـــا این قضیه کنـــار آمد.

االن گاهـــی زینب می نشـــیند و حـــرف می زند: 
»بابام شـــهید شـــده و پیش خدا رفتـــه و دیگر 
او  با  برنمی گردد. دســـتش و پایش خونی شـــده. 
صحبـــت می کنـــم و می گویم: »نـــه دیگر پدرت 
خوب شـــده و پیش خدا رفته، خدا او را دوســـت 
داشـــته که پیش خـــودش برده اســـت. االن بابا 
پیش فرشـــته ها، حضـــرت زهرا، امام حســـین و 
حضرت زینب اســـت. بابا خوشـــحال است، از آن 
بـــاال تو را نگاه می کند و دســـت تـــکان می دهد.« 
غرور  احســـاس  می گویم  برایـــش  کـــه  را  این ها 
می کند. احســـاس شـــادی به او دســـت می دهد 

می گیرد. آرامـــش  و 
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شـــهید محســـن خزایی بعد از ســـال ها مجاهدت 
رســـانه ای، در حلب به آرزویش رســـید، دوســـت 
داشـــتیم بیشـــتر از او بدانیم مجالی دســـت داد تا 
خزایی  محســـن  فرزند  خزایـــی  محمدهـــادی  با 
دربـــاره کار و فعالیـــت های این شـــهید به گفتگو 
بنشـــینیم. حاصل این گـــپ و گفـــت را در ادامه 

خوانید. می 
ما را با شهادت بخر!

ســـال ۱37۴، فعالیت پـــدر در صداوســـیما آغاز 
شـــد. موضوع ایـــن فعالیتها بیشـــتر به شـــهدا 
برمی گشـــت. اعتقـــادش ایـــن بود که شـــهدا به 
گردن ما دیـــن دارند و وظیفه داریـــم حقیقت راه 
آن ها را به تصویر بکشـــیم. همیشـــه دعای ایشان 

ایـــن بود کـــه خدایا مـــا را با شـــهادت بخر.
با ترور جواب خبرهایش را دادند

اوج فعالیت هـــای پـــدر در اســـتان، هم زمـــان با 
فعالیـــت گروهک تروریســـتی مالـــک ریگی بود. 
هجمـــه رســـانه ای گروهک ها بســـیار زیـــاد بود. 
تصاویـــر و فیلم هایـــی از فعالیت هـــای خود برای 
کشـــورهای دیگر پخش می کردند، تـــا بگویند راه 

اســـت.  حق  ما 
پـــدرم بـــرای بازتـــاب جنایـــات گروهک هـــای 
تروریســـتی در منطقه سیســـتان و بلوچســـتان، 
برنامـــه های متعـــددی تولید کرد. تمام تالشـــش 
این بود تا واقعیت را برای مردم اســـتان، کشـــور و 
حتی جهانیان بـــه تصویر بکشـــد و بگوید واقعیت 
آن چیـــزی نیســـت که انتشـــار پیـــدا می کند. 
از صداوســـیمای  تنهـــا  نه  ایشـــان  برنامه هـــای 
از شـــبکه های  ایـــران، حتی  اســـالمی  جمهوری  
پخش  هم  بی بی ســـی  و  ســـی ان ان  مانند  خارجی 
می شـــد. یکـــی از گزینـــه هایی که قـــرار بود در 
به  ریگی  مالک  توســـط گروهک  تاســـوکی  حادثۀ 
شـــهادت برســـد، پدر بـــود؛ ولی بنا به خواســـت 
خـــدا و اهـــل بیت، از ایـــن قضیه جان ســـالم به 

برد. در 
تـــرور دیگـــر در ســـال 86 مقابل صداوســـیمای 
زاهـــدان اتفاق افتـــاد. زمانی که در حـــال ورود به 
ســـاختمان صدا و ســـیمای اســـتان بود، چند فرد 
مســـلح جلویـــش را گرفته و قصد ترور ایشـــان را 
داشـــتند که با حضـــور نگهبانان، فـــرار می کنند. 

