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خمینی و تقابل با ترس های تاریخی
»بانو«ی انقالب اسالمی، نه شرقی نه غربی

راه یک دوربین
نشریه روزانه نهمین جشنواره مردمی فیلم عمارماجرای دوربین و عکس های حاج خانم قوچانی
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نشســت  »فانــوس«،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
بــه  اقلیــت«  »گــزارش  مســتند  خبــری 
روز  آخریــن  در  نقویــان،  مهــدی  کارگردانــی 
کران هــای مرکــزی نهمیــن جشــنواره مردمی  ا
فیلــم عمــار در سینمافلســطین برگــزار شــد.
ایــن نشســت، حســن جعفــری،  ابتــدای  در 
ــر  گفــت: ایــن اث تدوینگــر مســتند در ســخنانی 
ســال گذشــته، بــه صــورت مســتند 13قســمتی 
کــه هــر شــب از شــبکه ســه ســیما  ســاخته شــد 
بــا نــام »خــارج از دیــد« پخــش می شــد ولــی 
دو قســمت آخــر آن بــه دالیلــی پخــش نشــد. 
قســمت  دو  آن  از  بخشــی  اقلیــت«  »گــزارش 
بــرای  چندانــی  فرصــت  اســت.  کار  انتهایــی 
بــه  آن  تدویــن  و  نداشــتیم  اثــر  ایــن  تدویــن 
ســرعت انجــام شــده اســت، بــه هر حال شــرایط 
بــر  کــه  بــود، فیلمنامــه ای داشــتیم  ســختی 
ــرار  ــم ق ــار ه کن ــرای  ــم و ب ــش بروی ــاس آن پی اس
گرفتــن ایــن موضوعــات بایــد تــاش می کردیــم. 
ــه صــورت تــک  کار را ب ــرای اینکــه  وی افــزود: ب
قســمت ارائــه دهیــم، روی بخــش تحریم هــا 
بیشــتر مانــور دادیــم. بعــد از آن، موضــوع بهــار 
کــه در آن بخش  عربــی یــا بیــداری اســامی بود 
ســران فتنــه می خواســتند بــه آنهــا بپیوندنــد. 
بایــد بگویــم بخــش  کار  در بخــش پژوهــش 
عمــده منابــع مــا اینترنــت بــود، ولــی در فرآینــد 
تدویــن بایــد پژوهــش جدیــد انجــام می شــد.

بــرای  مــا  اصلــی  فکــر  کــرد:  عنــوان  جعفــری 
و  شســته  کار  یــک  مســتند،  ایــن  ســاخت 
ــود  رفتــه ای پیرامــون اغتشاشــات و فتنــه88 ب
بــر ایــن  و مــا می خواســتیم در ایــن مســتند 
کــه تقلبــی در انتخابــات صــورت  کنیــم  کیــد  تأ
کــه َســر منشــأ همــه ایــن  نگرفتــه اســت، تقلبــی 
اغتشاشــات بــود. عــده ای التهــاب و اغتشــاش 
کردنــد، عــده ای در ایــن میــان از جملــه  ایجــاد 
چنــد خانــم ناپدیــد و یا کشــته شــدند ولی همه 

بــود.  صحنه ســازی  این هــا 
کارگردان این مستند  حســین نقویان، دستیار 
نیــز در ســخنانی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر 
این کــه چــرا در مســتندهایی از ایــن دســت، 
راهــکاری بــه مــردم ارائــه نمی شــود تــا از بــروز 

فتنــه جدیــد جلوگیــری شــود، اظهــار داشــت: 
ــه از ایــن دســت  ک ــه نظــرم مــا و هــر تیمــی  ب

کارهــا ارائــه می دهد، مســئول پاســخگویی 
کار مــا نیز  کار خــود هســتیم و بضاعــت  بــه 
گریزی نداشــتیم  همیــن بــوده اســت. ما 
جــز اینکــه صحنــه حــق و باطــل را در 
ــا حــق باشــد  اثرمــان پوشــش دهیــم. ت
کــه می خواهــد، بــا حــق مبــارزه  جریانــی 

گــر جنگ  کنــد هــم وجــود دارد. معتقــدم ا
کنیــم،  ــرم تقســیم  ــه دو نــوع ســخت و ن را ب

فتنــه را هــم بایــد بــه دو نــوع ســخت و نــرم 
کنیــم. البتــه اصطــاح فتنــه نــرم هنــوز  تقســیم 

مصطلــح نشــده اســت. 
وی ادامــه داد: فاصلــه نجومــی بیــن دو جنــگ 
ســخت و نــرم هماننــد فاصلــه بیــن دو فتنــه 

همــه  بــا   88 جریــان  اســت.  نــرم  و  ســخت 
خســاراتش هنــوز فتنــه ســخت اســت. مــا هنــوز 
در ایــن مقطــع، فتنــه نــرم را نشــناخته ایم، تــا 
ایــن قبیــل مســائل باشــد، ایــن مشــکات نیــز  
وجــود دارد و شــکل اقتصــادی و اجتماعــی و... 
پیــدا می کنــد. بنابرایــن مــا بایــد بــه مصونیــت در 
گــر موضــوع نفــوذ پیــدا  کنیــم، ا برابــر فتنــه فکــر 
می شــود، بایــد بــه موضــوع نفــوذ ناپذیــری فکــر 
کار مــا جهــت می دهــد  کنیــم. ایــن موضــوع بــه 
وگرنــه ایــن روال ادامــه خواهــد داشــت. حتــی 
بــا  می کنــد  ظهــور  کــه  هــم  زمان)عــج(  امــام 
شــهادت از دنیــا خواهــد رفــت. بــه هــر حــال 
ــا باطــل اتفــاق می افتــد.  ــل ب رشــد حــق در تقاب
کــه مــا بایــد بــا تقویــت معرفــت  مهــم ایــن اســت 
بــه حــق، از ایــن صحنــه کشــمکش بــه نفــع حق 
عبــور کنیــم و از صحنــه جهــاد و مبــارزه بهره مند 

ــویم.  ش
»گــزارش  مســتند  کارگــردان  نقویــان،  مهــدی 
اقلیــت« نیــز در بخشــی از نشســت در ســخنانی 

در  کــه  جمهــور  رئیــس  نــام  آوردن  دربــاره 
عالــی  شــورای  در  فتنــه88  ماجــرای 

داد،  رأی  حصــر  بــه  ملــی  امنیــت 
اخبــار  مــن،  منبــع  داد:  توضیــح 
همــه  کــه  بــود  خبرگزاری هــا 

آنهــا منبــع موثــق دارنــد. نقــل 

کــه منجــر بــه رأی حصــر  قول هایــی از آن جلســه 
کــه البتــه  خانگــی ســران فتنــه شــد، وجــود دارد 
گــر می خواســتیم بــه آن بپردازیم، پرچم شــورای  ا
نگهبــان بــاال می رفــت. آقــای رئیــس  جمهــور، 
کارنامــه درخشــانی در انقــاب اســامی داشــته و 
در مراحــل حســاس نظــام حضــور داشــته اســت. 
البتــه از آن جلســه، تصویــری وجود نــدارد چرا که 
معمــوال جلســات شــورای عالــی امنیــت ملــی بــه 

صــورت محرمانــه اســت. 
نقویــان افــزود: ســال گذشــته در پخــش مجموعــه 
»خــارج از دیــد« وقفــه افتــاد ولــی امســال جــا دارد از 
دســت اندرکاران شــبکه افــق تشــکر کنــم کــه تمــام 
قســمت ها را بــا شــجاعت و بــدون کاســتی پخــش 
کردنــد. ســال گذشــته از ســر و تــه ایــن مجموعــه 
در پخــش زده شــد. هــر قســمت از ایــن مجموعــه 
50 دقیقــه بــود ولــی مــا بــرای این کــه بتوانیــم روایــت 

تــازه ای از آن درآوریــم، کوتــاه شــد. 
ر  ــه د ــخ ب ــان در پاس ــت، نقوی ــن نشس ــه ای ادام

ســوالی دربــاره این کــه آیــا از راش 
کــرده  اســتفاده  رانتــی 
اســت یــا خیــر، اظهار 
این هــا  داشــت: 
برکــت  از  همــه 
اســت!  فتنــه 

کننــدگان جشــنواره عمــار  می خواســتم بــه برگــزار 
کــه  کــه چــرا از دســت اندرکاران فیلمــی  بگویــم 
کاردســتی  کــرده و یــک  از راش رانتــی اســتفاده 
کــرده اســت، دعــوت می کننــد که جلســه  درســت 
فیلم هــای  شــاید  بگذارنــد؟  پاســخ  و  پرســش 
کــه الزم اســت  مهم تــری در ایــن حــوزه باشــند 
جلسه پرسش و پاسخ داشته باشد. این گله ای 
بود که دوســت داشــتم به جشــنواره بگویم. بله، 
خــودم، راش رانتــی می گیــرم چــون رانتــم، انقاب 
کــس جــرأت دارد در مــورد  اســامی اســت. هــر 
ــار بســازد  ــد بســازد، دو ب ــم بســازد، بیای فتنــه فیل
تــا ســومین بــار بــه او راش رانتــی دهنــد. مــن از 
ــت  ــی تربی ــم نیروهای ــش می کن ــئوالن خواه مس
کننــد تــا دیگــر مــن، هــر ســال دربــاره فتنــه، فیلــم 
نســازم. مــن آبــرو و خانواده ام را وســط گذاشــته ام، 
هــر ســال در مــورد فتنــه فیلــم می ســازم، بعــد، 
دوســتان، توییــت می کننــد کــه فانــی راش رانتی 
کاردستی اطاعاتی و جاسوسی می سازد.  دارد و 
گــر عرضــه داریــد، فیلــم بســازید، خــودم در  شــما ا

ــوم. ــان می ش ــان رانتت ــن اثرت دومی
ایــن مستندســاز یــادآور شــد: در حــال ســاخت 
صــدای  کــه  هســتم  برجــام  موضــوع  بــا  کاری 
کــه از ســال 92 نــکات  رهبــری هــم روی آن اســت 
منفــی و مثبــت را می گوینــد و از تیــم داخلــی و 
ــرات برجــام می گوینــد. تصاویــری  ک خارجــی مذا
کــه مربــوط بــه ایــن موضــوع اســت را بــه مــن  را 
نمی دهنــد. بــرای ضبــط »خــارج از دیــد1« انــواع و 
اقســام آدم هــا زنــگ زدند تا شــبکه خبــر یا جاهای 
دیگــر بــه انــدازه یــک قطــره بــه مــا آرشــیو دهــد ولــی 

خبــری نشــد. 
کار  کــرد: 90درصــد  نقویــان خاطرنشــان 
کردیــم،  را خودمــان از اینترنــت دانلــود 
ــد  ــم نمی دادن ــر را ه ــا تصاوی ــه م ــر ب گ ا
کار می کردیــم.  »خــارج از دیــد 2« را 
مــا از دوســتان خــود انتظــار داریم 
نمی کننــد،  حمایــت  مــا  از  گــر  ا
کننــد ولــی نیــش و  نقــد منفــی 

کنایــه نزننــد. 
ایــن  تدوینگــر  جعفــری، 
مســتند نیــز در همیــن بــاره 
غبــار  هنــوز  کــرد:  اضافــه 
ولــی  دارد،  وجــود  فتنــه 
مســئوالن  از  برخــی 
طــوری  می گوینــد 
کــه  نکنیــد  رفتــار 
شــکاف ایجــاد شــود، 
بعــد از آن، خودشــان 
رفــع  بایــد  می گوینــد 
گیــرد.  صــورت  حصــر 
ایــن  چــرا بایــد بشــود؟ 
حرف هــا ناشــی از نفــاق و 

اســت. نادانــی  یــا 

آبرویم؛ برای فیلمسازی فتنه
مهدی نقویان در نشست خبری مستند »گزارش اقلیت«
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داستانی

مستند
یخ سیاسی تار

مستند نقد درون 
گفتمانی

مستند 
ملت قهرمان

مستند 
مدافعان حرم

مستند
جنگ نرم و جبهه 

فرهنگی

مجید زین العابدین �ابراهیم فیاض �

جواد رمضان نژاد � مهدی کلهر �

یاسر جاللی �منصور نظری �

مهدی حسین زاده �فرزاد جهان بین �

امیر تفرشی �حمیدرضا غریب رضا �بیژن نوباوه �

مستند
بیداری اسالمی

محسن برمهانی �

مستند
جنگ اقتصادی

عادل پیغامی �

مسعود براتی � امیر سیاح �
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می توانستیم به همه آثار 
جایزه بدهیم

مجید زین العابدین:

مجید زین العابدین، داور بخش »داستانی« 
نهمیـــن جشـــنواره مردمـــی فیلـــم عمـــار در 
گفت وگـــو بـــا خبرنـــگار »فانـــوس« با اشـــاره به 
رشـــد ایـــن جشـــنواره نســـبت به ســـال های 
کرد: این جشنواره دیگر رویش  گذشـــته بیان 
نیســـت،  بلکـــه یـــک جریـــان رونـــده اســـت 
کـــه توانســـته در عرصـــه تولیـــدات فرهنگـــی 
بـــا نشانه شناســـی خـــود، جشـــنواره ای مؤثر 
باشـــد و جریـــان فرهنگـــی خوبی را در ســـطح 

کند. کشـــور ایجـــاد 
داوری  کـــه  آثـــاری  دربـــاره  زین العابدیـــن 
فیلم هـــای  داشـــت:  اظهـــار  اســـت،  کـــرده 
و  هســـتند  حرفـــه ای  جشـــنواره  داســـتانی 
نـــوآوری  در بیشـــتر آنهـــا شـــاهد خاقیـــت و 

کـــه ایده هـــای قابل قبول و  ویژه ای هســـتیم 
قصه پـــردازی خوبی دارند. همچنین شـــاهد 
کارگردانی،  دســـتاوردهای خوبی ازنظر فنی، 

بازیگـــری و تدویـــن هســـتیم.
گـــر  کـــرد: ا مدیـــر شـــبکه یـــک ســـیما عنـــوان 
محدودیتـــی در انتخاب آثار وجود نداشـــت، 
می توانســـتیم بـــه تمامی آثار جایـــزه بدهیم، 
کـــه در نامزدهـــای نهایـــی  برخـــی از فیلم هـــا 
کیفیـــت قابـــل قبولـــی داشـــتند اما  نبودنـــد، 
متأســـفانه الزامات جشـــنواره، امـــکان تعدد 

جوایـــز بـــرای آثـــار را به ما نمـــی داد.
زین العابدیـــن در پایـــان ســـخنانش از تمامی 
مـــردم خواســـت تـــا فیلم هـــای برتـــر بخـــش 

کننـــد. داســـتانی ایـــن دوره را مشـــاهده 

لزوم خالقیت در 
آثار هنری

علی محمد مؤدب:

علی محمد مؤدب، داور بخش »مســـتند نقد 
گفتگو با  گفتمانی« جشـــنواره عمار در  درون 
خبرنگار »فانـــوس«، خاقیت را برای پرهیز از 
گفت:  تکـــرار در آثار هنری ضروری دانســـت و 
پرداختـــن بـــه موضوعـــات مختلـــف، به ویژه 
گفتمانی« و توجه به مشـــکات  »نقـــد درون 
منظـــر  از  کشـــور  اساســـی  مســـائل  و  مـــردم 
که در جشـــنواره عمار رایج اســـت،  راهبـــردی 
بســـیار مناســـب و رضایت بخـــش اســـت امـــا 
بایـــد خاقیت های هنری بیشـــتر موردتوجه 

که شـــکل آثـــار به  فیلم ســـازان باشـــند، چـــرا 
پیـــش  شـــدن  تقلیـــدی  و  تکـــراری  ســـمت 
مـــی رود و باید در فرم و شـــکل آثـــار، خاقیت 

بیشـــتری وجود داشـــته باشد. 
کـــه  مســـئله  ایـــن  کـــرد:  تصریـــح  مـــؤدب 
جشـــنواره عمار بـــه مشـــکات روزمـــره مردم 
می پـــردازد، همدلی ایجاد می   شـــود، مردم را 
با خـــود همراه می کند و آثار دیده می شـــوند، 
امـــا هرچقـــدر خاقیت هنری بیشـــتر باشـــد، 

گســـترش می یابد. دامنـــه نفـــوذ هـــم 
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سینمای غرب گرا؛ 
سینمای گذشته

ابراهیم فیاض:

»داســـتانی«  بخـــش  داور  فیـــاض،  ابراهیـــم 
بـــا  گفت وگـــو  در  عمـــار  جشـــنواره  نهمیـــن 
خبرنـــگار »فانـــوس«، با بیـــان اینکه نـــوآوری 
کـــودک و نوجوان بســـیار عالی بود،  در حـــوزه 
گفـــت: نســـل آینـــده فیلم ســـازان جشـــنواره 
کـــودک و  عمـــار را تماشـــاچیان و مخاطبـــاِن 
نوجوان می سازد. این جشـــنواره، وارد حوزه 

جدیـــِد آینـــده دار و تفکـــر پرور شـــده اســـت.
شـــاهد  جشـــنواره،  ایـــن  در  افـــزود:  وی 
کوتـــاِه حکمت گونـــه و به شـــدت  فیلم هـــای 
بودیـــم؛  کـــودک  مخاطـــب  بـــرای  پرمعنـــا 
کمتریـــن زمان، پخته ترین  که در  فیلم هایی 
کوتـــاه و  حرف هـــا را می زننـــد. وقتـــی فیلـــم 
پرمغزی ســـاخته می شـــود، در جریان بعدی 

می توانـــد تبدیـــل بـــه یـــک داســـتان بســـیار 
بلنـــد بـــا محتـــوا و چارچـــوب خوبـــی باشـــد.

فیـــاض با بیان اینکـــه عمار، جشـــنواره آینده 
اســـت، توضیـــح داد: عمـــار جشـــنواره زندگی 
که با ســـرعت زیـــاد، روبه جلـــو در حال  اســـت 
حرکت اســـت، ایـــن جشـــنواره پویایـــِی رو به 
آینـــده دارد و در آینـــده به عنـــوان جشـــنواره 

مرجع بـــه آن اشـــاره خواهد شـــد.
وی ســـینمای غرب گـــرا و تقلیـــدی از غـــرب را 
ســـینمای بدون نوآوری و خاقیت دانســـت 
گران و  کـــرد: شـــاید بیشـــتر ســـینما و عنـــوان 
کنند اما  مـــردم این نـــوع فیلم هـــا را تشـــویق 
گذشـــته است و آینده  این سینما، سینمای 

همراه بـــا عمار خواهـــد بود.

مسئله اصلی؛
 بیان اثربخشی

حسن عباسی:

حسن عباسی، داور بخش »نقد درون گفتمانی« 
نهمین جشـــنواره عمـــار در گفت وگو بـــا خبرنگار 
»فانـــوس« گفـــت: انتظـــار می رفـــت نســـبت بـــه 
ســـال های قبل، کیفیت آثـــار از نظر هنری، فنی، 
محتوایی و مضمونی بهتر باشد، اما تکرار سوژه ها 
و فرم هایی که در آثار دیگر وجود داشـــته، مشهود 
بود و ضرورت دارد به چند موضوع توجه شود که 
یکی جرئت در پرداختن به ســـوژه های خاص تر و 
حســـاس تر و دیگری ازنظر فنی و هنری، رسیدن 
بـــه قالب های جدیـــد، مبتکرانه و خاقانـــه برای 
فاصله گرفتن از تکرار است، درواقع باید به سمت 

باالتری از ســـطح فعلی حرکت کنیم.
وی افـــزود: گاهی در »نقد درون گفتمانی« بحث 
کنـــون، کارآمدی  کارآمدی مطرح می شـــود اما ا نا
کارآمدی بحث اصلی نیستند و متغیر اصلی،  و نا
اثربخشـــی اقدامات نظام اســـت. به عبارت دیگر، 

کارآمدی یک نظام موردنقد قرار می گیرد  گاهـــی نا
گاهـــی اثربخشـــی آن، بـــه ایـــن معنـــی که یک  و 
کارآمـــدی دارد اما متأســـفانه اثربخش  مجموعه 
نیســـت. درحـــال  حاضـــر، بیشـــتر آثـــار بـــه بحث 
کارآمدی  گاهی  کارآمدی می پردازند درحالی که  نا
است اما میزان اثربخشـــی آن محدود است و الزم 
است به این موضوع هم توجه شود، همینکه در 
برخی قســـمت ها به بعضی از موضوعات تکراری 
رســـیدیم، از همین موضوع ناشـــی می شـــود که 
در حیطه کارآمدی متوقف شـــده و به اثربخشـــی 

نپرداختیم.
عباســـی تصریح کـــرد: به طورکلی می تـــوان گفت 
در بخش »نقـــد درون گفتمانی«، آنچـــه روزی در 
جشـــنواره عمار جدید بود، امروز نهادینه و عادی 
شده و باید ســـراغ موضوعات جدیدتر و ابتکارات 

بیشتر باشیم.
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محمدرضا طالبی آهویی
کران  کنیم بـــا هـــم... ایـــوان برنامـــه ا »مـــرور 
 کننده هاســـت، یعنی هر جزئـــی  از برنامه باید 

کننده ها باشـــه.«  کـــران  ا برای 
جملـــه ای شـــبیه به ایـــن، هـــر ســـال و در اولین 
جلســـه هم اندیشـــی فصـــل تـــازه ای از »ایـــوان 
کمـــان« تکـــرار می شـــود تا یادمـــان نرود  رنگین 
هدف مان برای آغاز کردن و اســـتمرار این برنامه 
و تـــاش و حرص و جـــوش خوردن 3ســـاله مان، 

کننده ها هســـتند.  کران  تنها و تنهـــا ا
بـــار  اولیـــن  رنگین کمـــان«  »ایـــوان  برنامـــه 
در هفتمیـــن دوره جشـــنواره مردمـــی فیلـــم 
کلیـــد خـــورد. نیـــاز به  عمـــار از دل یـــک نیـــاز 
ارتبـــاط عمیق تـــر  بـــرای رشـــد و  »رســـانه ای 
کننده هـــا با مفاهیـــم مختلف موجود  کـــران  ا

در جشـــنواره عمـــار«
کارگردان هایـــی همچون  کـــه بـــا  از ســـال اول 
خالقـــی،  محمدمهـــدی  دارابـــی،  حســـین 
ساســـان فاح فـــر، محســـن اردســـتانی، ناصر 
که فصـــل چهارمش  نـــادری و... تـــا امســـال 
را)با احتســـاب یـــک دوره ضبط در تابســـتان 
97( بـــا یوســـف جعفـــری، الهـــام هادی نژاد، 
علـــی فاحـــت، حســـین حقیقـــی و... ضبط 
کرد، از جمله  کردیـــم، چیز های زیادی تغییـــر 
عوامـــل اجرایی برنامه، اما آنچـــه ثابت ماند، 
ویـــژه  رســـانه ای  ایجـــاد  بـــرای  دغدغه مـــان 

کران کننده هاســـت. ا
از  غالبـــا  دوربیـــن   جلـــوی  ســـوژه  گرچـــه  ا
فیلم هـــای جشـــنواره انتخاب شـــد، اما آنچه 
دغدغه هـــای  هســـت،  و  بـــوده  تصمیم ســـاز 
گاهـــی  کـــه  آنجـــا  تـــا  کران کننده هاســـت.  ا
ذهن مـــان  بـــه  جذابـــی  و  خـــوب  ایده هـــای 
و  می کردیـــم  بررســـی  وقتـــی  امـــا  می رســـید 
کننده هـــا  کـــران  می دیدیـــم ثمـــره ای بـــرای ا
نـــدارد یا زاویه نگاهی متفاوت از زاویه نگاه آنها 
کنار می گذاشـــتیم. دارد، بـــه راحتی آن ایده را 

گذشـــتِه جشـــنواره هفتم  در طول یک ســـال 
کـــران مردمـــی بـــه ایـــن نتیجـــه  در فضـــای ا
گاهی  که شـــکاف اطاعاتی و آ رســـیده بودیم 
کـــران مردمـــی  زیـــادی بیـــن صـــف و ســـتاد ا
از  بســـیاری  کـــه  گونـــه ای  بـــه  دارد.  وجـــود 
کران  کثر ا جزئیات موجود و ایده هـــای نو به ا
کننده هـــا نمی رســـد. عـــاوه بـــر ایـــن، فضای 
کننده هـــا نیـــز آن گونـــه نیســـت  کـــران  بیـــن ا
کـــه در نقطه  کـــه از ایده هـــا و خاقیت هایـــی 
خ می دهد به  کـــران مردمـــی ر نقطـــه نقـــاط ا
گســـترش ســـریع  گاه شـــوند و امکان  راحتی آ
ایده هـــای ناب بـــه وجود نمی آیـــد. همه این 

موارد ســـبب شـــد تا بـــه فکر ایجاد رســـانه ای 
بـــرای رفع موانع این چنینـــی بیافتیم و تولید 

کنیم. »ایـــوان رنگین کمـــان« را شـــروع 
تقریبـــا هیچ کـــدام از اعضـــای تیـــم اولیـــه تـــا 
بـــه آن روز تجربـــه ســـاخت برنامـــه تلویزیونی 
وجـــه  و  داشـــتند  دغدغـــه  امـــا  نداشـــتند، 
امتیـــازی بـــه نـــام خاقیـــت و ایده هـــای نـــو. 
که از همان سال  همین خاقیت باعث شـــد 
کند و البته  اول طرفـــداران پر و پاقرصی پیـــدا 
که  که بـــا ایـــن قالـــب جدید  کســـانی  بودنـــد 
برخـــی از قواعـــد برنامه تلویزیونی هـــای رایج 
را رعایـــت نمی کـــرد، میانه خوبی نداشـــتند.
صندلـــی  و  میـــز  نـــه  رنگین کمـــان«  »ایـــوان 
و  بنشـــیند  آن  روی  مهمـــان  کـــه  داشـــت 
تمـــام طـــول برنامـــه را بـــه دوربیـــن زل بزند، 
نـــه مجـــری درون قـــاب و نـــه دوربیـــن ثابت 
بـــا قاب هایـــی از پیـــش تعییـــن شـــده، بلکه 
همـــان  از  کـــه  داشـــت  خودمانـــی   فضایـــی 
ابتدای شـــروع برنامه با خنـــده و خوش و بِش 
مهمان برنامه شـــروع می شد و نهایت حضور 
مجـــری در برنامه، صدایش بـــود. تصویربردار 
هم به جای اینکـــه در زوایای از پیش تعیین 
شـــده ای از ابتدا تا انتها صرفـــا فوکوس و فولو 
بـــودن تصویـــر را بســـنجد، ســـختی بـــه جان 
می خریـــد و همـــراه مجـــری برنامـــه حرکـــت 
می کـــرد تـــا فاصلـــه بیـــن مخاطـــب و مهمان 
کمتـــر از قواعد عرف برنامه تلویزیونی شـــود و 
کند. از  جایـــش را با صمیمیـــت و نزدیکی پـــر 
حق نگذریم، این روش ایراداتی هم داشـــت 
کردیم در هر فصـــل از برنامه اصاح  که ســـعی 
بـــه  ایـــن اصاح گری هـــا  امیدواریـــم  و  کنیـــم 
مطلوب مـــان  صمیمیـــت  و  ســـادگی  اصـــل 

لطمـــه نزده باشـــد. 
گـــی دیگر »ایوان رنگین کمـــان«، دکور آن  ویژ
که ســـعی می کنـــد نشـــاط و رنگارنگی  اســـت 
مردمـــی  کران هـــای  ا فضـــای  در  موجـــود 

کند.  کشـــور را بـــه مخاطب منتقـــل  سراســـر 
»ایـــوان رنگین کمان«، همـــان دیوار جذاب 
و بـــه یـــاد ماندنی ســـال های اخیر »ســـینما 
کـــه  اســـت  عمـــار  جشـــنواره  فلســـطین« 
کران های  زیبایـــی ش را از تصاویـــر رنگارنگ ا
کرده و بهترین  کســـب  کشور  متنوع سراســـر 
کـــه مخاطبان  و خاص تریـــن جایـــی اســـت 
گـــذران وقت  تهرانـــی جشـــنواره عمار بـــرای 
عکس هـــای  و  کران هـــا  ا بیـــن  فواصـــل  در 
می کننـــد.  انتخـــاب  را  آنجـــا  یادگاری شـــان 
جشـــنواره های  قرمـــز  فـــرش  تعبیـــری،  بـــه 
دیگر، »ایـــوان رنگین کمان« جشـــنواره عمار 
کـــه افتخـــار و ویترین جشـــنواره  اســـت، چرا 

کـــران مردمی آن اســـت.   عمـــار، ا
تنهـــا  رنگین کمـــان«،  »ایـــوان  اول  فصـــل 
کارگردان هـــا  دغدغه مـــان ایجـــاد شـــناخت در 
کران هـــا،  ا جذابیـــت  عمـــق  بـــه  نســـبت 
کـــران  ا گســـتردگی  و  تـــاش  دغدغه منـــدی، 
کـــه در هشـــتمین  کننده هـــا بـــود. فصـــل دوم 
دوره جشـــنواره مردمی فیلم عمار ضبط شـــد، 
کـــران بلیطـــی و پیوســـت اقتصـــادی را  ایـــده ا
کردیـــم. فصل ســـوم در تابســـتان 97  پر رنـــگ 
و بـــا تمرکـــز روی موضـــوع اقتصـــاد مقاومتـــی و 
کارآفریـــن آثار  اولیـــن بار بـــا حضـــور ســـوژه های 
که به  اقتصـــاد مقاومتی ضبط شـــد. حاال نیـــز 
اختتامیه نهمین دوره از جشـــنواره رسیده ایم، 
کیـــد بر  تصویربـــرداری از فصـــل چهـــارم را بـــا تا
فراخوان هـــای مردمـــی بـــه پایـــان رســـاندیم.

که مـــا برای  نکتـــه جالـــب ماجـــرا اینجاســـت 
کردیـــم امـــا  کننده هـــا ایـــوان را شـــروع  کـــران  ا
گاهـــی  کننده هـــا، افزایـــش آ کـــران  عـــاوه بـــر ا

بـــه  نیـــز  فیلم هـــا  عوامـــل  و  کارگردان هـــا  در 
از  بســـیاری  صراحـــت،  بـــه  می آمـــد.  وجـــود 
کارگردان هـــای جشـــنواره عمـــار تـــازه و پـــس از 
حضـــور در برنامه »ایوان رنگین کمان« متوجه 
کران هـــای مردمی سراســـر  واقعیـــت میـــدان ا
کشـــور و تـــوان و ارزشـــمندی ایـــن وجـــه مهم 
از جشـــنواره می شـــدند و پـــس از برنامه بعضا 
متحیـــر بودنـــد از اینکـــه ســـال ها با جشـــنواره 
عمار آشـــنا بودنـــد امـــا دیـــدی این چنینی به 

کران هـــای مردمـــی نداشـــتند.  فضـــای ا
آینده پیش روی برنامـــه »ایوان رنگین کمان« 
مشـــخص اســـت. باید آن قدر توانمندی های 
کشـــور  کننده هـــای سراســـر  کـــران  رســـانه ای ا
که ایـــن برنامـــه در تمـــام طول  تقویـــت شـــود 
پخـــش  بـــه  مســـتمر،  صـــورت  بـــه  و  ســـال 
و  کران کننده هـــا  ا تـــازه  و  نـــو  ایده هـــای 
بـــه فضـــای فرهنگـــی مشـــغول  جهت دهـــی 
کـــه محـــل رجـــوع فعاالن  شـــود. بـــه شـــکلی 
فرهنگـــی کشـــور باشـــد تـــا ناب تریـــن ایده هـــا 
از  را  فرهنگـــی  برنامه ریزی هـــای  موثر تریـــن  و 
کـــه بازتاب دهنـــده عملکرد  طریق رســـانه ای 
گـــروه فرهنگی مردمی  پویا تریـــن و به روز ترین 
برگـــزاری  ایـــام  در  نماینـــد.  کســـب  اســـت، 
که سینما فلسطین  جشـــنواره نیز، همانگونه 
محفلی برای جشـــن هنر انقابی است، برای 
»ایوان رنگین کمان«، جشـــنی ســـاالنه شـــود 

برای بررســـی عملکـــرد یکســـاله اش.
هنـــوز جمله ناصر نـــادری به نقل از محســـن 
که:  اردســـتانی در ذهنـــم باقـــی مانده اســـت 
همیـــن  مردمـــی  کران هـــای  ا اهمیـــت  »در 
که محســـن اردســـتانی حاضـــره جایزه  بس، 
کـــران  ا پـــک  آثـــارش در  اینکـــه  از  نبـــره ولـــی 
ناراحتـــه.«  شـــدت  بـــه  نیســـت،  مردمـــی 
از  اســـت  آینـــه ای  رنگین کمـــان«  »ایـــوان 
کشـــور و  کننده هـــای سراســـر  کـــران  تـــاش ا
چیـــزی تـــا 10ســـالگی جشـــنواره عمـــار باقـــی 
کـــران مردمـــی بـــه عنـــوان  نمانـــده اســـت. ا
ویتریـــن و نمـــاد جشـــنواره باید بکوشـــد تا در 
جمع بنـــدی دهـــه اول جشـــنواره، پویایی و 
اثرگذاری خودش را بیـــش از پیش و از طریق 
کند و فخری باشـــد  رســـانه به دیگران عرضه 
که به تـــوان و اراده مردم  در مقابـــل آن هایـــی 

ندارند.  ایمـــان 
ان شـــاا... دهمیـــن دوره جشـــنواره مردمـــی 
ایـــوان  بـــا  می شـــود  همـــراه  عمـــار  فیلـــم 
کننده ها،  کـــران  کـــه با تکیه بر ا رنگین کمانی 
فضـــای  در  را  خـــودش  تاثیرگـــذار  جایـــگاه 

بـــه دســـت آورده اســـت.   کشـــور  فرهنگـــی 
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دکتر جمال یزدانی

کلیـــدی و تکان دهنده آغاز  مســـتند با این جمله 
گرفتم در مســـیر زندگی چطور  می شـــود: »من یاد 

کنم!«  بر ترس هایـــم غلبه 
ترس)خـــوف( پدیـــده پیچیـــده ای اســـت. ترس، 
انســـان مغلوب خودش را بیچـــاره و زبون می کند. 
ترس هـــا انســـان را فلج می کننـــد. تـــرس از آینده، 
تـــرس از دســـت دادن چیزی)فرزنـــد، مقـــام، آبرو، 
پول و...( ترس از سرنوشـــت، تـــرس از قدرتمندان 
و... ترس هـــا خطای محاســـباتی ایجاد می کنند. 
آدمی در لحظه ترس فراموش می کند که کیســـت 
و در چه جایگاهی اســـت و چه شـــانی دارد؟ انبیا و 
اولیا مهم ترین ویژگی شـــان این بود که ترس های 
واهـــی مردمشـــان را می ریختند و بـــا عوامل ترس 
که بر  مـــردم مبـــارزه می کردنـــد. مهم ترین ترســـی 
مردم مســـتولی بـــود تـــرس از قدرت های بـــزرگ یا 
طاغوت ها بود، به همین دلیل هم مســـتضعفان 
کمتری به دنیا  که تعلق  و محرومین و پابرهنگان 
داشـــتند زودتر از دیگـــران بر ترس هایشـــان تحت 
تعلیـــم انبیا غلبـــه می کردند. انبیـــا افق های بلند 
را به آن ها نشـــان می دادند و همت هایشـــان را به 
آن انـــدازه بلند می کردند. به همین دلیل رشـــد در 
جامعه تحت تعلیم نبی قابل مقابســـه با جوامع 
دیگر نیســـت؛ هچـــون »وال خوف علیهـــم و الهم 
کـــم و بیش در طـــول تاریخ  یحزنون«. این مســـیر 
تـــداوم داشـــته اســـت. امـــام کـــه آمـــد ترس هـــای 
کنار زد. تـــرس از طاغوت  تاریخی جامعه ایرانـــی را 
کوچـــک دوهزاروپانصدســـاله ســـلطنت و تـــرس از 
طاغـــوت بـــزرگ آمریـــکا... افق هـــای بلنـــدی را به 

مردم نشـــان داد.
 