هیچ وقت چفیه اش را کنار نگذاشت
پدر در زمـــان فتنۀ 88، مدیر خبر صداوســـیمای 

گیـــالن بود. بـــه هیـــچ جناحی گرایش نداشـــت، 
را منعکـــس می کـــرد و می گفت:  واقعیـــت  فقط 
»گوش بـــه فرمان والیـــت باشـــید. ببینید والیت 
چه می گوید. پشـــت ســـر والیت باشـــید تا مملکت  
هیـــچ صدمه ای نبینـــد.« از روزی کـــه مقام معظم 
رهبـــری چفیه بـــه گـــردن انداختند، پـــدر هم به 
تبعیـــت از ایشـــان چفیـــه را از خود جـــدا نکرد. 
معتقـــد بود چفیـــه رهبر بـــه معنای این اســـت 
جنگ شـــروع شـــده و باید بـــه میـــدان بیاییم. از 
همـــان موقع تا زمانی که شـــهید شـــد، هیچ وقت 

نگذاشـــت. کنار  را  چفیه اش 
در صد متری تروریست ها 

پدر بعد از ســـفری زیارتی که ســـال 9۱ به ســـوریه 
داشـــت، خالء کار فرهنگی را در آن جا احساس کرد. 
ایـــن گونه بود که بـــرای اعزام به ســـوریه از طریق 
صـــدا و ســـیما اقدام کـــرد و در نهایت بـــه عنوان 

خبرنگار شـــبکه خبر به ســـوریه معرفی شـــد.
مـــرداد 9۱ همراه ایشـــان به ســـوریه رفتیم. ســـه 
روز از حضورمـــان در ســـوریه نگذشـــته بـــود که 
حملـــۀ تروریســـت های تکفیری به منطقـــه زینبیه 
شـــروع شـــد. منطقۀ ســـیده زینب در حومۀ شهر 
ســـاعت سه و نیم  درگیری حدوداً  اســـت.  دمشـــق 
بعد از ظهر شـــروع شـــد. درگیری شـــدیدی بود و 
تروریســـت ها در حدود صـــد متری مـــا بودند. اگر 
نیروهای حزب اهلل خودشـــان را به ما نمی رســـاندند، 
معلوم نبود جان ســـالم بـــه در ببریم. بعـــد از آن 
درگیری، به دســـتور ســـفیر ایران در ســـوریه، تمام 
ایران  اســـالمی  تابعیت جمهوری   کـــه  خانواده هایی 
را داشـــتند، با پرواز اضطراری به تهران برگشـــتند. 
پدر در ســـوریه مانـــد و اگر تعطیالتـــی پیش می 
ما مدرســـۀ  مقابل خانۀ  آمد، می رفتیـــم ســـوریه. 
دخترانـــه بود که پرچـــم بلندی داشـــت. صبح که 
از خواب بیدار می شـــدیم، پنجره را بـــاز می کردیم 
تـــا ببینیم پرچم ســـوریه در مدرســـه برافراشـــته 
شـــده یا پرچـــم تروریســـت ها. چون اگـــر منطقه 
ســـقوط کرده بود، بایـــد فکری به حـــال خودمان 

 . یم د می کر
والیت نخبه می خواهد

ایشـــان همیشـــه تذکر مـــی داد که »هـــادی! در 
زندگـــی چند چیز از تـــو می خواهم. نمـــاز، احترام 
بـــه هم نـــوع و جدیـــت در تحصیـــل.« می گفتم: 
»مرا هـــم ببر تـــا ماننـــد مدافعان حـــرم حضور 

موقعیت  »در  باشـــم.«  می گفت:  داشـــته  موثری 
فعلـــی، رزمنده و شـــیرمرد زیاد اســـت اما اآلن 
والیت فقیـــه نخبـــۀ فرهنگی می خواهـــد. در هر 
باشـــی. سازنده  باید نخبه  شاخه ای که هســـتی، 
تجهیزاتی باشـــی که دردی از مـــردم دوا کند.« 

جهاد در سوریه، روشنگری در ایران
بعضی از هم کالســـی ها، دوســـتان و آشـــنایان 
می گفتنـــد: »مدافعین حـــرم دالر می گیرند؛ چرا 
باید از دولت ســـوریه حمایت کنیم؟« به واســـطۀ 
حضور پدرم در ســـوریه، همیشـــه این ســـواالت 
از من پرســـیده می شـــد. امـــا بعـــد از پخش 
»هادی!  می گفتنـــد:  خیلی ها  پـــدر،  گزارش های 
خدا پـــدرت را خیر دهـــد. تـــازه می فهمیم چرا 
این ســـختی هایی  کنیم.  هزینه  در ســـوریه  باید 
کـــه مدافعین حـــرم متقبل می شـــوند، اگر دنیا 
را هم به پای آنها بریزیم؛ برایشـــان کم اســـت.« 