بزرگتریـــن حرکـــت اجتماعـــی موفق زنـــان در 
دوره معاصـــر

در ایـــن میـــان زنـــان از همـــه زودتـــر بـــر ترس شـــان 
کردند  کردنـــد. آن ها مردهای شـــان را ترغیب  غلبه 
و خودشـــان با همه وجود به میـــدان آمدند. وقتی 
تـــرس زن در مســـیر زندگی بریزد، بـــی بروبرگرد ترس 
مـــرد هم از میان مـــی رود. به همین دلیل امام بارها 

بعـــد از انقـــاب در جمـــع زنان آنـــان را پیشـــتازان و 
پیشـــروان نهضـــت خواند. امـــام بـــه ظرفیت های 
کنـــج خانـــه خزیدۀ  زنـــان ایمـــان داشـــت. از زن در 
ضعیفه تا زنان متأثر شـــده از فرهنگ غربـــی را امام 
بـــه میـــدان آورد. شـــاید بتـــوان انقـــاب اســـامی را 
بزرگ تریـــن حرکت اجتماعی موفـــق زنـــان در دورۀ 
معاصر دانســـت. اصًا یکی از مهم ترین محورهایی 
کید داشـــت و  کـــه امـــام در طـــول نهضـــت بـــر آن تأ
کـــه چرا  پیگیـــری می کـــرد اعتـــراض بـــه ایـــن بـــود 
ظرفیت زنان در جامعه ایرانی استفاده نمی شود و 

تنهـــا بـــه آن نگاهی ابـــزاری صـــورت می گیرد؟
 

زن، ترس و مصرف گرایی
یکـــی از ترس های انســـان، ناشـــی از مصرف گرایی 
اســـت. آدم مصـــرف زده از اینکه مصرفش کم رنگ 
یا قطع  شـــود می ترســـد، بنابراین به واســـطه این 
تـــرس تن بـــه هـــر زبونـــی و خفـــت می دهـــد. این 
تـــن دادن، بـــه مـــرور زمـــان او را وابســـته می کنـــد 
و وابســـتگی قـــدرت مبـــارزه و آزادی عمـــل را از او 
می گیـــرد. در ایـــن میـــان زنـــان امـــکان و زمینـــه 
گـــر ایـــن  مصرف گـــرا شدن شـــان بیشـــتر اســـت و ا
اتفاق بیفتد خانواده و بالتبع جامعه را به ســـمت 
و  تـــرس  ایـــن  می دهنـــد.  ســـوق  مصرف گرایـــی 
وابســـتگی،  فـــرد را بـــه خـــود مشـــغول می کنـــد و 
دغدغه هایـــش صرفـــًا رفع مســـائل شـــخصی اش 
تربیـــت  در  را  خـــودش  مســـئله  ایـــن  می شـــود. 
خانوادگی به خوبی نشـــان می دهد. خانـــواده ای 
کـــه فرزنـــدش را صرفـــًا مصرف گـــرا بـــار مـــی آورد و 
ممکن اســـت تا جوانی هیچ چیـــزی تولید نکند؛ 
این فرزند مصرفی وابســـته و ترســـو و پر از تعلقات، 
زبـــون می شـــود و بـــرای رســـیدن بـــه مصرفـــش 
تـــن بـــه هـــر اســـارتی می دهـــد و ایـــن امـــر کم کـــم 
کرامتـــش را از میان می بـــرد. به همین دلیل راحت 
کرامـــت و عزتـــش را به مصرف دیگران می رســـاند. 
مصـــداق بـــارز ایـــن رویکـــرد در دختر ســـیرجانی، 
یـــا دختـــران قابـــی انقـــاب و یا دستگیرشـــدگان 
زن اتفاقـــات دی مـــاه9۶ )کـــه از آن هـــا مصاحبـــۀ 
کیفی جامعه شـــناختی تهیه شـــده اســـت( بسیار 

در  این هـــا  همـــۀ  مشـــترک  ویژگـــی  اســـت.  بـــارز 
مصرفی بـــودن و ضدتولید بودن شـــان اســـت. آدم 
مصـــرف زده ارادۀ ضعیفـــی دارد و به همین دلیـــل 
زود تحـــت تاثیر قرار می گیرد و امکان اســـتقامت در 
مســـیر ســـخت زندگی را نـــدارد. کمتـــر آدم مولدی 
اســـت که تن به ذلت بدهد. بســـیاری از مســـائلی 
که مـــا در حوزۀ زنـــان داریم، ضعیف بـــودن روحیۀ 
تولیدی در آن هاســـت. زن مظهر خاقیت اســـت 
کد می شـــود و حرکت  گر تولید نداشـــته باشـــد را و ا

کنـــد و نهایتًا متوقـــف می کند. زندگـــی را 

نه شرقی، نه غربی
اما »بانو« نمونۀ بارز زن انقاب اســـامی است. زن 
انقاب اســـامی نه غربی است و نه شرقی. »بانو«، 
کریم و عزیز  اسطورۀ مبارز خستگی ناپذیر است. او 
اســـت و تـــن به ذلت کـــه نمی دهد هیـــچ، بلکه به 
دیگران عزت می بخشـــد. در روایت شریف هست 
کـــه: »ان المومن اعز من الجبل« مومـــن از کوه هم 
مقاوم تـــر و نفوذناپذیرتر اســـت. این عزت جامعه را 

هم نفوذناپذیر می کند. 
بانو در 11 سالگی ازدواج می کند، از روستای شان به 
ســـمت شهر اهواز می رود. در همان ابتدا با پرورش 
مـــرغ و خـــروس زندگـــی مشـــترک را آغـــاز می کنـــد. 
کارگاه خیاطی  بعـــد از آن ســـراغ خیاطی مـــی رود و 
راه انـــدازی می کند. بعد از شـــروع جنگ تحمیلی، 
کار تعمیر  کمبـــود لـــوازم رزمنـــدگان در  بـــه خاطـــر 
برانکارد، لباس و پوتین وارد می شود. همچنین با 
ماشینش لوازم مورد نیاز رزمندگان را تهیه می کند 
و جابجایی امدادگـــران زن را انجام می دهد. بعد از 
کنون  جنـــگ هم وارد عرصۀ اقتصادی می شـــود. ا
در ســـال 1397 مرغـــداری، حوضچه هـــای پرورش 
کارگاه های قالی بافـــی، باغات میوه، مزرعه  ماهی، 
زنبـــوردارد و در همـــه  کنـــدوداری  صیفی جـــات، 
آن هـــا تولید انجـــام می گیرید. زن انقاب اســـامی 
مولد اســـت. جالب اســـت که در کمتـــر صحنه ای 
در مســـتند فقـــط رو بـــه دوربین حرف می زنـــد. رو 
بـــه دوربین حـــرف می زنـــد و می بافـــد، می خورد، 
محصول جمع می کند، رانندگی می کنند و... این 
آدم بـــه تولید زنده اســـت و خانواده بـــه تولید زنده 

اســـت و جامعه به تولید زنده اســـت. 

وقف در جنگ نظامی
تربیت فرزنـــد هم نوعی تولید اســـت یا 

دقیق تر بگویم پیچیده ترین تولید، تولید انســـان 
که در تربیت  انقابی یا مبارز اســـت. ظرافت هایی 
نســـل وجـــود دارد آن را بســـیار ســـخت و به ظاهـــر 
تولیدی غیرممکـــن می نماید. بانـــو در این زمینه 
هم پیشـــتاز اســـت. همه خانـــواده اش در صحنه 
گرفته تا پســـران و  مبـــارزه حاضرنـــد؛ از شـــوهرش 
کشیدن.  دخترانش، همه مولدند و اهل سختی 
او دو پســـر شـــهید و یک دختر جانبـــاز را تقدیم به 

انقاب اســـامی کرده اســـت.
 

وقف در جنگ اقتصادی
کار این آدم دیده نمی شود.  گایه و شکایت در  کًا 
آن قـــدر پرانرژی تولید می کند که انگار هیچ مانعی 
گرچه می گوید در این دوره  بر سر راه تولید نیست. 
زمانـــه تولیدکننده متضرر اســـت، اما تولید جزیی 
گـــر تولید نکند  از ســـبک زندگی اش اســـت؛ یعنی ا
زندگـــی برایش مفهومی ندارد؛ یـــا در جای دیگری 
کـــه: »ســـود را دالل می کند و تولید  اشـــاره می کند 
از رونـــق می افتـــد و انگیـــزۀ تولید از بین مـــی رود.« 
امـــا با مرغ هایش عشـــق می کنـــد و بـــا آن ها حرف 
می زنـــد. او ایـــن امـــر را مقـــدس می دانـــد چـــون 
می دانـــد کارش بـــرای پیشـــبرد انقـــاب اســـامی 
اســـت. او همۀ وقتش را تقدیـــم به اقتصاد انقاب 

کرده است. اســـامی 

سر سفرۀ انقالب
البته بانـــو صرفًا فعالیـــت اقتصادی نمی کنـــد، در 
واقـــع صرفًا حرفـــه ای در حـــوزه درآمدزایی و تولید 
نیســـت، بلکه در حوزه اجتماعی هم فعال است. 
پیگیری مســـائل و مشـــکات مـــردم و خرج کردن 
اعتبـــار و آبرویـــی که به واســـطه فرزندان شـــهید و 
ســـوابق فعالیـــت در زمـــان دفـــاع مقدس کســـب 
کـــرده اســـت را خرج حل مســـائل مـــردم و مطالبه 
کـــه بـــه یکـــی از  از مســـئولین می کنـــد. در جایـــی 
گرفتـــه اســـت این طور  مســـئولین ســـپاه تمـــاس 
بینـــداز...  را راه  بنـــده خـــدا  ایـــن  می گویـــد: »کار 
کار  من کمربســـته به انـــدازه همـــه ســـپاهت دارم 
کار  می کنـــم.« تلویحًا یعنی مـــن خودم اهـــل این 
که موظف  هســـتم و نمی خواهد منتی بگـــذاری 
کار مـــردم را راه بینـــدازی بـــدون عـــذر و  هســـتی 
بهانه. هیچ گله و شـــکایتی هم از مردم ندارد بلکه 
بالعکـــس خود را نســـبت بـــه همه آن ها مســـئول 
می داند و هیچ ســـهمی از سفره انقاب برای خود 

قائل نیســـت.

»بانو«ی انقالب اسالمی، نه شرقی نه غربی

خمینی و تقابل با ترس های تاریخی



از آشنایی تان با سوژه بگویید.
کــه بــا قصــه آشــنا شــدم. بــرای  نــوروز 9۶ بــود 
کاری رفتــه بــودم اهــواز، به صــورت اتفاقــی بــا 
زندگــی خانــم »فرجوانــی« آشــنا شــدم. تمایــل 
کــه زندگــی ایــن ســوژه را در مســتند  کــردم  پیــدا 
تهــران  مــا  کــه  آنجایــی  از  امــا  دهــم؛  نشــان 
بودیــم و ســوژه اهــواز بــود، ســاخت مســتند، 
دشــوار بــه نظــر می آمــد. ولــی همــان موقــع، 
کردیــم و  کار را شــروع  بــا چندتــا از دوســتان، 
حتــی یــک جلســه هــم تصویــر گرفتیــم؛ امــا بعــد 
کار را انجــام ندهیــم؛ چون  کــه  گرفتیــم  تصمیــم 
ابعــاد  تــا  می کردیــم  زندگــی  او  بــا  می بایســت 
ــا ایــن بعــد  زندگــی اش را خــوب در می آوردیــم. ب
مســافت، هزینــه تولید زیــادی بار گروه می شــد. 
ــر  کار از ســاخت اث ــه همیــن ســبب در ابتــدای  ب
پشــیمان شــدم. از طــرف دیگــر بــه ظرفیت های 
کــه فکــر می کــردم واقعــًا ســوژۀ جذابــی  ســوژه 
بــود و نمی توانســتم نادیــده اش بگیــرم. باالخره 
کردیــم.  کار را شــروع  هرطــور بــود از نــوروز 9۶ 
حــدود یــک ســال و هشــت، نــه مــاه هــم مراحــل 

کشــید. ســاختش طــول 

شما کاًل اهواز بودید؟
چــون محیــط زندگی و محل کار ســوژه متفاوت 
خوزســتان،  رفتیــم  ســفر  تــا  ده  حــدود  بــود، 
ایــام، اصفهــان و ده دز. یــک مرغــداری در ایــام 
اصفهــان  کودکــی اش  زندگــی  محــل  داشــت. 
بــود، محــل زندگــی اش اهواز بــود و باغ و روســتا و 
پــرورش زنبــورش در ده دز. بــه ایــن شــهرها ســفر 
فیلم بــرداری  روز  حــدود 25  چیــزی  و  کردیــم 
کردیــم. ایــن قصــه این قــدر جالــب و جــذاب بــود 
کار را ادامــه بدهیــم و الزم بــود  گزیــر شــدیم  کــه نا
گــر می خواســتیم بــا  کــه ایــن زمــان را بگذاریــم. ا
کنیــم،  مبنــای اقتصــادی و مــادی محاســبه 
اصــًا به صرفــه نبــود؛ چــون هزینــۀ زندگــی یــک 
ــان هزینــۀ  ــد و اسکانش ــا، رفــت و آم ــم در آنج تی
زیــادی داشــت. ضمــن اینکــه خــود ایــن آدم 
کار زیــاد و فعــال بودنــش و مهم تــر  به واســطه 
از همــه، مدیــر بودنــش قابــل مدیریــت نبــود. 
ــا مــا  ــود. او خــودش را ب چــون دائــم در حرکــت ب
تنظیــم نمی کــرد. مــا می بایســت خودمــان را بــا 

او تنظیــم می کردیــم. 

چه چیز این سوژه برای شما جالب بود؟
شــخصیت ایــن آدم! آدم ها عمدتًا معمولی اند؛ 
مثــل یــک خــط صــاف. وســط ایــن خــط صــاف، 
یــک قلــه ای وجــود دارد  کــه  یکهــو می بینــی 

کــه ایــن خــط صــاف را بــه هــم زده. یــک آدم 
ــد.  ــه هــم می زن ــژه  ای ایــن ترتیــب روتیــن را ب وی
ترتیــب  اســت.  همین گونــه  هــم  ســوژه  ایــن 
ــد. زندگــی اش  ــه هــم می زن ــی را ب زندگــی معمول
آدم هــای معمولــی  روتیــن  زندگــی  بــه شــکل 
نیســت. قصــه زندگــی اش از جنــس قصه هایــی 
کــه می توانــد مــدل بشــود. در تعریفــی  اســت 
کــه مــا از قهرمــان داریــم، نشــانه هایی وجــود 
کــه همــه در ایــن آدم هســت. بــرای اینکــه  دارد 
ــک  ــوان ی ــا به عن ــرا م ــازد. چ ــان را بس ــک قهرم ی
ــم؟  ــوژه هایی می روی ــاز ســراغ چنیــن س فیلم س
بــه  نســبت  ســوژه  ایــن  تفــاوت  به خاطــر 

معمولــی. انســان های 

تعریف شما از قهرمان چیست؟
و  زندگــی  از  مــن  تعریــف  را  قهرمــان  کیســتِی 
زندگــِی  در  جهان بینــی ام مشــخص می کنــد. 
کــه او را از زندگــی  قهرمــان، نشــانه هایی هســت 
ایــن  وقتــی  می کنــد.  جــدا  انســان ها  باقــی 
نشــانه ها را ارزش گــذاری می کنیــم، بــا تعاریــف 
می کنیــم.  ارزش گــذاری  خودمــان،  ارزشــی 
کــه قهرمــان بــرای مــن  بــا ایــن تعریــف اســت 
می شــود »مــادر شــهیدان فرجوانــی«. ایــن آدم 
زندگــی  در  هیچ وقــت  توحیــدی اش  نــگاه  بــا 
دچــار توقــف نمی شــود. ایــن نــگاه توحیــدی 
کــه ایــن آدم را  شــبیه یــک موتــور محــرک اســت 
کــه  در زندگــی بــه حرکــت درآورده و باعــث شــده 
انســان های دیگــر هــم بــه حرکــت درآینــد. ایــن 
که از نگاه  آدم، ویژه اســت. منبعی از انرژی دارد 
توحیــدی اش سرچشــمه گرفته. پــس می تواند 
قــوی باشــد، امیــد داشــته باشــد و بــرای دیگــران 
منشــأ امیــد باشــد. ایــن ســوژه عاوه بــر اینکــه 
خــودش امیــد دارد، امید بخــش هــم هســت.
کــه در محــل  کــه ایــن ســوژه ای  کار مــا ایــن اســت 
خــودش، به عنــوان قهرمان شــناخته می شــود، 
یــک  به عنــوان  می ســازیم،  کــه  فیلمــی  بــا 
کارکــرد  کنیــم؛ ایــن  قهرمــان جهانــی معرفــی اش 

رســانه اســت.

نســبت نــگاه »قهرمان محــور« بــا ســینمای 
مأیــوِس امــروز چیســت؟

ایــن  فیلم ســاز،  زیبایی شناســی  ایــن 
جهان بینــی او در خلــق اثــر نتیجــه اش می شــود 
جهت گیــری صاحــب اثــر در اثــر. همــان چیــزی 
کــه شــهید آوینــی می گویــد: »هنــر، آیینگی کــردن 
اســت و هنرمنــد نمی توانــد خــودش را از اثــرش 
جــدا کنــد.« فیلم ســاز همان چیــزی را می ســازد 

کــه در درونــش اســت. اینکــه چــرا مــن از ایــن 
شــخصیت امیــد می ســازم؛ درحالی کــه می شــد 
یــک اثــر ضدجنــگ ســیاه نما ســاخت، بــه نــگاه 

مــن بازمی گــردد. 
کــه فیلــم اثــر وضعــی و روانــی روی  از آنجایــی 
مخاطــب می گذارد، باید اثری ســاخت که حاِل 
کنــد؛ نــه اینکــه بــا یــک اثــر  افــراد جامعــه را خــوب 
کنــد. اینکه فیلم،  ســیاه، حــال جامعــه را خراب 
دغدغــه ای را از کســی حــل کنــد، بــرای من مهم 
ــروم.  کار نیهیلیســتی ب ــه اینکــه ســراغ  اســت. ن
اســت  کــه در جشــنواره ها هــم ممکــن  کاری 
جایــزه بگیــرد و دیــده شــود. در حالی کــه ایــن اثــر 
با وضعیت فعلی اش، ممکن اســت در خیلی از 
جشــنواره ها جایــزه نگیــرد و دیــده نشــود. اثــری 
کــه به لحــاظ تکنیکــی و فرمــی از خیلی هایشــان 

ــر اســت. قوی ت
به نظــرم مســتند »بانــو« همیــن ویژگــی را دارد. 
گرفتاری هــای روحــی دارد یــک  کــه  بــرای آدمــی 
آرام بخــش اســت. بــرای چنیــن انســان هایی 
گره هایشــان را کوچک  شــما باید راهکار بدهی، 
کنــی تــا ذهنشــان بــاز شــود؛ ایــن تزریــق امیــد 

اســت در جامعــه. 
که مشــکات  از ســوی دیگر، بحثم این نیســت 
را نبینیــم. مــا در ایــن فیلــم، مشــکات را هــم 
کردیــم.  گفته ایــم. راجع بــه بیــکاری صحبــت 
کردیــم،  راجــع بــه وضــع اقتصــادی صحبــت 
راجع بــه واردات محصــوالت از چیــن صحبــت 
کردیــم. همــۀ این هــا را گفتیــم ولــی زمینــۀ فیلــم 
واقعــًا امیــد اســت. خانــم فرجوانــی مــی رود در 
دل مشــکات، از آنهــا عبــور می کنــد و متوقــف 

نمی شــود.

کار را  ایــن ســوژه ابعــاد متفاوتــی دارد، ایــن 
نمی کــرد؟ ســخت  شــما  بــرای 

واقعــًا همین طــور اســت. مــن تــا به حــال ســر 
نگذاشــته ام.  زمــان  این قــدر  ســوژه ای،  هیــچ 
در زندگــی ایــن شــخصیت، مــا دنیایــی از قصــه 
داریــم. بــا حجــم وســیعی از داده هــا و اطاعــات 
مواجــه بودیــم. خانــم فرجوانــی واقعــًا آدم پــر 
جنب وجوشــی اســت. ممکــن اســت مخاطــب 
گر  پــای فیلــم بنشــینید و بگویــد فــان قســمت ا
ــود؛ امــا واقعیــت ایــن  جابه جــا می شــد، بهتــر ب
کار واقعــًا ســخت بــود.  کــه تدویــن ایــن  اســت 
کار ســختی بــود.  ضمــن اینکــه تولیــدش هــم 
کاری، فوق العــاده  نوشــتن متــن بــرای چنیــن 
کــه عاوه بــر اینکــه داســتان  دشــوار بــود. متنــی 
را روایــت می کنــد، ولــی تحلیــل نداشــته باشــد و 

کــه هــم حــس داشــته  شــعار هــم ندهــد. متنــی 
گفتــن. باشــد و هــم حرفــی بــرای 

شــما دو جــا اشــک ایــن مــادر را در برابــر دوربیــن 
نمی بینــی؛  آه و نالــه  و  گریــه  دیگــر  می بینــی. 
از مــادران و  کــه متأســفانه در روایــت  چیــزی 
همســران شــهدا، مرســوم شــده اســت. شــما 
از ایشــان، شــکوه و اســتقامت می بینــی. ایــن 
کــه بــرای همســران شــهدا می بینیــم  کارهایــی 
کارهــای خوبی نیســت. متأســفانه نمی فهمیم 
چــه معنایــی دارنــد. چه افقــی دارند؟ قرار اســت 
کــه  کننــد؟ زن جوانــی  کار  بــا ذهــِن جامعــه چــه 
زندگــی اش نابــود شــده، بچه هایــش در حــال 
اشــک و آه و ناله انــد. خــب چــی؟ بلــه! زندگــی 
ــه دارنــد  خانــوادۀ شــهدا ســخت اســت؛ هــم نال
گریــه. بعــد شــمای فیلم ســاز ایــن را بــه  و هــم 
کــه بــرای  جامعــه تزریــق می کنــی و انتظــار داری 
خانواده هــای شــهدا چــه اتفاقــی بیافتــد. بــرای 
بقیــه مــردم چــه؟ بــا چــه انگیــزه ای مــردم بایــد 
کننــد؟ ایــن تیــپ معرفــی  کشورشــان دفــاع  از 
خانــوادۀ شــهدا بــا غــم و درد و ســختی، جامعــه 
این هــا  در حالی کــه  می کنــد؛  تخدیــر  دچــار  را 
کــه بایــد بــه  یــک وجــه حماســی و شــکوه دارنــد 

جامعــه منتقــل شــود.
 

 بــا درک ایــن فضــای تخدیــر یــا امیــد، 
ً
دقیقــا

پــای ســینمای آینــده هــم می آیــد وســط.
آفریــن. آینــده محصــول حــال اســت؛ پــس بایــد 
کــرد. بایــد افــق داشــت. وقتــی  بــه آینــده فکــر 
شــمای فیلم ســاز، پشــتوانۀ فکــری ُپــری نــداری 
و فقــط احســاس را می فهمــی، همین را منتقل 
غ از نظر، اندیشــه و تفکر.  می کنی. احســاِس فار
زمانی کــه فکــرت عمــق و ریشــه نــدارد، تولیــدت 

ــه می شــود. هــم همین گون
ــا ایــن منطــق، بهتریــن  آن پــان ســنگ قبرها ب
نقطــه اســت بــرای پایــان. یــک پــان ســینمایی 

محمـــد حبیبی منصـــور متولد 1361 اســـت و کارشناســـی کارگردانـــی دارد. ازجملـــه کارهایی که ســـاخته می توان به  «
ک منتظر«، مجموعه مستند »اربعین« و مجموعه مستند »راهیان نور« اشاره کرد. از بین  »معلم«، »داستان آینده«، »خا
این ها »معلم« در جشـــنواره عمار، فانوس گرفته اســـت. حبیبی منصور امســـال با مســـتند متفاوتی به جشـــنواره عمار 
آمده اســـت؛ »بانو«. ازاین رو فرصت را غنیمت شـــمردیم و با ایشـــان کارگردان با موضوع »بانو« به صحبت نشســـتیم.

روایت »محمد حبیبی منصور« از ساخت مستند »بانو«

به دنبال قهرمان

وقتی شمای فیلم ساز، پشتوانۀ فکری 
ُپری نداری و فقط احساس را می فهمی، 

همین را منتقل می کنی. احساِس 
غ از نظر، اندیشه و تفکر. زمانی که  فار

فکرت عمق و ریشه ندارد، تولیدت هم 
همین گونه می شود.



پر انرژی و پر از تناقض؛ به تمســخرگرفتن مرگ. 
رفتنــد ســنگ قبر ســاختند. بعــد زن و شــوهر 
راجع بــه رنــگ آن بــا همدیگــر بحــث می کننــد 
که ســیاه باشــد یا ســفید. این به شــبیه شــوخی 
می مانــد؛ امــا پــر از حــرف اســت. تصویــر زندگــی 
آدم هــا  ایــن  آدم هاســت.  ایــن  گاهانــۀ  مرگ آ
کــه دارد  کســی  دارنــد بــا مــرگ زندگــی می کننــد. 
ســنگ قبرش را جلو جلــو می ســازد و راجع بــه 
تاریخــش هــم نظــر می دهــد، ترســی از مــرگ 
گاه،  نــدارد. حــرف ما این اســت که زندگی مــرگ آ
زیباســت. بــه تــو انــرژی می دهــد بــرای ادامــه 
گاه خروجــی دارد بــرای  زندگــی. زندگــی مــرگ آ
ــه  گاهان ــه مرگ آ ک ــی  ــًا در حیات ــو. اتفاق ــای ت دنی
ــرار می کننــد، زندگــی  نیســت و آدم هــا از مــرگ ف
پــوچ و ســیاه و پــر از بی اخاقــی اســت. بــه نظــرم 
هســت،  فلســفی  حرف هــای  فیلــم،  ایــن  در 
حرف هــای اخاقــی هســت، حرف هــای دینــی 
ــۀ  ــا زمین ــت ب کاری اس ــم  ــن فیل ــت. ای ــم هس ه
برقــرار  ارتبــاط  انســان ها  بــا فطــرت  کــه  امیــد 
انســانی بودن  به خاطــر  هــم  ایــن  می کنــد. 
ــرای  ــا ب ــن  قهرمان ه ــت. ای ــوژه اس ــوع و س موض
جامعــه مثــل یــک موتــور محــرک هســتند و 
اشــتباه  یــک  بــه جامعــه،  تزریــق نکردنشــان 
مهلــک اســت؛ چــون جامعــه بــدون قهرمــان 
قهرمان هــای  گــر  ا شــما  ضمنــًا  می میــرد. 
جامعــه ات را معرفی نکنی، قهرمانی های بدلی 
بــه نســل جدیــد جامعــه ات معرفــی می شــوند. 
قهرمان هــای بدلــی، امیــد کــه نمی دهند هیچ، 

جامعــه را هــم متوقــف می کننــد.

ایــن  وارد  مــا  فیلم ســازهای  تولیــدات  چــرا 
نمی شــود؟ مباحــث 

و  تهیه کننده هــا  تولیدکننده هــا،  چــون 
کّمــی،  ــگاه  ســفارش دهنده ها به خاطــر غلبــۀ ن
حاضــر نیســتند انــرژی بگذارند تا یــک کار خوب 
ســاخته شــود. خاصیــت رســانه و تلویزیــون 
کــه  ایــن اســت. آنتــن، مثــل یــک چاهــی اســت 
کننــد؛  ــد ایــن چــاِه زمــان را پــر  این هــا موظف ان
کــه بدستشــان رســید را پخــش  پــس هرچیــزی 
کار، چــه  کــه بــا ایــن  می کننــد. متوجــه نیســتند 
ــد. ســفارش دهنده ها  بایــی ســر جامعــه می آی
کــه تلویزیونــی  خصوصــًا بخش هــا و ارگان هایــی 
کّمــی  ــگاه  ــد ن ــه نبای ک ــد بفهمنــد  نیســتند، بای
کار  بــه تولیــدات فرهنگــی داشــته باشــند. یــک 
خــوب، بــا دو ســال زمــان و هزینــۀ مشــخص، 
خانــوادۀ  راجع بــه  ضعیــف  کار  تــا  ده  از  بهتــر 
ایــن  راجع بــه  خــوب  کار  تولیــد  شهداســت. 
متأســفانه  اســت؛ چــون  موضوعــات ســخت 
به واســطۀ تولیــد مســتندهای ضعیــف، خیلــی 
کلیشــه شــده اند.  از ایــن ســوژه ها تبدیــل بــه 
راه  پنجاه درصــد  انتخــاب ســوژه  در مســتند، 
کــه  کیفیتــی  کــم  کارهــای  اســت. امــا به واســطۀ 
کــم  کرده ایــم، جذابیــت اصــل موضــوع را  تولیــد 
کرده ایــم؛ مگــر فیلم ســاز بــا ترفندهــای خــاص و 

ــاند.  ــر بنش ــای اث ــب را پ ــذاب مخاط ج

کجــا  ایــدۀ نریشــن خانــم »ثریــا قاســمی« از 
آمــد؟

کامًا در کارش اســتاد اســت. پیر  خانم قاســمی 
ایــن راه اســت و ایــن شــخصیت کامــًا یــک مــادر 
ــوی  ــه الگ ــده ب ــل ش ــش تبدی ــن صدای ــت. ُت اس
صــدای یــک مــادر. مــا بــا اضافه شــدن نریشــن، 
کند  می خواســتیم فیلــم، زبــان روایــی هم پیــدا 
و یک ِالمان و جذابیت نمایشی دیگری هم به 
کــه خــدا را شــکر خانــم قاســمی  کار اضافــه شــود 
فوق العــاده بــا مــا همراهــی کــرد. بــا ســوژه ارتبــاط 
کار  کــرد و خیلــی هــم بــرای ایــن  عاطفــی برقــرار 

گذاشــت. انــرژی 

حجت االسالم مجتبی نامخواه

مشاهدۀ انسان انقالب
در مســـتند بانو چـــه می بینیم؟ یا بهتـــر بگویم، 
در مســـتندهای »ملت قهرمان« چه می بینیم؟ 
چه چیزی در این آثار از همه برجســـته تر اســـت؟ 
کـــه به رغـــم عـــدم شـــهرت  روایـــت انســـان هایی 
که با زندگی  رسانه ای، قهرمان داستانی هستند 
خـــود خلـــق کرده انـــد؟ کوشـــش های اجتماعی 
می بینیـــم؟  را  مـــردم  از  آحـــادی  اقتصـــادی  و 
کم وبیش همین طور اســـت؛ اما به نظر می رســـد 
کـــه  برجســـته ترین وجـــه ایـــن آثـــار، آن جاســـت 
روایتی از زمینه های اجتماعی و چگونگی زندگی 
انســـان انقـــاب اســـامی بـــه دســـت می دهـــد. 
ملت قهرمان و به طور مشـــخص مســـتند »بانو« 
از ایـــن منظـــر اهمیتـــی دو چنـــدان می یابنـــد؛ 
به ویـــژه وقتـــی بدانیـــم در اختیار داشـــتن درکی 
مبسوط از انسان انقاب چه اهمیتی دارد؛ و نیز 
وقتی بدانیم امـــکان به دســـت آوردن این درک، 
عاوه بر نظریه، محتاج مشـــاهده نیز می باشـــد. 
آثـــار بخـــش »ملـــت قهرمـــان« سرشـــار از چنین 

مشـــاهداتی است.

زایش هویت جدید
در جریـــان انقـــاب اســـامی با پیدایـــش هویت 
انســـانی جدیدی مواجهیم؛ به عبارت دقیق تر، 
که  پیدایش انســـان هایی جدید؛ انســـان هایی 
درکی بدیع از معانی بنیادین انســـانی، از زندگی، 
مذهب، هســـتی، خدا و جامعه دارند و بر اساس 
ایـــن نگـــرش جدیـــد و خارق العـــاده، کنش های 
اجتماعـــِی جدیـــد ســـامان می دهنـــد و جهـــان 
اجتماعی جدیـــدی را طلب می کننـــد. در میان 
مجموعه نگرش هـــای این انســـان جدید، نگاه 
او به مرگ اهمیتی محوری دارد. انســـان انقاب 
خالق معنـــا و امکان جدیـــدی از زندگی اســـت و 
گر بگوییم این چگونگی متفاوت  بی راه نیســـت ا
دربارۀ زندگی را بر اســـاس درک متفاوتش از مرگ 
و بر اســـاس رهایی از بنِد ترس از مرگ به دســـت 
آورده اســـت؛ حتی باالتر، تولد و پیدایش انســـان 
که به مرگ  انقاب معلـــول نگاه متفاوتی اســـت 
گر از نقطه نظر تغییـــرات فکری  داشـــته اســـت. ا
کنیم، انســـان انقاب هنگامی متولد شـــد  نگاه 
که فهمیـــد مـــردن وجهـــی از زندگی اســـت. این 
توجـــه، معلول بازخوانی خمینیســـتی از ســـنت 
کـــه نگرش حســـینی دربـــارۀ عین ســـعادت  بود 

بـــودن گونه ای از مرگ و عین خســـارت بودن 
گونـــه ای از زندگـــی را زنده کرد.

ایـــن وجـــه از نگـــرش انســـان انقـــاب، 
از  مســـتمر  تجربـــۀ  یـــک  به عـــاوۀ 

ایـــام  در  مـــرگ  کرانـــۀ  در  زندگـــی 
مبـــارزه و جنـــگ، باعـــث شـــده 

انســـان  از  مـــا  تـــا در شـــناخت 
انقـــاب، مرگ بـــر زندگی غلبه 
داشـــته باشد؛ این غلبه البته 
اقتضـــای مفهـــوم شـــهادت 
اســـت. مصداق اتم انســـان 
اســـت.  شـــهید  انقـــاب، 
تجربـــۀ  به واســـطۀ  شـــهید 
کـــه  متمایـــزی  و  اختیـــاری 
در مـــرگ خـــود داشـــته، بـــه 

ایـــن مقام دســـت یافته اســـت؛ این ها درســـت، 
امـــا دســـت آخـــر زندگـــی در نظـــر انســـان انقاب 
چیســـت؟ و انســـان انقـــاب از چـــه نـــوع زندگی  
این هـــا  اســـت؟  برخاســـته  بســـتری  چـــه  از  و 
کـــه در تحلیـــل ما از  پرســـش های مهمی اســـت 
انســـان انقاب، کم و بیش حلقۀ مفقوده است؛ 
یا دســـت کم تصویر و تحلیل ما از انســـان انقاب 

را تکمیـــل می کنـــد. 

قهرمان
کـــه مـــن دیـــده ام، مســـتندهای »ملت  تـــا آنجا 
محـــور  تفاوت هایشـــان،  همـــۀ  بـــا  قهرمـــان« 
مضمونی مشـــترکی دارنـــد و آن، دغدغـــۀ روایت 
واژۀ  اســـت.  اســـامی  انقـــاب  انســـان  زندگـــی 
کنونی مـــا معانـــی و مصادیق  قهرمـــان در عصـــر 
»قهرمان هـــای  زمانـــۀ  در  مـــا  دارد؛  روشـــنی 
همـــۀ  می بریـــم.  ســـر  بـــه   )Faust(»فاوســـتی
قهرمان هـــای عصـــر مـــا کم وبیـــش در نســـبت با 
قدرت تعریف می شـــوند؛ یعنی افرادی هســـتند 
واجـــد قدرت یـــا معطوف به قبیلۀ قـــدرت و یا در 
صورتی مثالیـــن و خیالی، صاحـــب قدرت هایی 
خارق العاده . قدرت در اینجا بیشـــتر به معنای » 
کاری  کردن آن هـــا به  ســـلطه بر دیگـــران« و وادار 
خـــاف میل شـــان اســـت؛ مســـتندهای ملـــت 
کـــه  قهرمـــان امـــا روایـــت قهرمان هایـــی اســـت 
بیش و پیش از کســـی دیگر، بـــه »قدرت بر خود« 

دســـت یافته انـــد.

فتوحات انسانی
آوینـــی،  شـــهید  مســـتندهای  منظـــر  یـــک  از 
حـــال  وصـــف  اســـت؛  انقـــاب  انســـان  روایـــت 
انســـان های انقاب، پـــر بســـامدترین مضمون 
گفتارمتن های شـــهید آوینی اســـت. پروژۀ آوینی 
کشف و وصف انسان انقاب  در مستندهایش، 
اســـت. روایـــت فتـــح آوینـــی، روایـــت فتوحـــات 
و  انســـانی  فتوحـــات  روایـــت  نیســـت؛  نظامـــی 
انســـان  یعنـــی  اســـامی،  انقـــاب  فتح الفتـــوح 

انقابـــی اســـت.
با این همه روایت فتـــح روایت زندگی 

در  انقـــاب  انســـان 
بـــا  کش  کشـــا

گ  مـــر

کســـی زندگی انســـان انقاب را روایت  است. چه 
کـــه دیـــده ام، مســـتندهای  می کنـــد؟ تـــا آن جـــا 
گام خوبی در این زمینه اســـت؛ و  ملت قهرمـــان 
می تـــوان »بانـــو« را یکی از بهترین آنان دانســـت. 

سرشار از زندگی
»بانو« اثری مبســـوط اما روان از یک قهرمان غیر 
فاوســـتی اســـت؛ اثر با »زندگـــی« و روایـــت زندگی 
شروع می شـــود: »کمی عشـــقوالنه تر برو«؛ جملۀ 
که بانوِی ســـوژه با ته لهجه ای اصفهانی  آغازینی 
خطاب به همســـرش می گوید. جمله سرشـــار از 
معنای زندگی اســـت و سرشـــارتر می شـــود وقتی 
گویندۀ آن، زنی است هفتاد و چندساله؛  بدانیم 
»عصمت احمدیان« مادر دو شهید است. زوایه 
نـــگاه اثر اما مرگ انســـان انقاب نیســـت، زندگی 
انســـان انقـــاب اســـت و مـــا در پایـــان کار، تصویر 
چگونگـــی  از  می-آوریـــم  به دســـت  روشـــن تری 
کـــه انقـــاب اســـامی در  کنشـــگری ای  زندگـــی و 

کرده اســـت.  انســـان معاصر ایرانی ایجاد 

تولید و امید
کنونـــی، ما بیشـــتر از آنکه  از یـــک نظر در شـــرایط 
بـــه وجه نـــگاه انســـان انقـــاب به مـــرگ محتاج 
کنشـــگری اجتماعِی  باشـــیم، نیازمند چگونگی 
برآمده از هویِت انسانی انقاب اسامی هستیم. 
»بانـــو« برای ما از نســـبت تولید و امیـــد می گوید؛ 
از اقتصاد سیاسِی امید اجتماعی و از همبستگی 
مرِگ تولید اقتصـــادی و بازتولید یأس اجتماعی؛ 
که انســـان انقـــاب در قلب تاریِخ  از این می گوید 
کنش  امتنـــاع، تولـــد یافتـــه امـــا حامـــل امـــکان 
اجتماعی و تاریخی بوده است. این ها مهم ترین 
کنونی انســـان انقاب اســـامی اســـت.  نیازهای 
غ از فراز و نشـــیب ها، ژانر مضمونی- سوژه ای  فار
کنون  ملت قهرمان، روایت فتِح انســـاِن انقاِب ا
ماســـت. اثر و آثاری با این اهمیـــت، درخور دیده 
شـــدن دقیق و نقد شـــدن هســـتند. شـــاید این 

کار.  یادداشـــت درآمدی باشـــد برای این 
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تنظیم: مرضیه پیرهادی

کشـــاورزی و هم درس  کودکی؛ هم  دوران 
خواندن

بهـــادران«  »بـــاغ  بـــه  مـــن  اصالـــت 
بر می گـــردد. بـــاغ بهـــادران روســـتایی بکـــر 
کـــه 20 دقیقـــه تـــا اصفهـــان فاصلـــه  اســـت 
دارد و از نظـــر جغرافیایـــی بیـــن ذوب آهن 
گرفته اســـت. در خانه  خ شـــهر« قـــرار  و »فر
چهـــار دختـــر و چهار پســـر بودیم و اســـامی 
همـــه مذهبـــی و زیبـــا بـــود. اغلـــب مادرم 
اســـامی را می گذاشـــت. پدر و مـــادرم همه 
بچه هـــا را دوســـت داشـــتند اما نســـبت به 
که مـــن فکر  مـــن یک جـــور دیگـــری بودند 
می کنـــم علتـــش غربت من بـــود. در همان 
باغ بهـــادران به مکتب رفتـــم. در آن زمان 
کمیـــل، زیارت عاشـــورا و...  کودکـــی دعای 
کـــه می خوانـــد دیگـــر مـــا  را اســـتاد یک بـــار 
بلـــد  کودکـــی  همـــان  از  و  می گرفتیـــم  یـــاد 
کـــم بودند  بـــودم ایـــن دعاهـــا را بخوانـــم. 
کـــه بتوانند ایـــن دعـــا را بخوانند.  کســـانی 
خانم هـــای   مثـــل  را  مـــن  به همین خاطـــر 