هدفش مبارزه با صهیونیست ها بود
با هم  بـــا پـــدر، صحبت هایـــی  در خلوتمـــان 
زودتر  کـــه  داشـــتیم  آرزو  هرکدام  می کردیـــم. 
شـــهید شـــویم. وقتی می گفتم: »دوســـت دارم 
شـــهید شـــوم.« پدر می گفت: »به شـــرطی که 
در جنـــگ با صهیونیســـت ها شـــهید شـــوی.« 
هـــدف اصلی اش مبـــارزه با صهیونیســـت ها بود، 

داعشـــی. و  داعش  نه 
گاهـــی می گفت: »ترســـم این اســـت که جنگ 

تمام شـــود و از قافله شـــهدا جا بمانم.« 
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اربعین، ســـمت مرز شلمچه  امســـال در ســـفر 
از دوســـتان، خبر  می رفتیم که توســـط یکـــی 
شـــهادت پدر بهم رســـید. خیلی نگران شـــدم، 
چندیـــن بار با ایشـــان تمـــاس گرفتـــم؛ اما در 
دســـترس نبـــود. با یکـــی از دوســـتان پدر در 
ســـوریه تمـــاس گرفتم. ســـکوت کـــرده بود و 
حرفـــی نمی زد، گفتم: »حاجـــی! فقط یک کالم، 
خبر مورد تایید اســـت؟« جـــواب داد: »بله، خدا 

صبـــرت دهد.«
بعضـــی وقت ها پـــدر می گفـــت: »نمی دانم چه 
حکمتـــی اســـت! مدافعیـــن حرمی که شـــهید 
دارند.«  ســـاله  ســـه  دختر  اکثـــراً  می شـــوند، 
خودش هم زمانی شـــهید شـــد که زینبش ســـه 

ســـال داشت.
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محســـن تازه از ســـوریه برگشـــته بود؛ آمد شـــبکه خبر،بامن تماس گرفت وگفت:یه ســـورپرایز براتون دارم. وقتی 
رســـید، از داخل کیفش یـــک پرچم قرمز درآورد.گفـــت: این پرچم حرم حضرت زینب )س( اســـت کـــه دو ماه در 
روی گنبـــد حرم حضرت عبـــاس)ع( بوده...حال بچه هـــای تحریریه تغییر پیدا کرد،هر کســـی پرچـــم را می گرفت 

با هم عکس گرفتیم ایســـتادیم و همه  و می بوســـید واشـــک می ریخت. 

بعضی وقت ها پـــدر می گفـــت: »نمی دانم چـــه حکمتی اســـت! مدافعین حرمی که شـــهید می شـــوند، اکثراً 
دختر ســـه ســـاله دارند.« خودش هم زمانی شـــهید شـــد که زینبش سه ســـال داشت.
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هجران به دلم چله نشین گشته خزایی

شادی به سما،غم به زمین گشته ،خزایی

مشتاق نوایت،همه عشاق تو بودند

زین رو، دل عشاق،حزین گشته ، خزایی

هر لحظه تمنای شهادت به دلت بود

جانی که چنان بود،چنین گشته،خزایی

از مستی آن شربت گلرنگ که خوردی

رخسار تو ُگل بود،ُگلین گشته،خزایی

در عالم پر فتنه،پر از شبهه و آشوب 

دیری است که سهم تو یقین گشته ،خزایی

جانی که سرا پا و دلش عشق حسین بود

گل بوده و با نافه قرین گشته،خزایی

با بوی حسین آمدی و کوچه و بازار

چون جنت و فردوس برین گشته،خزایی

بر تارک سیمای پر از عزت میهن

قاب رخ ماهت،چو نگین گشته،خزایی

از هرچه که گفتیم و شنیدیم و نوشتند

نام تو پر آوازه ترین گشته خزایی

دلدار حرم، راوی غم ،راوی غربت

با نام بلند تو عجین گشته خزایی

هر بیت که خواندم، شده نام تو ردیفش

بنگر که سرودم چه وزین گشته خزایی

شاعر گرانقدر سیستانی محمود اله بخش