درس  بـــرای  می کردنـــد  دعـــوت  بـــزرگ  
دادن. اعتمـــاد بـــه نفـــس خوبی داشـــتم. 
کاس دوم ابتدایـــی بـــودم ولی  مثـــًا مـــن 
بـــا ایـــن حـــال پایـــه اول ابتدایـــی را درس 
مـــی دادم. در بین خواهرهـــا و برادرها تنها 
کشـــاورزی  کار  که بـــه پـــدرم در  مـــن بـــودم 
کـــدام را نـــه پدرم  کمـــک می کـــردم و هیـــچ 
بـــه آنهـــا می گفت نه خـــود آنهـــا می آمدند؛ 
کار را هم نداشـــتند. البته در  توانایـــی این 
کارهـــا  کارهـــای خانـــه و نظافـــت واینجـــور 
فعـــال بودنـــد و جبـــران می کردنـــد. پـــدرم 
بـــا رفتـــن مـــن بـــه مدرســـه مخالـــف بـــود. 
کـــرده بـــودم و بعضی  بـــا معلمـــم صحبـــت 
کشـــاورزی داشـــت و  کار  که پـــدرم  مواقـــع 
از آمدنـــم بـــه مدرســـه جلوگیـــری می کـــرد، 
ســـخت گیری  کـــه  می خواســـتم  معلـــم  از 
نکنـــد و قول مـــی دادم درس هایم را خوب 
کـــه  بخوانـــم و خـــوب بنویســـم. ایـــن شـــد 
کتـــاب  هـــم  و  می بـــردم  را  علف هـــا  هـــم 

بود. دســـتم 

دوران نوجوانـــی؛ خواســـتگاری، نامزدی، 
عروســـی  و  عقدکنان 

بـــود. هرکـــس  ازدواج در خانـــواده مـــا آزاد 
می آمـــد  خواســـتگار  برایـــش  ســـالی  هـــر 
ازدواج می کـــرد. ولـــی مـــن بـــاغ بهـــادران را 
دیگـــری  شـــغل  چـــون  نداشـــتم؛  دوســـت 
کشـــاورزی نداشـــتند. دوســـت داشتم  بجز 
بـــه شـــهر بـــزرگ بیایـــم و در همـــان دعـــای 
کبیـــر شـــب 19مـــاه رمضـــان وقتی  جوشـــن 
گریه و ضجـــه و نالـــه می کنند  دیـــدم همـــه 
از خـــدا چیزی می خواســـتند من بـــا اینکه 
بچـــه هم بودم، نگفتم یک همســـر پولدار، 
نگفتـــم یـــک همســـر خوش تیـــپ، فقط در 
کـــه  کســـی را از خـــدا بخواهـــم  ذهنـــم آمـــد 
مـــن را به شـــهر بزرگی ببـــرد و اینکـــه ایمان 
داشـــته باشـــد. ایـــن را از خـــدا خواســـتم و 
خـــدا هـــم شـــوهری با تمـــام محســـنات به 
مـــن داد. هـــم ثروت داشـــت هم زیبـــا بود 
که در  و هـــم مومـــن بود. یازده ســـالم بـــود 

بـــاغ بـــادران خواســـتگاری برایـــم آمد. 
بـــا پدرم حرف ها را زدند و شـــرط و شـــیربها 

آوردنـــد.  عاقـــد  رفتنـــد  بعـــد  و  بریدنـــد  را 
کًا  کردیـــم.  عقـــد  اول،  جلســـه  همـــان 
و  عقدکنـــان  و  نامزدکنـــان  و  دختربینـــی 
کشید؛ از  عروسی همه چهار ســـاعت طول 
ســـاعت چهار بعدازظهر تا ســـاعت هشـــت 
کـــه بـــرق هـــم نبـــود؛ ظلمـــات بود.  شـــب 
کـــه آفتاب  مـــن حاج آقـــا را ندیـــدم تا فـــردا 
زد بیـــرون، حاج آقـــا را دیـــدم. االن نزدیک 
که بـــا هـــم زندگی  به شـــصت ســـال اســـت 
می کنیـــم. ثمـــره ایـــن ازدواج پنج تـــا اوالد 
تـــا دختـــر و دو  کم نظیـــر، ســـه  گران بهـــا و 
تا پســـر، بـــه نام هـــای اســـماعیل، ابراهیم 
الحمـــدهلل  کـــه  نادیـــا  و  نـــدا  نســـرین،  و 
رب العالمیـــن هم از نظـــر تحصیاتی هم از 
نظـــر فرهنگی بـــه درجات عالیه رســـیدند. 
که به شهادت رســـیدند، این  دو تا پســـرم 
کمتر  دو دختـــرم هم خیلی خوب هســـتد؛ 
از شـــهید و شـــهادت نیســـتند. هـــر دو در 

می کننـــد. کار  فرهنگـــی  زمینه هـــای 

دائم الوضو؛شروع زندگی مشترک در اهواز

خاطراتی از خانم فرجوانی؛ مادر دو شهید و یک جانباز

 به استوارِی کوه
شـــهادت »حاج اســـماعیل فرجوانی« پس از 8 بار مجروح شـــدن و مفقود بودن پیکر ایشـــان و همچنین بازگشـــت پیکر بی ســـر »شـــهید  «

ابراهیـــم فرجوانـــی«، مـــا را به شـــیر زنی می رســـاند که نرســـیده به دهه چهـــارم زندگی، دو فرزنـــدش را تقدیم دفـــاع از حریم والیـــت کرد. پای 
که با روحیه وصف ناشدنی  گفته ها و خاطراتش سیر نمی شـــوی. مادر شهیدان فرجوانی شیرزنی اســـت  صحبتش که می نشـــینی از شـــنیدن 
گاهـــی با خواندن ســـروده هایش  گاه از زندگـــی خود و  گاه از خاطـــرات فرزنـــدان شـــهیدش می گویـــد،  از برنامه هایـــش بـــرای آینـــده می گویـــد. 
گاهـــی از نبود  گـــر چه  که ا که بیشـــتر در وصف پســـران شـــهیدش اســـت، نم اشـــکی پشـــت شیشـــه های عینکـــش نمایان می شـــود. مـــادری 
فرزندانـــش مردمک چشـــمانش می لرزد و چشـــمه اشـــکش می جوشـــد اما تا به حال هرگز دســـت و دلش نـــه در جبهه های نبـــرد حق علیه 
که همچنان خدمات  کشـــیدن پســـر بی ســـرش. حاال پای خاطرات چنین شـــیرزنی نشسته ایم؛ شـــیرزنی  باطل لرزیده و نه هنگام در آغوش 

ارزنده ای به ایـــن انقالب دارد.



کردیم  دقیقًا ســـه روز بعد از ازدواج حرکت 
گـــرم بود  و بـــه اهـــواز آمدیـــم. هـــوا آن قـــدر 
انـــگار در تنور داریـــم نان می پزیـــم. هوا به 
گـــرم بـــود و خیـــس عرق  شـــدت شـــرجی و 
شـــده بودیم. بـــه خانه رســـیدیم. خانه ای 
که مـــن را در آن بردند حـــدودًا دو هزار متر 
بـــود. زندگـــی جدیـــد را بـــا حاج آقـــا شـــروع 
کـــردم. چنـــد وقـــت بعـــد همســـایه دیـــوار 
بـــه دیوارمـــان قـــرآن درس مـــی داد. دختر 
»حـــاج  ســـیداحمد حکیـــم« در خانـــه مـــا 
گفـــت:  بـــود.  مســـتاجرهای مان  از  یکـــی 
قـــرآن.  بـــرای  این جـــا  مـــی روم  دارم  مـــن 
تـــو  گفتنـــد  خواهرشـــوهرم  و  مادرشـــوهرم 
گـــر می خواهـــی بـــروی بـــرو. مـــن هم  هـــم ا
بـــادران  بـــاغ  مکتـــب  همـــان  مثـــل  رفتـــم 
گذشـــت و حوصله ام  خودمـــان.... مدتـــی 
در آن خانـــه بـــزرگ ســـر می رفـــت. یک روز 
غ و یک خروس  گفتـــم یک مـــر بـــه حاج آقا 
باشـــد. حاج آقـــا  گفـــت:  بخـــر.  مـــن  بـــرای 
غ و یـــک خـــروس  بیـــرون رفـــت و یـــک مـــر
چ شـــد،  ُکر غ  بـــرای مـــن خریـــد. وقتی مـــر
گذاشـــتم  غ  غ هـــا را زیـــر پـــای مـــر تخـــم مر
نـــگاه  دفعـــه  یـــک  درآمدنـــد.  جوجه هـــا  و 
غ و خـــروس  کـــردم دیـــدم دویســـت تـــا مـــر
غ می فروختـــم. کلـــی تخم مـــر دارم. روزی 
که من اسماعیل  گذشـــت  یک ســـال و نیم 
بـــرای  صبـــح  بـــه  صبـــح  شـــدم.  بـــاردار  را 
نمازمـــان بلند می شـــدیم وضـــو می گرفتیم 
وضـــو  هـــم  بعـــد  می خواندیـــم  نمـــاز  و 
کاس قرآن می نشســـتیم  می گرفتیم و ســـر 
تـــا این کـــه دوبـــاره وضـــو می گرفتیـــم نمـــاز 
را  چشـــم  می خواندیـــم.  را  عصـــر  و  ظهـــر 
بهـــم می زدیم وضـــو می گرفتیم بـــرای نماز 
بـــارداری  دوران  ایـــن  در  عشـــا.  و  مغـــرب 
همـــه اش دائـــم الوضو بودم و هـــم مفاتیح 
الجنـــان را، هـــم صحیفیـــه ســـجادیه و هم 
گرد زرنگی  نهج الباغـــه را می خواندم. شـــا

بـــودم.  هم 

و  ســـالم  پســـرانی  ابراهیـــم؛  و  اســـماعیل  
شـــیرین و  صالـــح 

از همـــان بچگی هایم خیلـــی حجب و حیا 
کـــرده بـــودم و باردار  داشـــتم. مـــن ازدواج 
بـــودم. پـــدرم خانۀ مـــا آمده بـــود و در این 
کـــه پـــدرم خانـــه مـــا بود مـــن تکان  دو روز 
نخـــوردم و در رخت خوابـــم بـــودم. وقتـــی 
می شـــدم  بلنـــد  می رفـــت  بیـــرون  بابایـــم 
که  آبـــی چیـــزی می خـــوردم دوبـــاره بابـــام 
می آمـــد زیـــر پتـــو می رفتـــم و می خوابیدم. 
و  بـــود  بـــزرگ  شـــکمم  اینکـــه  خاطـــر  بـــه 

کـــه مـــن را ببینـــد.  خجالـــت می کشـــیدم 
کیلـــو  نـــه  و  ســـی  شـــکمم  درون  بچـــه  بـــا 
بـــودم. وقتـــی حاج اســـماعیل متولد شـــد 
کیلـــو وزنش بـــود. آن  وقت هـــا مثل  شـــش 
کســـی بداند  کـــه  امـــروز ســـونوگرافی نبـــود 
بچه اش پســـر اســـت یا دختر؛ ناقص اســـت 
یـــا ســـالم. خداونـــد اســـماعیل را بـــه مـــن 
کـــرد ســـالم و صالح، بـــدون قابله،  عنایـــت 
بـــا  شـــکرهلل،  دکتـــر،  بـــدون  مامـــا،  بـــدون 
کیلو وزن، نزدیک هـــای اذان صبح  شـــش 

کـــه اســـماعیلم متولد شـــد. بـــود 
شـــروع  را  شـــیرین  زندگـــی  اســـماعیل  بـــا 
کارهـــای او را انجام  کردم و خـــودم تمامی 
مـــی دادم و بـــاز این جا هـــم خیلـــی زرنگی 
گـــر  ا را  اســـماعیل  شـــلوار  مثـــًا  می کـــردم؛ 
کوچـــک بـــود خـــودم برایـــش می دوختم. 
بـــه  کم کـــم  بخریـــم.  بـــازار  از  نمی رفتیـــم 
کردم. خاصه  خیاطی هم سررشـــته پیـــدا 
بـــا اســـماعیل بـــا هـــم بـــزرگ شـــدیم و بـــا 
همدیگـــر بـــازی می کردیم. بعضـــی وقت ها 
کاس قـــرآن می رفتـــم با خـــودم می بردم و 
بعضـــی وقت هـــا خـــودش دنبالـــم می آمد. 
تا این که اســـماعیل دو ســـالش شـــد. ســـر 
کاس  ابراهیـــم بـــاردار شـــدم و همچنـــان 
را  غ هـــا  مر همچنـــان  می رفتـــم.  را  قرآنـــم 
کاس های قرآن را هم می رفتم.  داشـــتم. 
عـــاوه بـــر ایـــن مـــادر شـــده بـــودم. خیلی 
کـــرده بـــودم؛ هـــم از نظـــر فرهنگـــی  فـــرق 
کـــرده بـــودم. خیلی  و هـــم عقانـــی رشـــد 
بـــه زندگـــی خـــودم می بالیـــدم. در همـــان 
کـــه ابراهیم هم شـــاید یک ســـالش  حیـــن 
بـــاردار  دختـــرم  نســـرین  ســـر  بـــود  نشـــده 
شـــده بودم. پـــس تا این ســـه تـــا بچه من 
هـــم دائم الوضـــو بـــودم و هـــم دائـــم قرآن 
الباغـــه  نهـــج  یـــا  ســـجادیه  صحیفیـــه  یـــا 
خـــودم  بـــا  نبـــودم؛  بیـــکار  و  بـــود  دســـتم 
کار می کردم. یـــواش یواش  هـــم خیاطـــی 
که مســـتاجرمان  لباس هـــای همســـایه ها 
برای تـــان  تـــا  بیاوریـــد  می گفتـــم  بودنـــد 
مجانی بـــدوزم. بعد به مدرســـه رفتم و در 

کردم. مدرســـه مهـــر درســـم را شـــروع 

غ  تخم مـــر بـــا  خانـــه  شـــروع ازصفر؛خرید 
فروشـــی

ســـال 1347 یک ســـیل بســـیار عظیمی در 
اهـــواز آمد نصـــف اهـــواز را آب بـــرد و خانه 
مـــا تخریـــب شـــد. مـــا نمی دانســـتیم چـــه 
کنیـــم. اصـــًا زندگی مـــان رفـــت، هـــر چـــه 
داشـــتیم و نداشـــتیم. خراب شـــد هیچی 
بـــرای ما نماند. یعنی صفر شـــدیم اســـفند 
1347 بـــود، باز من ســـر ندا دختـــرم باردار 
از  بردنـــد دیگـــر  بیمارســـتان  را  مـــن  بـــود. 
خانـــه  آن  بـــه  برگشـــتم  کـــه  بیمارســـتان 
بـــا  کـــه  داشـــتیم  زمینـــی  یـــک  نرفتیـــم. 

غ هـــا خریـــده بودیم.  همـــان پـــول تخم مر
آن هـــم آب در آن آمـــده بـــود ولـــی تخریب 
کم کـــم  نشـــده بـــود؛ تازه ســـاز بـــود. آب هـــا 
که به ایـــن خانـــه رفتیم.  فـــرود آمـــده بـــود 
در و پنجـــره نداشـــت؛ ولی در آن نشســـیم 
تـــا در و پنجـــره و ایـــن چیزهـــا را زدیـــم؛ اما 

زندگـــی خوبـــی را داشـــتیم. 
کم کـــم اســـماعیل بایـــد بـــه مدرســـه  دیگـــر 
می رفـــت. اســـماعیل نمـــازش را بلـــد بـــود 
و تمـــام غســـل ها و ایـــن چیزهـــا را بهـــش 
یـــاد دادم. به همـــه بچه هایـــم، دخترها و 

پســـرها، بـــه آن هـــا یاد مـــی دادم.
درســـم را ادامه دادم و نســـرین را داشـــتم؛ 
را  دیپلـــم  بعـــدش  ســـال  شـــش  پنـــج  کـــه 
گرفتـــم و وارد دانشـــگاه هـــم شـــدم؛ ولـــی 
هیچ کـــس  زمـــان  آن  در  نـــدادم.  ادامـــه 
کســـب  تلویزیـــون و رادیـــو نداشـــت. برای 
خبرهـــای  و  می رفتیـــم  مســـجد  اخبـــار 
مذهبـــی را همیشـــه از مســـجد می گرفتیم. 
مـــردم بـــه مـــا نـــگاه بـــه عنـــوان یـــک فـــرد 
مذهبـــی می کردنـــد. مثًا ســـوالی داشـــتند 
می آمدنـــد از مـــن ســـوال می کردنـــد. اصًا 
کاس قـــرآن  دخترهـــا را پیـــش مـــن بـــرای 
شـــیرینی  این کـــه  ضمـــن  می فرســـتادند. 
جوجه خـــروس  می پختـــم؛  خنجـــرواری 
کاس  داشـــتم؛ بعـــد خیاطی هم داشـــتم. 
کمـــک آموزشـــی  هـــای درســـی به صـــورت 
خانـــه  در  ابتدایـــی  بچه هـــای  بـــرای  هـــم 
گذاشـــتم. ســـال 42 شـــوهر خواهر حاج آقا 
کرد و  گواهی نامـــه ثبـــت نـــام  مـــن را بـــرای 
خود حاج آقـــا تمرین رانندگـــی به من داد. 
اصفهـــان  بـــه  می خواســـتیم  وقتـــی  دیگـــر 

فرمـــان می نشســـتم.  پشـــت  برویـــم،  

زندگی انقالبـــی؛ آشـــنایی مـــن بـــا انقـــالب 

اســـالمی از طریـــق اســـماعیل
و بچه هـــا  منـــوال می گذشـــت  بـــه همیـــن 
کـــه رفت  بـــزرگ شـــده بودند و مدتـــی بود 
بـــود.  شـــده  نامنظـــم  اســـماعیل  آمـــد  و 
کارهـــای انقابـــی  کـــه وارد  بعـــد فهمیـــدم 
کتابخانـــه  شـــده اســـت. اســـماعیلم عضـــو 
کتاب هـــای  و  بـــود  قـــم  علمـــی ۀ  حـــوزۀ 
مذهبـــی، احـــکام و... را بـــرای مـــا می آورد 
کـــه بخوانیـــم؛ یـــا اعامیـــه می آمـــد. »مرگ 
کـــه  بـــر شـــاه« ها از ســـال 5۶شـــروع شـــد؛ 
یواش یـــواش بـــود. دســـته جات هنـــوز راه 
نمی افتـــاد. در شـــهرهایی مثل شـــهر ری، 
همچیـــن  یـــک  شـــیراز  و  اصفهـــان  تبریـــز، 
پیچیـــد.  همه جـــا  کـــه  کردنـــد  حرکتـــی 
و  دادنـــد  انجـــام  کوتاهـــی  راهپیمایـــی 
کم کـــم  را  گرفـــت.  آنهـــا  و  ریخـــت  ک  ســـاوا
راه  کـــرد و در هـــم ۀ شـــهرها  پیـــدا  شـــیوع 
می گفتنـــد.  شـــاه«  بـــر  »مـــرگ  و  افتـــاد 
اســـماعیل هم طبیعتـــًا در مرگ بر شـــاه ها 
می بـــرد.  خـــودش  بـــا  هـــم  را  مـــا  بـــود. 
آشـــنایی مـــن نســـبت بـــه انقاب اســـامی 
اســـماعیل  طریـــق  از  امام خمینـــی)ره(  و 
ایـــن مســـیر  گرفـــت. او مـــن را در  صـــورت 
تـــا  مـــا  بـــود.  مـــن  کـــرد و حامـــی  هدایـــت 
انقـــاب را  از او،  امام خمینـــی )ره( و  قبـــل 
نمی شـــناختیم. او امـــام و راهـــش را بـــه ما 
نشـــان داد. او راه زندگـــی درســـت را بـــه ما 
نشـــان داد. فعالیت های خـــود را از حضور 
در تجمعـــات و تظاهـــرات تا چـــاپ و نصب 
اعامیـــه و... به همـــراه دوســـتانش ادامه 
داد. بارهـــا هـــم مـــورد تعقیـــب نیرو هـــای 
گرفتند. بـــا شـــهادت یکی از  ک قـــرار  ســـاوا
گروه شـــان به  دوســـتانش به نـــام »صالح« 

کار خـــود ادامـــه داد. نـــام صالـــح بـــه 
بعـــد اســـماعیل به مـــن می گفـــت: »مامان 
که ماشـــین داریـــد و راننده هســـتید  شـــما 

که من اسماعیل را باردار شدم. صبح به صبح برای نمازمان بلند  یک سال و نیم گذشت 
می شدیم وضو می گرفتیم و نماز می خواندیم. بعد هم وضو می گرفتیم و سر کالس قرآن 

می نشستیم تا این که دوباره وضو می گرفتیم برای نماز. در این دوران بارداری همه اش دائم 
الوضو بودم و هم مفاتیح الجنان را، هم صحیفیه سجادیه و هم نهج البالغه را می خواندم.

گفتم  از پشت در اتاق، با صدای بلند 
آقایان ببخشید دختر خانم رویش 
نمی  شود بیاید. شما لطفا در راه پله 
باشید آقا خودش تشریف داشته باشد تا 
دختر خانم چای بیاورد.
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کـــه از راه دور بـــرای مـــرگ بر شـــاه  کســـانی 
می آینـــد نزدیک بیـــاور و  بـــه راهپیمایی ها 
را  کار  یـــک مدتـــی همیـــن  کـــن«.  ملحـــق 
خ های  می کـــردم و ابراهیـــم هم یک بـــار چر
اتفاقـــًا  نـــروم.  کـــه  کـــرد  پنجـــر  را  ماشـــین 
شـــهادت دکتر بهشـــتی بود و بعـــد ابراهیم 
و  آمـــد  آمـــد.  بوجـــود  درونـــش  انقابـــی 
گناهی  گفت:»من دلم می ســـوزد ایـــن چه 
کردند.«  کـــه این طور شـــهیدش  کـــرده بود 
دیگـــر بـــا تمـــام قـــدرت می گفـــت مـــرگ بـــر 
شـــاه و دیگـــر ابراهیـــم هـــم انقابـــی شـــد. 
تمـــام  در  راهپیمایی هـــا،  اول  همـــان  از 
راهپیمایـــی هـــا حضور داشـــتم. انقاب به 
پیـــروزی هم رســـید. نقـــش خیلـــی خوبی 
اول  کـــه  بـــود  ایـــن  نقش هایـــم  داشـــتم. 
کـــردن تشـــویق می کـــردم  بـــرای اعتصـــاب 
کـــه انقـــاب بـــه  کار نرونـــد و بعـــدًا  کـــه ســـر 
می کردیـــم  تشـــویق  بـــاز  رســـید  پیـــروزی 
همین جـــور  و  برگردنـــد  کار  ســـر  بـــه  کـــه 
کـــه در  گفتـــم اولیـــن زنـــی بـــودم  کـــه  هـــم 
کمیت ۀ  کمیته هـــا فعالیت می کـــردم و هم 

بـــودم. پیشـــاهنگی 

از  پـــس  دوران  در  زندگـــی  شـــروع جنگ؛ 
انقـــالب

و  بـــود  شـــده  ســـالش  پانـــزده  اســـماعیل   
که شـــاه  ابراهیـــم هـــم دوازده ســـالش بود 
ســـپس  گرفتنـــد.  جشـــن  بچه هـــا  و  رفـــت 
20میلیـــون  بســـیج  شـــد؛  تشـــکیل  ســـپاه 
ســـازندگی  جهـــاد  شـــد؛  تشـــکیل  نفـــری 
ســـوادآموزی  نهضـــت  شـــد؛  تشـــکیل 
تشـــکیل شـــد. خـــودم و اســـماعیل عضـــو 
رفتیـــم  جهـــاد ســـازندگی شـــدیم؛ ســـپس 

شـــدیم.  ســـپاه  عضـــو 
هنـــوز شـــهر شـــور و حـــال خـــودش را پیدا 
کـــه یک ســـیل شـــدیدی آمد.  نکـــرده بود 
ایـــن ســـیل روســـتاها را برد. خودم پشـــت 
ســـنگ  و  می نشســـتم  خ  َده چـــر ماشـــین 

درســـت  ســـیل بند  آقایـــان  و  می بردیـــم 
می کردنـــد. اصـــًا وقتـــی آقایـــان مثـــًا مـــن 
را پشـــت ماشـــین بزرگ می دیدنـــد تعجب 
این کـــه  بـــرای  عاوه برایـــن  می کردنـــد. 
یـــاد  تولیـــدی  کار  و  بـــدم  یـــاد  خیاطـــی 
یـــک تولیـــدی بزرگـــی زدم و زنـــان  بدهـــم 
کـــردم. همـــۀ  را سرپرســـتی  بی سرپرســـت 
تاش مـــان را در انقـــاب ادامـــه دادیـــم تـــا 
کار مـــا  رســـیدیم بـــه جنـــگ و دفـــاع.  آغـــاز 
هـــم از 17مهـــر ســـال1359 آغـــاز شـــد.  بعد 
از آمـــوزش و یادگیـــری، اســـماعیل با اولین 
گـــروه عـــازم جبهه هـــای جنـــوب شـــد. آن 
زمـــان هم بنی صـــدر خائن اجـــازه نمی داد 
پخـــش  اســـلحه  مردمـــی  نیرو هـــای  بیـــن 

شـــود و اســـلحه دســـت آن هـــا برســـد.
نســـرین دخترم هم در بمبـــاران هوایی در 
مســـجد جواداالئمـــه اهـــواز مـــورد اصابت 
کـــه از ناحیـــه فـــک و صورت،  گرفـــت  قـــرار 
 ســـمت راســـت بدنـــش  به شـــدت آســـیب 
کـــه بـــه مدت پنـــج ســـال در ایـــران و  دیـــد 
در آلمـــان بـــه مـــداوا پرداخـــت؛ تـــا اینکـــه 
توانســـت با جراحی پاســـتیک تا حدودی 
کنـــد. مـــا می رفتیم ماقاتش ســـر  درمـــان 

بهـــش می زدیـــم.
گرفتاری جنگ را داشـــتیم؛ اما   همچنـــان 
سرکشـــی هـــم می کردیـــم. آن روزهـــا اهـــواز 
کـــه باز  کســـی به هـــر راهی  تخلیـــه شـــد هر 
بـــود، پیـــاده و ســـواره می رفـــت. بعضی ها 
بـــا تریلـــی می رفتنـــد. مـــا در همیـــن خانـــه 
کـــه ایـــران وارد جنگ شـــد. همین  بودیم 
بـــه  را  جنگ زده هـــا  پشـــتیبانِی  ســـتاد 
کردیـــم و من هـــم زنان  آشـــپزخانه تبدیـــل 
همـــان  بـــه  و  برداشـــتم  را  بی سرپرســـت 
کمـــک  آشـــپزخان ۀ شـــهید چمـــران بـــرای 

. م د بر

در  اقدامـــات  و  فعالیت هـــا  زِن  رزمنـــده؛ 
جنـــگ دوران 

حضـــور من هـــم از همـــان ابتـــدای انقاب 
آغـــاز شـــد، پـــا به پـــای بچه هـــا تا رســـیدیم 
بـــه جنـــگ. در همـــۀ عرصه ها هـــم حضور 
داشـــتم. دشـــمن وارد خانه  ما شـــده بود. 
بایـــد می ماندیـــم ومبـــارزه می کردیـــم. من 
کارم را بـــا پشـــتیبانی آغـــاز  از همـــان ابتـــدا 
شست وشـــوی  بـــا  هـــم  کارم  اول  کـــردم. 
لبـــاس بچه هـــا بـــود. آن اوایـــل هـــم تنهـــا 
بـــودم تـــا اینکه بعـــد از مدتی تنهـــا ُبرش کار 
اهواز بـــودم. لبـــاس رزمنـــدگان را با قیچی 
برقـــی بـــرش مـــی زدم. ابتـــدای جنگ هم 
انبـــار  همـــان  جنـــگ  پشـــتیبانی  ســـتاد 
خیابـــان  انتهـــای  در  کـــه  بـــود  ریســـندگی 
کـــه  داشـــت؛  قـــرار  امام خمینـــی )ره( 
جنگ زده هـــای بســـتان،  هویـــزه،  آبادان، 
خرمشـــهر و... را مـــورد حمایـــت خـــود قرار 
بـــرای بچه هـــا عدس،  می دادیم. شـــب ها 
بـــا  صبح هـــا  و  می پختـــم  باقالـــی  و  لوبیـــا 
کاهـــدوز به خـــط مقـــدم می رفتیم  آقـــای 
تـــا  می بردیـــم.  صبحانـــه  آن هـــا  بـــرای  و 
پشـــتیبانی  مســـئولیت  هـــم  جنـــگ  آخـــر 
داشـــتم؛ امـــا نقش هایـــم عـــوض می شـــد. 
کانـــون »ســـمیه«  آن زمـــان مـــن مســـئول 
کانـــون مســـئولیت حمایت از  بـــودم.  ایـــن 
کـــه  بـــود  زنـــان بی سرپرســـت را عهـــده دار 
کمک این  کردیـــم از  بـــا آغاز جنـــگ ســـعی 
کنیم؛ تـــا آن ها هم  عزیـــزان هـــم اســـتفاده 
کنند.  کمـــک  کار خیـــر بـــه مـــا  بتواننـــد در 
که  گرفتـــه تـــا هـــرکاری  ک کـــردن برنـــج  از پا
از دست شـــان بربیایـــد، برای مـــان انجـــام 

می دادنـــد.
بعـــد از مدتـــی فعالیـــت، بـــه همـــراه مهین 

بـــه بیمارســـتان صحرایی عشـــیره طالقانی 
گل بهـــار رفتیـــم و آن  یـــا همـــان درمانـــگاه 
ســـال ها ابراهیـــم شـــهید شـــده بـــود؛ مـــن 
ابراهیـــم  شـــهید  مـــادر  عنـــوان  بـــا  هـــم  را 
شـــهادت  از  قبـــل  10روز  می شـــناختند. 
ابراهیـــم آمـــد خانـــه. آن روز ما بـــه برادران 
عروســـی  ولیمـــه  رزمنـــدگان  و  ســـپاهی 
ازدواج  پیـــش  مدت هـــا  کـــه  را  اســـماعیل 
گفتـــم امیـــر  بـــه او  بـــود می دادیـــم.  کـــرده 
صـــدا  امیـــر  را  ) او  آمـــدی  خوبـــی  روز  چـــه 
می کـــردم. امیری و فرماندهـــی برازنده اش 
قهقهـــه اش  بعـــد  و  کـــرد  تبســـمی  بـــود(. 
گفـــت:  مامـــان  و  کـــرد  پـــر  را  خانـــه  تمـــام 
کاری؟! شـــما هنوز فکـــر ولیمه ای  کجـــای 
کـــه آمـــده.  بیا  کـــه فرماندهـــان آمده انـــد و 
بیاییـــد  اســـت.  خبـــر  چـــه  ببیـــن  جبهـــه 
در  مـــا  کنیـــد.  ماقـــات  را  وخـــدا  جبهـــه 

می کنیـــم. ماقـــات  را  خـــدا  جبهـــه 

خبـــر  شـــنیدن  چگونگـــی  شـــجاع؛  مـــادر 
فرزنـــدان شـــهادت 

که به  ابراهیـــم هفده ســـاله و محصل بـــود 
جبهه رفـــت. در دومین اعزام ســـال 13۶0 
در عملیـــات »فتـــح الفتوح« در بســـتان به 
شـــهادت رســـید. جسد بی ســـر و دست او 
را بـــا شـــکم دریـــده، بعـــد از 45 روز خـــودم 
کردم. دوســـتان یا همرزمانش  شناســـایی 
قـــدس،  عملیـــات  شـــب  کـــه  می گفتنـــد 
ابراهیـــم آن قدر شـــاد بـــود؛ آن قـــدر قهقهه 
مـــی زد؛ آنقـــدر می خندیـــد؛ بعـــد تانـــک را 
گفـــت: االن مـــن ایـــن را  در مقابـــل دیـــد و 
می زنـــم تانـــک را زد اما یک دفعـــه از طرف 

با اسماعیل زندگی شیرین را شروع کردم اما باز این جا خیلی زرنگ بودم. مثال شلوار اسماعیل 
گر کوچک بود خودم برایش می دوختم. نمی رفتیم از بازار بخریم. کم کم به خیاطی هم  را ا
سررشته پیدا کردم. خالصه با اسماعیل با هم بزرگ شدیم و با همدیگر بازی می کردیم.
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دوســـتانش  و  می زننـــد  را  ســـرش  مقابـــل 
ســـر  بـــدون  همین طـــور  کـــه  می گفتنـــد 

می دویـــد.
کـــه خبر شـــهادت  در بهشـــت زهـــرا بـــودم 
جایـــم  از  یک دفعـــه  شـــنیدم،  را  ابراهیـــم 
کـــردم و  گـــم  بلنـــد شـــدم، دســـت و پـــام را 
گفتم الهی  کنم. هـــی  نمی دانســـتم چـــکار 
شـــکر، الحمدهلل رب العالمیـــن، هی خودم 
کـــه فقط به  بـــه خودم دلـــداری مـــی دادم 
ســـردخانه  بـــه  حاج آقـــا  بـــا  برســـم.  خانـــه 
که باز شـــد، اصًا بـــدون اینکه  رفتیـــم. در 
آن  گفتـــم  کنـــم،  نـــگاه  را  آن ور  و  ایـــن ور 
از آخـــری دومـــی بچـــۀ مـــن اســـت. اصـــًا 
کردم  که ســـر ندارد. دســـت  نمی دانســـتم 
زیر شـــانه اش دیـــدم آخ بچه ام ســـر ندارد. 
بیمارســـتان  کـــف  روی  و  آوردنـــد  بیـــرون 
گذاشـــتند. مـــن و حاج آقا نشســـتیم باالی 
ســـرش زیـــارت عاشـــورا را خواندیـــم و مثل 
گرفتمـــش تـــوی بغلـــم. جایی  بچگـــی اش 
قشـــنگ  نبـــود،  بوســـیدنی  اصـــًا  کـــه  را 
گلـــوی بریده بریده شـــده را  ایـــن رگ هـــای 
کشیدم؛  بوســـیدم؛ دست به ســـر و بدنش 
هـــی  پاییـــن  تـــا  بـــاال  از  را  هـــم ۀ هیکلـــش 
بوســـیدم؛ هـــی بوســـیدم؛ هـــی دســـت به 
بدنـــش می کشـــیدم؛ روِز بعـــد ابراهیمـــم را 
کلنگ  کردیـــم و  تا بهشـــت شـــهدا تشـــییع 
قبـــرش را خـــودم زدم. بعد مردم از دســـتم 

کردن.  گرفتنـــد و قبـــر را حفـــر 

همچنان اســـتوار؛ حماســـه و ایثار زنان در 
جنگ

کار خود ادامه  بعد از شـــهادت ابراهیم بـــه 
کـــرده بود.  دادم. جنـــگ، مـــا را همـــه کاره 
کارم بـــرش لبـــاس بود و  کثـــر مواقـــع هـــم  ا
هـــم تهیـــۀ غـــذا و هم پخـــش آن هـــا. یادم 
اســـت عملیات شـــوش بود، برای صحبت 
و ســـخنرانی بـــا بچه هـــا بـــه ســـنگر رفتم  با 
رزمنـــدگان حرف مـــی زدم و روحیۀ آن ها را 
تقویـــت می کـــردم. ما هـــر چـــه آموختیم از 
خواهـــر شـــهید رجایی بـــود. مـــا در محضر 
کردیـــم و به تفســـیر قـــرآن و  ایشـــان تلمـــذ 
ســـخنرانی پرداختیـــم. بعـــد از صحبـــِت ما 
و مداحـــی حاج صادق آهنگـــران،  عملیات 
انجام شـــد. ما توانســـتیم در این عملیات 
کنیم.  ســـایت های 1،  2،  3،  4،  5  را تصرف 
کـــه از آن ها بـــاال رفت،  کســـی هـــم   اولیـــن 
خودم بودم. مـــا در چایخانه ســـنتی اهواز 
بـــا شست وشـــوی لباس هـــای رزمنـــدگان، 
کـــردن و تمیز   ترمیـــم و دوخـــت آن هـــا، اتو 
کـــردن آن هـــا شـــاید میلیون هـــا تومـــان در 
کردیم.  آن زمـــان بـــه نفع دولـــت فعالیـــت 
را  بچه هـــا  لبـــاس  می شـــد  کـــه  آنجـــا  تـــا 
می کردیـــم.  ترمیـــم  و  می زدیـــم  وصلـــه 
ریختـــه،  حوضچه هـــا  داخـــل  را  پوتین هـــا 
کلمن هـــا  می شســـتیم و تمیـــز می کردیـــم. 
را ترمیـــم  کـــه شـــیر هایش خـــراب می شـــد 
کـــرده و می فرســـتادیم برای جبهـــه. پتو ها 
از  بعـــد  و  می شســـتیم  و  می آوردیـــم  را 
کاملـــش بـــرای اســـتفاده بچه هـــا  نظافـــت 

می فرســـتادیم.
کســـی  که  برای همین بســـیار حیف اســـت 
حماســـه ایـــن زنـــان و ایثارشـــان را نداند. 
کســـی بـــه فکر  که  مثـــل ایـــن روزهـــا نبـــود 
شـــده  زندگی شـــان  تمـــام  همـــه،  نباشـــد. 
بود جنـــگ و هر چه داشـــتند بـــرای حفظ 
کشـــور آورده بودنـــد. رزمنـــدگان در جبهـــه 
کـــه لباس  و مـــا هـــم در پشـــت جبهـــه. مـــا 

رزمنـــد گان را آماده می کردیم نوشـــته هایی 
می گذاشـــتیم.  جیب شـــان   داخـــل  هـــم 
می  نوشـــتیم خســـته نباشـــی دالور،  لبخند 
بزن بســـیجی،  خدا قـــوت رزمنده،  وطن را 
کشـــاندی و... از این  روی بـــال فرشـــتگان 
نـــوع چیز هـــا تـــا وقتـــی بچه هـــا می خوانند 
روحیـــه بگیرند. بحمـــداهلل هم مؤثـــر بود. 
مـــا همزمـــان بـــا رســـاندن مـــواد غذایـــی و 
بـــه بچه هـــا نامـــه و عکس هـــای  ک  پوشـــا
انتقـــال  خـــط  پشـــت  بـــه  هـــم  را  بچه هـــا 
می دادیـــم. شـــب های عملیـــات، چادر به 
چـــادر ســـراغ بچه هـــای رزمنـــده می رفتم، 
پیام شـــان  می کـــردم  صحبـــت  برای شـــان 
عملیـــات،  فـــردای  و  می کـــردم  ضبـــط  را 
کـــه شـــهید  را  از بچه هـــا  پیـــام آن دســـته 
خانواده های شـــان  بـــه  بودنـــد،  شـــده 

می رســـاندم.
و  شـــد  مجـــروح  بـــار  هشـــت  اســـماعیلم 
شـــوهرم هـــم در جبهه هـــا بـــود. مـــن اصًا 
گیـــر بود.  گیـــر بـــود؛ دلم  گیـــر بـــودم؛ قلبـــم 
کنـــم بایســـتی  گـــر می خواســـتم سرکشـــی  ا
بیمارســـتان  در  اســـماعیلم  می رفتـــم  اول 
در  دختـــرم  نســـرین  و  شـــیراز  نمـــازی 
که  بیمارســـتان مصطفـــی خمینـــی تهـــران 
بســـتری بودنـــد را می دیـــدم. دو تـــا دختر 
هفت ســـاله و َده ســـاله ام در خانـــۀ پـــدرم، 
اصفهـــان بودنـــد و بایـــد از شـــیراز می رفتم 
تهـــران بعـــد اصفهـــان و ســـپس بـــه اهـــواز 

. می گشـــتم بر

فرزنـــد  انتظـــار  چشـــم  عیـــال اهلل؛ 
ثـــر ال ا ید و جا

اســـماعیل در آخرین روزهـــای زندگی خود 
در ایـــن دنیـــای مـــادی خطـــاب بـــه مـــن 
گر دیدی دســـت مادر و پســـری در  گفـــت، ا
دســـت هم اســـت، اشک چشـــمت جاری 
و  داشـــتم  پســـر  دو  مـــن  نگویـــی  و  نشـــود 
برای خودم نگه نداشـــتم. حاج اســـماعیل 
قبـــل از شـــهادت، مـــن را بیـــرون بـــرد و به 
گفت: هـــر وقت دلـــت تنگ شـــد این  مـــن 
کـــه نه شـــاه می مانـــد و نه  را بـــه یـــاد بیاور 
گـــدا و آنچه ابدی اســـت، خداونـــد متعال 

گفت فهمیدم  اســـت. وقتی این را به مـــن 
در ایـــن دنیـــای فانی فقـــط خداوند ابدی 
گرفتـــم وقتـــی بخواهـــم برای  اســـت و یـــاد 
باشـــم.  خـــدا  یـــاد  بـــه  کنـــم  گریـــه  پســـرم 
کـــرد و  اســـماعیلم در هفده ســـالگی ازدواج 
اوایل 25 ســـالگی به درجۀ رفیع شـــهادت 
نائـــل آمـــد. او دو فرزنـــد دختـــر و یک پســـر 
تأثیـــر  دلیـــل  بـــه  دختـــر  فرزنـــدان  دارد. 
مـــواد شـــیمیایی، هـــر دو قطـــع نخـــاع بـــه 
دنیـــا آمدنـــد. حاجـــی از ابتـــدای جنگ تا 
کربـــای چهـــار در جبهـــه بود. اســـماعیلم، 
شـــب یلدا ســـاعت 8/5 وارد خانه ما شد. 
حالـــم اصـــًا خـــوش نبـــود. دســـتش را بـــه 
کـــرد و بـــا شـــعف و سرمســـتی  طرفـــم دراز 
گفـــت: »مـــن مـــی خواهـــم بـــروم، تـــو چـــرا 
گفتـــم: »مـــادر... ماندم  نورانـــی شـــدی؟« 
گفت:  کنـــم؟ شـــادمانه  بـــا یتیمان تـــو چه 
بعیـــد می دانـــم.  از شـــما  مـــن؟  »یتیمـــان 
یتیمـــان هر شـــهید »عیال اهلل« هســـتند«. 
بچه هـــای من هـــم »عیـــال اهلل« هســـتند.
شـــب شـــهادتش، از او خواســـتم نصیحتی 
گفـــت: ایـــن  بـــه مـــن بکنـــد و او چنـــد بـــار 
کـــه  گـــوش بگیـــر  پیـــام رســـول خـــدا را بـــه 
فرمـــود: »قولـــوا ال الـــه االاهلل تفلحـــوا«. بعد 
از موافقت من، در شـــط، غســـل شـــهادت 
کـــرد. لبـــاس ســـبز ســـپاه و پوتین هـــای نو 
کـــرد و اولیـــن  پوشـــید، خـــودش را معطـــر 
کـــه در شـــروع عملیات بر شـــط  کســـی بود 
زد. هنـــوز هـــم پیکر مطهرش در آن ســـوی 
شـــط باقی ســـت. اســـماعیل شـــهید شـــد. 
کوی و برزنـــی دنبالش  هجده ســـال در هر 
گشـــتم؛ هجـــده ســـال. یک بـــار در خیابان 
تـــا شـــهرداری  از دم مســـجد جواداالئمـــه 
منطقـــۀ یـــک دنبال یـــک جوانـــی دویدم؛ 
اســـماعیِل  شـــبیه  ایـــن  گفتـــم  و  دویـــدم 
مـــن اســـت. حتمـــًا اســـماعیل من اســـت. 

برگشـــت،  نـــداد،  کـــردم جـــواب  صدایـــش 
کـــردم دیـــدم نـــه اســـماعیل  کـــه  نگاهـــش 
مـــن نیســـت. همان جـــا ماندم شـــاید نیم 
ســـاعت لبۀ پیاده رو بلکه بیشـــتر نشستم. 
هجده  ســـال دنبـــال حاج اســـماعیلم بودم 
ک و یک نصـــف جمجمه  تـــا اینکه یـــک پا

آوردند.  برایـــم 
وقتـــی پیکرهای مطهـــر را از در ام الرصاص 
بـــاغ  بـــه  را  کردنـــد، آن هـــا  عـــراق تفحـــص 
که پیکر را  بهـــادران اصفهان بردنـــد. روزی 
برای تشـــییع به باغ بهـــادران برده بودند، 
گفت: پیکر یکی  خواهرم به من زنـــگ زد و 
از ایـــن شـــهدا انـــگار پیکـــر حاج اســـماعیل 
گشـــتم.  اســـت و مـــن خیلـــی دور تابوت او 
دو روز بعـــد از تلفـــن خواهرم بـــه من زنگ 
را  اســـماعیل  شـــدن  پیـــدا  خبـــر  و  زدنـــد 
گفته بود  دادنـــد. حاج اســـماعیل بـــه مـــن 
کـــه به تـــو دادم را بر روی  کی  کـــه جفت پا
ک پیکر  گـــردن خودم انداختـــم و از این پا
کنید. ابراهیم خیلی شـــوخ  مرا شناســـایی 
داشـــتم  ضعیفـــی  جثـــۀ  کـــه  را  مـــن  بـــود. 
روی دســـتانش بلنـــد می کـــرد و می گفـــت؛ 
مامـــان از دهـــات پا شـــدی اومـــدی اینجا 
کردی!  جـــای دختـــر شـــهری ها را اشـــغال 
امیـــرم بود و فرمانـــدۀ خانه ام. اســـماعیلم 
را خیلی دوســـت داشتم.  بســـیار مهربان و 
خوش خلـــق بـــود.  امیدم بود؛ هـــم در این 
دنیـــا و هـــم آن دنیـــا. نـــوزده ســـال بیشـــتر 
گردان شـــد. آن ها راه  که فرماندۀ  نداشـــت 
کردند و رفتند.  صدســـاله را یک شـــبه طی 
 مـــن غبطـــه می خـــورم.  جـــای خالی شـــان 
هـــم دلتنگـــی و دلگرفتگـــی دارد؛ چـــرا نه! 
که می رســـم  امـــا بـــه آیـــات قـــرآن و ادعیـــه 
ربهـــم  »عنـــد  آن هـــا  کـــه  مـــی آورم  ایمـــان 

یرزقون«اند.

از همان اول راهپیمایی ها، در تمام راهپیمایی ها حضور داشتم. انقالب به پیروزی هم رسید 
نقش خیلی خوبی داشتم. نقش هایم این بود که اول برای اعتصاب کردن تشویق می کردم که 
سر کارها نروند و بعدا که انقالب به پیروزی رسید باز تشویق می کردیم که به سر کارها برگردند.

اولین زنی بودم که هم در کمیته ها فعالیت می کردم و هم کمیت ۀ پیشاهنگی بودم.

15



گر فردی بخواهد اهل بیت را الگوی خود  ا
کند و صبر را از حضرت زینب سالم اهلل 
علیها یاد بگیرد، می شود بانو عصمت 
که با وجود اینکه دو پسرش  احمدیان 
شهید شده اند، دخترش جانباز است 

کرده، هنوز  و خودش را وقف انقالب 
کاش پسری  که  هم حسرت این را دارد 

داشتم تا مدافع حرم می شد.

16

مرتضی احمر

ی مجمع ناشـــران انقالب اسالمی  دبیر ادبیات پایدار

بـــود  ســـوغاتی  خانـــه  از  دور  ســـال های 
در  مـــا  فقـــر  خاطـــر  بـــه  شـــصت  دهـــۀ  کـــه 
سریال ســـازی، از ســـینمای ژاپن به خانهۀ 
کـــرد. آن زمان  همـــۀ مـــا ایرانی هـــا راه پیدا 
کورا شـــخصیت اصلی داستان  اوشـــین تانا
که  آن چنـــان بیـــن ایرانی هـــا مشـــهور شـــد 
که  ســـال ۶7 بـــرای برخی توهم ایجاد شـــد 
زنان امروز باید اوشـــین را الگـــوی خود قرار 

. هند د
در مـــورد بطـــان حـــرف آن زن هیچ شـــکی 
نیســـت. در مـــورد اینکـــه چـــرا این ســـریال 
در آن مقطـــع پخـــش شـــد هـــم نمی شـــود 
گرفت؛  به مســـئوالن آن صداوســـیما خرده 
جنـــگ  درگیـــر  مـــا  مقطـــع  آن  در  چـــون 
هشت ســـاله بودیـــم و هنـــوز انقـــاب قـــوت 

بود. نگرفتـــه 
بحـــث مـــا خطـــاب بـــه مســـئولین فرهنگی 
که چـــرا بعد از چهل ســـال به ســـراغ  اســـت 
از  برابـــر  چندیـــن  کـــه  نابـــی  ســـوژه های 
کـــورا مقاوم تر بوده و هســـتند،  اوشـــین تانا

نرفته ایـــم.
در  حبیبی منصـــور  محمـــد  کـــه  کاری 
کاهی  مســـتند بانـــو انجام داده اســـت، پـــر 
کـــه متأســـفانه  بـــزرگ اســـت  یـــک انبـــار  از 
در غفلـــت مســـئولین فرهنگـــی جامعـــه رو 
بـــه فراموشـــی مـــی رود. حبیبی منصـــور بـــه 
رفتـــه  احمدیـــان«  »عصمـــت  بانـــو  ســـراغ 
که  اســـت. خانـــم احمدیـــان بانویی اســـت 
بـــا افتخـــار خـــود را روســـتازاده ای معرفـــی 
که بعـــد از ازدواج بـــا »محمدجواد  می کنـــد 
فرجوانـــی« بـــه اهـــواز مـــی رود و زندگـــی پـــر 
فراز و نشـــیب اش را عاشـــقانه با همســـرش 
که  شـــروع می کند. زندگی شصت ســـاله ای 
حاصـــل آن دو پســـر و چهـــار دختـــر اســـت.

ایـــن  بـــرای  کـــه  مثبتـــی  گی هـــای  ویژ امـــا 
از: عبارتنـــد  بـــرد  نـــام  می تـــوان  مســـتند 

1( نریشین )صدای زمینه و راوی(:
کـــه در فیلم  ثریـــا قاســـمی بازیگـــر معروفـــی 
ایفـــا  را  شـــهید  مـــادر  نقـــش  ویایی هـــا 
آرام بخـــش خـــود  بـــا صـــدای  کـــرده اســـت 
گزینـــه بـــرای روایـــت این مســـتند  بهتریـــن 
می توانســـت باشـــد، بایـــد بـــه خاطـــر ایـــن 
انتخاب به دســـت انـــدرکاران این مســـتند 

گفـــت. تبریـــک 

افتتاحیه:  )2
خوزســـتان  راه  بیـــن  کـــه  پلـــی  از  تصاویـــر 
پیـــرزن  و  پیرمـــرد  و  اســـت  اصفهـــان  بـــه 

کـــه با وســـیلۀ شـــخصی خود به  باصفایـــی 
ســـمت روســـتا می رونـــد، همـــه حکایت از 
کـــه قـــرار اســـت زندگی نامـــۀ ایـــن  آن دارد 

شـــود. روایت  زوج 

3( صداقت در بیان خاطرات:
کـــه بـــدون هیـــچ ترســـی روایت  خاطراتـــی 
همســـر  و  احمدیـــان  خانـــم  می شـــود. 
کـــه مبادا  بزرگوارشـــان بـــدون هیچ ترســـی 
ایـــن خاطره به ضرر یا به نفع شـــان باشـــد، 

بـــه بیـــان خاطـــرات خـــود می پردازنـــد.

4( استفاده از خاطرات شیرین:
که  خاطـــرات شـــیرین مثـــل نمکـــی اســـت 
و خســـتگی دور  کســـل بودن  از  را  مســـتند 
می کنـــد. هرچنـــد این بانـــو از همـــان ابتدا 

تا انتها شـــیرینی خود را دارد و نشـــانه ای از 
کســـالت بار بـــودن در آن دیـــده نمی شـــود؛ 
و از ابتـــدا تـــا انتهـــای آن بارهـــا تصاویـــری 
کـــه  می شـــنویم  خاطراتـــی  و  می بینیـــم 
و  احمدیـــان  خانـــم  ســـرکار  همـــراه  بـــه 
همسرشـــان لبخنـــد می زنیـــم و با اشـــتیاق 

را می بینیـــم. ادامـــه مســـتند 

5( استفاده از فیلم های قدیمی:
دیـــدار  بـــه  کـــه  شـــهدا  مـــادران  فیلـــم 
خانـــواده شـــهدا می رفتند یا فیلم »شـــهید 
جنـــگ  شـــروع  فیلـــم  حاج اســـماعیل«، 
در اهـــواز، چایخانـــه و... از جملـــه همیـــن 
فیلم هـــا  ایـــن  نمایـــش  هســـتند.  فیلم هـــا 
کـــه  اســـت  موضـــوع  ایـــن  کمک کننـــدۀ 
کنـــد و در آن  مخاطـــب بـــه آن زمـــان ســـفر 

حـــال و هـــوا قـــرار بگیـــرد.

6( دوربین بدون حجاب:

مســـتند  ایـــن  در  کـــه  قـــوی  بســـیار  نکتـــۀ 
گـــی ای هســـت  دیـــده می شـــود همـــان ویژ
گی ســـود  کـــه مســـتند روایت فتـــح از آن ویژ
فتـــح  روایـــت  در  آوینـــی  شـــهید  می بـــرد. 
از  خـــود  مخاطـــب  بـــا  را  دوربیـــن  حجـــاب 
بیـــن بـــرده اســـت. در ایـــن مســـتند هم ما 
گـــی را به وضـــوح می بینیـــم. ما در  ایـــن ویژ
کـــه زن و شـــوهر  بانـــو شـــاهد این هســـتیم 
عاشـــق، خیلی راحت دوربیـــن را به عنوان 
یـــک عضـــو از اعضـــای خانواده خـــود قبول 
کرده انـــد و حـــس صمیمیت را بـــه مخاطب 

می کننـــد. منتقـــل 

در  متنـــوع  قاب هـــای  از  اســـتفاده   )7
مختلـــف: شـــرایط 

بـــا  کـــه  اســـت  گـــی ای  ویژ قـــاب،  در  تنـــوع 

فیلـــم مســـتند  آن در  از  بـــه جـــا  اســـتفاده 
مخاطـــب  بـــه  را  ســـوژه  حـــس  می تـــوان 
که ما  کرد. درســـت همان چیـــزی  منتقـــل 
در ایـــن مســـتند می بینیـــم. نمـــای بـــازی 
کـــه در شـــرایط مختلـــف از اهـــواز می بینیم 
کـــه از صـــورت مادر  یـــا نماهـــای بســـته ای 
از  و...  می بینیـــم  شـــهید  پـــدر  و  شـــهید 

جملـــه ایـــن نماهـــا بـــه شـــمار مـــی رود.
کـــه ذکـــر شـــد،  کنـــار ایـــن نـــکات قوتـــی  در 
کار  ایـــن  بـــه  کـــه  نقدهایـــی  معـــدود  از 
کـــه مـــا در  کـــرد ایـــن اســـت  می شـــود وارد 
ایـــن مســـتند نـــام یـــا تصویـــری از دو دختر 
دیگـــر ایـــن خانـــواده نمی بینیـــم و حتی ما 
از عاقبـــت دختـــر جانبـــاز خانـــواده چیـــزی 

. یم نمی شـــنو

محتوایی پیام های 
1( پیام به تمام مدعیان عشق:

تمـــام  بـــه  فیلـــم  ایـــن  در  احمـــدی  خانـــم 

کـــه مدعـــی عشـــق هســـتند بیـــان  کســـانی 
کنـــار  کـــه شـــصت ســـال عاشـــقانه  می کنـــد 
کرده اســـت  همســـرش محمدجواد زندگی 
و حتـــی بین پســـر و همســـرش، همســـرش 
ایـــن نکتـــه در فیلـــم  را انتخـــاب می کنـــد. 
به خوبی نشـــان داده شـــده اســـت. همان 
مـــادر  بـــه  اســـماعیل  وقتـــی  کـــه  جایـــی 
او،  یـــا  بـــرود  جبهـــه  بـــه  پـــدر  یـــا  می گویـــد 
مـــادر پـــدر را بـــرای خانـــه مانـــدن انتخاب 

. می کنـــد

کار  می گوینـــد  کـــه  کســـانی  حـــرف  رد   )2
نیســـت:

بانـــو عصمـــت احمدیـــان، با اشـــتغال زایی 
که در مرغـــداری، باغداری، پرورش ماهی، 
قالی بافی و... دارد، شـــعار مـــا می توانیم را 
بـــرای همـــۀ ایرانی هـــا بـــا عمل خـــود فریاد 
کـــه منتظرنـــد  کســـانی  می زنـــد و بـــه تمـــام 
تا شـــغل دولتی به ســـراغ آنها بیایـــد، بیان 
غ و خروس  کـــه حتـــی بـــا یـــک مـــر می کنـــد 

کرد. کار  هـــم می شـــود تولیـــد 
و....

حرف آخر
حرف هـــای  بانـــو،  گفـــت  بایـــد  نهایـــت  در 
زیـــادی با خـــود دارد و جـــا دارد ســـریالی از 
زندگـــی ایـــن شـــیرزن ســـاخته شـــود. تا به 
گـــر فـــردی بخواهد  که ا کنیـــم  همـــه ثابـــت 
کنـــد و صبـــر را  اهـــل بیـــت را الگـــوی خـــود 
از حضـــرت »زینـــب ســـام اهلل علیهـــا« یـــاد 
بگیـــرد، می توانـــد بانـــو عصمـــت احمدیان 
کـــه بـــا وجـــود اینکـــه دو پســـرش  را ببینـــد؛ 
شـــهید شـــده اند، دختـــرش جانبـــاز اســـت 
کـــرده، هنـــوز  انقـــاب  وقـــف  را  و خـــودش 
کاش پســـری  که  هـــم حســـرت ایـــن را دارد 
داشـــتم تـــا مدافـــع حـــرم می شـــد و البته از 
ایـــن بانـــوان قهرمان مـــا فـــراوان در همین 
مســـئولین  بایـــد  فقـــط  داریـــم؛  کشـــورمان 
کمـــر همت  فرهنگـــی و مدعیـــان فرهنگـــی 
کشـــف  کننـــد و ایـــن بزرگواران را  را محکـــم 

. کنند

نگاهی به مستند »بانو« ساختۀ حبیبی منصور

صمیمی با دوربین
کـــه بعـــد از ازدواج بـــا »محمدجواد  « که بـــا افتخـــار خـــود را روســـتازاده ای معرفی می کنـــد  »حبیبی منصـــور« بـــه ســـراغ بانویـــی رفتـــه اســـت 

گـــر در دهۀ شـــصت درگیر جنگ  فرجوانـــی« بـــه اهـــواز مـــی رود و زندگـــی پر فـــراز و نشـــیب اش و عاشـــقانه اش را با همســـرش شـــروع می کند. ا
کـــورا مقاوم تـــر بـــوده و هســـتند، نرفته ایم؟! کـــه چندیـــن برابر از اوشـــین تانا بودیـــم چـــرا بعـــد از چهل ســـال به ســـراغ ســـوژه های نابی 



می گوید این سوزن من بود! پیدا شد؟ 
و بانو با شیطنت می گوید، مال خودم 

است. من نمی دانم سوزن تو کجاست؟! 
طفلک حاجی بعد از 60 سال نمی داند 

 سوزن او نیست یا دارد شیطنت 
ً
واقعا

می کند؟ اما باز هم به احترام صبر 
جمیلش، سکوت می کند.

مریم اسدزاده

منتقد سینمایی  

از دخترِک مادر به مادر دخترک
را  ژنـــی«  »ایفـــی  دختـــرش،   » گاممنـــون  »آ

کـــرد. خدایـــان  قربانـــی 
ژنـــی«،  »ایفـــی  مـــادر  »کلیمنســـترا« 
بـــه درگاه خدایـــان  قربانی شـــدن دختـــرش 
گاممنـــون« را بـــه  را برنتابیـــد و همســـرش »آ

کشـــت! دختـــرش  خـــون  انتقـــام 
کـــه  »مـــده آ « بـــه انتقـــام خیانـــت همســـری 
تمام زندگـــی اش را به پـــای او ریخته بود، دو 

کشـــت... . فرزند خـــودش را 
داســـتان های  بـــا  یونـــان  اســـاطیر  از  گـــر  ا
و  قابل درک تـــر  بگوییـــم،  افسانه گونشـــان 
که نمی دانم  باورپذیرتـــر از موجوداتی اســـت 
آن هـــا را چـــه بنامـــم. مـــادر در فرهنگ های 
مختلـــف، جایـــگاه ویـــژه ای دارد، در هنـــر، 

ادبیـــات و موســـیقی.
کـــه  مـــادری  مقابـــل  در  این هـــا  آیـــا  امـــا 
دیشـــب با او آشـــنا شـــدم، قابـــل عرض اندام 

! ؟ هســـتند
کـــه در یازده ســـالگی از فـــرط شـــادی،  زنـــی 
چـــای  دامـــاد  کـــه  چرا می کـــرد.  شـــیدایی 
که مادر بـــرای تعلیمش  نمی خـــورد و او هـــم 
مـــدام ســـرکوفت نابلـــدی اش را در دم کردن 
چـــای بـــه رخـــش می کشـــید، حـــاال بایـــد از 

شـــادی در پوســـت خـــود نمی گنجیـــد.
که  بعـــد هـــم پیـــش خواهر رفـــت و خبـــر داد 
خواســـتگار چـــای نمی خـــورد! او مـــن را نگه 

مـــی دارد و برای مـــادر پس نمـــی آورد!
ســـه ســـاعت بعد همســـر همان خواســـتگار 
شـــده بود و با قطار به ســـوی اهواز می رفت.

کـــه یک شـــبه، بزرگ شـــده.  او نمی دانســـت 
بزرگ تـــر از آنکه پـــس از پیاده شـــدن از قطار، 
کنـــد. به  به دنبـــال بزغاله هـــا بـــدود و بـــازی 
که رســـیدند متوجه شد در عرض یک  خانه 
شـــبانه روز جایگاهش در خانواده از دخترِک 
مادر بـــه مادر دخترک تبدیل شـــده اســـت.
همســـر اول دامـــاد، هنـــگام تولد نـــوزادش، 
از دنیـــا رفتـــه بـــود و او حـــاال به جـــای بـــازی 

تـــاب  و  صحـــرا  در  دویـــدن  حیوانـــات،  بـــا 
کودکـــی دیگر  خـــوردن در بـــاد، بایـــد مراقب 
کودک بـــود به  کـــه خودش هنـــوز  باشـــد. او 
غ و خروســـی  گفـــت: »برایـــم مـــر همســـرش 
گویا می خواســـت به یـــاد خانۀ پدری،  بخر« 
هـــم داشـــته  را  کودکانـــه اش  ســـرگرمی های 

 . شد با
کســـی چنین  امـــا او زود بـــزرگ شـــده بـــود و 
توقعـــی از او نداشـــت. همســـایه ها شـــکایت 
غ و خروس  کـــه اینجـــا جـــای مـــر می کردنـــد 
در  رهـــای  کـــودک  همـــان  او  امـــا  نیســـت. 
کار خـــودش را می کـــرد. حاجی  صحرا بـــود، 
مهربان فقط همســـرش نبـــود، او مانند پدر 
حامـــی و ماننـــد بـــرادر پشـــتش بـــود. حتـــی 
کارهایـــش را غیرمنطقـــی می دیـــد، دم  گـــر  ا
کـــه خیلـــی زود  برنمـــی آورد. قـــدر دخترکـــی 

مـــادر فرزنـــدش شـــده بـــود را می دانســـت.
که دختـــرک به زندگـــی حاجی جوان  برکتـــی 
زندگـــی  امـــور  کل  در  بـــه زودی  بـــود  آورده 
غ و  کـــرد و از درآمـــد فـــروش مر تســـری پیـــدا 
گســـترش یافـــت و فنـــس  کارش  غ،  تخم مـــر
غ، شـــد ســـولۀ  غ و تخم مر کوچـــِک یـــک مـــر

150 متـــری و بعـــد هـــم رشـــد و... .
دختـــرک حـــاال دیگـــر زن جوانی بـــا 5 فرزند 
بود. دو پســـر رشـــید و دالور و 3 دختر عفیف 

ک دامـــن را مـــادری می کرد. و پا

زیبایی دختر، فدای آبادانی وطن!
آرامـــش  دیگـــر  اهـــواز  بـــود.  شـــده  جنـــگ 
نداشـــت امـــا بانـــو آرام بـــود. حاجـــی جانش 
بـــه جـــان بچه هایـــش بســـته بـــود؛ امـــا بانو 
بـــا »نســـرین« دختـــر بزرگـــش و اســـماعیل و 
ابراهیـــم، پســـران عزیـــزش به ســـمت جبهه 
و پشـــت جبهه رفتنـــد. حاجی هم ماشـــین 
کمـــک  بـــرای  و  برداشـــت  را  نفـــت  شـــرکت 
کوچک تریـــن  بـــدون  بانـــو  بـــود.  کنارشـــان 
حرفـــی بـــار زندگـــی را بـــه دوش می کشـــید. 
حاجـــی هـــم بـــه او اجـــازه مـــی داد تا مســـیر 

کنـــد. زندگـــی را هـــم خـــودش انتخـــاب 
بانو ذبح کـــردن پاره های تنـــش در راه خدا و 

وطن را برگزیده بود. اســـماعیل و ابراهیمش 
را خـــودش به قربانـــگاه برد و نســـرین... . آه 
کـــه زیبایی دختـــرش را فدای  از دل مـــادری 

کند؟! آبادانـــی وطنش 
امـــا ایـــن آه، از نهاد مـــن برمی آیـــد. بانو خم 
بـــه آبـــرو نمـــی آورد؛ حتـــی زمانی کـــه فرزندان 
گل پرپـــرش شـــده اش )نوه هایـــش( به خاطر 
اثـــرات بمبـــاران شـــیمیایی، پژمـــرده به دنیا 
آمده انـــد، اســـتوار به پیـــکار ادامـــه می دهد 

و... .

نمی دانم او را چه بنامم!
و  ایثـــار  فضـــای  و  جنـــگ  از  ســـال ها  حـــاال 
کنون 71 سال  شـــهادت دور شـــده ایم. بانو ا
کـــه مـــی روی توقع دیدن  دارد. به ســـراغش 
پیرزنـــی غیـــور امـــا خســـته از روزگار و درگیـــر 
کهولـــت عمـــر را داری؛ امـــا همان  مشـــکات 
را می بینیـــم  یازده ســـاله  دختـــرک شـــیطان 
کـــه پشـــت رول نشســـته و ویـــراژ می دهـــد. 
هـــم  نتیجـــه  دیگـــر  حـــاال  کـــه  انگارنه انـــگار 

دارد؟!
در  حســـینیه  و  درمانـــگاه  ســـاختِن  دنبـــاِل 
زمیـــن منزلش اســـت و دادن وام ازدواج و... 

.
خســـته شـــدم. من از تعریف این همه بزرگی 
و همـــت، خســـته شـــدم؛ امـــا بانـــو هنـــگام 
گـــرِه  تعریـــف داســـتان زندگـــی اش هـــم دارد 
گیوه ای  گیوه را بـــاز می کند. می خواهـــد  نـــخ 
کـــه می خواهـــد  انـــگار  ببافـــد و حاجـــی  نـــو 
بـــه فیلم بـــردار  مچـــش را بگیـــرد، بی توجـــه 
و... می گویـــد ایـــن ســـوزن مـــن بـــود! پیـــدا 
مـــال  بـــا شـــیطنت می گویـــد،  بانـــو  و  شـــد؟ 
تـــو  ســـوزن  نمی دانـــم  مـــن  اســـت.  خـــودم 
کجاســـت؟! طفلـــک حاجی بعد از ۶0 ســـال 
یـــا دارد  نمی دانـــد واقعـــًا ســـوزن او نیســـت 
شـــیطنت می کنـــد؟ امـــا بـــاز هـــم بـــه احترام 

صبـــر جمیلـــش، ســـکوت می کنـــد.
حاجـــی حـــق دارد، آخـــر ایـــن زن، دو وجـــه 
دارد یکـــی پـــر از شـــور زندگـــی و یکـــی مـــادر 
مقتـــدر و باایمـــان دو شـــهید و یـــک جانباز؛ 

که ســـنگ قبرش را هم ســـفارش داده  کسی 
و آمادۀ ســـفر اســـت!

دارد،  دلیـــل  هـــم،  کارش  همیـــن  امـــا 
نمی خواهـــد ســـنگ قبرش طبـــق ُمـــد ایـــن 
روزها مشـــکی باشـــد. خودش سنگ سفید 
که دل مهمان هایش هنگام  ســـفارش داده 

نگیرد. هـــم  نبـــودش 
که منتظر مرگ و پیوســـتن  امـــا خیال نکنید 
به جگرگوشـــه هایش اســـت. او بـــا همه فرق 
گاوهای اهالی  کار فروش شـــیر  دارد، پیگیـــر 
روستاســـت، تا غم معیشـــت نداشته باشند 
کـــوچ نکننـــد. بـــه حوضچه های  و بـــه شـــهر 

ماهی اش ســـرمی زند و... .
که  نمی دانـــم او را چـــه به نامم! تنهـــا چیزی 
که به تأســـی  بـــه ذهنم می رســـد این اســـت 
از دکتـــر شـــریعتی در وصـــف بانـــوی دوعالم، 

بگویم:
»خواســـتم تـــو را اســـطوره، نماد ایثار، شـــور 
کوه صبر و ســـتون خانـــه بنامم ولی  زندگی، 

کفایـــت نمی کند.« دیـــدم 
چـــون این ها همه هســـت و ایـــن همۀ مادر 

شـــهیدان فرجوانی نیست. 
»بانو«، مادر شهیدان فرجوانی است!

عاوه بـــر  »بانـــو«،  مســـتند  دیـــدن  حـــاوت 
هـــم  را  دهانـــم  طعـــم  حتـــی  روح؛  نشـــاط 
کرد و این شـــیرینی به این زودی ها  شـــیرین 
گس  و بـــا دیـــدن نازیبایی هـــای این دنیـــا، 
و تلـــخ نخواهـــد شـــد، ایـــن طعـــم معنـــوی، 

اســـت! ماندنی 

نگاهی به  مستند »بانو«

عشق بازِی
 مادرانه
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که امروز کلی مجتمع کشت و  بانویی 
صنعت، مرغداری های بزرگ، حوض های 

که در  پرورش ماهی و... دارد. بانویی 
زمان دفاع مقدس در خیاط خانه خودش 

روزی هزار دست لباس برای رزمندگان 
که سال 1342 و در  می دوخته! بانویی 

گرفته و در زمان  گواهینامه  سن 16 سالگی 
غ خودش  دفاع مقدس، با نیسان سیمر
از اهواز به خط مقدم جبهه ها می رفته و 

برمی گشته.

نعمت اهلل سعیدی

نویسنده 

یادداشــت  فیلم هــا را معمــواًل بــرای دو طیــف 
می تــوان  گرایــش  نــوع  ســه  بــا  مخاطــب، 
کــه فیلــم را دیده انــد  نوشــت. اواًل مخاطبانــی 
یــا ندیده انــد. به هرحــال یادداشت نوشــتن در 
مــورد فیلمــی که مخاطــب آن را دیــده یا ندیده 
معمــواًل  فیلم ســازان  خــود  می کنــد.  فــرق 
دوســت دارنــد یادداشــت بــرای مخاطبانــی 
ــا آنهــا را  کــه فیلــم را ندیده انــد. ت نوشــته شــود 
کنــد بــرای دیــدن فیلــم. امــا بنــده، بنا  تشــویق 
بردالیلــی، این یادداشــت را در درجۀ نخســت، 
کــه فیلــم »بانــو« را  کســانی می نویســم  بــرای 
دارم  اصــًا  هــم  نمی دانــم! شــاید  دیده انــد. 
بــرای خــودم می نویســم. یــا شــاید قضیــه چیــز 
کــه  دیگــری اســت! یعنــی قضیــه ایــن اســت 
اآلن باید دنبال دالیلی بگردم برای ننوشــتن! 
کــه همیشــه نوشــتن  واقعــًا این طــور نیســت 
گاهــی هــم ننوشــتن بیشــتر  دلیــل بخواهــد. 

دلیــل می خواهــد؛ بگذریــم.

در ثانـــی، ســـه نـــوع مخاطـــب را می تـــوان در 
کـــه با فیلم موافق اند،  گرفت. بینندگانی  نظر 
یـــا مخالـــف، یا بی طـــرف. البتـــه به نظـــرم هر 
کـــه یـــک فیلـــم را می بینـــد، به هرحال  کســـی 
بـــا آن موافق اســـت. همین موضـــوع، یکی از 
تفاوت های اساســـی آثار هنری و آثار فلســـفی 
اســـت. آثـــار فلســـفی را نخســـت بایـــد دیـــد و 
کـــرد؛ اما  ســـپس اعـــام مخالفت یـــا موافقت 
که بـــا یک اثـــر هنـــری مخالف باشـــد،  کســـی 
کـــه چند دقیقۀ  کســـی  اصـــًا آن را نمی بیند. 
ابتدایی »بانو« را ببیند با آن موافق می شـــود؛ 

از ایـــن هـــم بگذریم.
20 دقیقـــۀ ابتدایـــی فیلـــم »بانو«، یـــک رمان 
شاعرانه اســـت. قبًا 
توضیـــح  چندبـــار 
کـــه  داده ام 
رمـــان،  و  قصـــه 

مجموعه ای اســـت از اتفاقات علت و معلولی 
که هر یک پشـــت  ســـر دیگـــری می آیند. یعنی 
رویـــداد »الـــف« باعـــث به وجودآمـــدن رویداد 
»ب« می شـــود و رویداد »ب« رویداد »جیم« را 
رقم می زند و الی آخر. اما سلســـله رویدادهای 
فیلـــم »بانـــو« در 20 دقیقـــۀ ابتدایـــی، انـــگار 
به جـــای روایت شـــدن، مثل نســـیم می وزند. 
یعنـــی رویداد »الف« وقتی رویـــداد »ب« را رقم 
می زنـــد، کنار نمـــی رود؛ هنوز هم هســـت و در 
شـــکل گرفتن رویـــداد »جیم« نیز نقـــش دارد. 
بـــه تعبیـــر دیگـــر، رویدادها فقـــط رابطۀ علت 
گفـــت،  و معلولـــی ندارنـــد. حتـــی می تـــوان 
بیشـــتر رابطه شـــان دوســـتانه اســـت، تا علت 
کـــه در روابـــط علـــت و  و معلولـــی! می دانیـــم 
معلولـــی، وقتـــی رویـــداد »الـــف« علت تامـــۀ 
رویداد »ب« شـــد، رویـــداد »ب« باید به وجود 
گر صد درجـــه حرارت گرفت،  بیایـــد. مثًا آب ا
نمی تواند نجوشـــد یا وقتی دو کف دســـتمان 
را بـــه هـــم می زنیم، نمی تواند بی صدا باشـــد؛ 
اما در این فیلم، انگار اتفاقـــات برای رخ دادن 
یـــا ندادن آزاد گذاشـــته شـــده اند! و هر اتفاقی 
که در فیلم می بینیـــم، با رضایت و انتخاب  را 
خـــودش در فیلـــم حضـــور یافتـــه و رخ داده 
اســـت! یـــا بـــه تعبیـــر دقیق تـــر: داســـتان این 
فیلـــم، از جنـــس انکشـــاف و »کشف شـــدن« 
بوده اســـت؛ نـــه از جنـــس »ساخته شـــدن«. 
کـــه تخیـــل مـــا نیـــز همین طـــور  همان طـــور 
گـــر می دانســـتیم بناســـت چنـــد  اســـت. مـــا ا
کنیم،  لحظه بعد، چه چیزی را خیال پردازی 
دیگـــر آن چیـــز از جنـــس تخیـــل نبـــود؛ اصـــًا 
تخیـــل خبر ندارد که بناســـت به کجـــا برود!؟ 

باز هـــم بگذریم. 
تفاوت هـــای دیگـــری هـــم در اینجـــا هســـت. 
قبًا در کتاب »فیلم، فیگور، فلســـفه« مفصل 
در مـــورد تفاوت تعلیـــق و انتظار حـــرف زده ام 
کنم. مثًا  و نمی خواهـــم آنهـــا را دوباره تکـــرار 
یکـــی از شـــایع ترین انـــواع تعلیق هـــا، ایجـــاد 
فیلـــم  کـــه  به این ترتیـــب  اســـت.  پرســـش 
ســـؤاالتی را در ذهن مخاطب ایجاد می کند و 
مخاطب برای گرفتن پاســـخ این پرســـش ها، 
داســـتان فیلم را دنبال می کنـــد؛ اما 20 دقیقۀ 
ابتدایـــی فیلم »بانـــو« چنین تعلیقی نـــدارد. 
ســـکانس ها و رویدادهای فیلم، پاســـخ هیچ 
کـــرده  کـــه از قبـــل ایجـــاد  پرسشـــی نیســـت 
آزاد اســـت  گویـــی، مخاطـــب  بلکـــه  باشـــد. 
کنـــد. )تنها  خـــودش ایـــن پرســـش ها را پیدا 
که مـــا به عنـــوان مخاطـــب داریم  چیزهایـــی 
می بینیم، یک ســـری پاسخ اســـت. پاسخ به 
که بعـــدًا خودمان بایـــد آنها را  پرســـش هایی 
پیدا کنیم. درســـت مثل همیـــن رخدادهای 

زندگـــی واقعی(.
کثر داســـتان های  به عنوان مثـــال، تمـــام یـــا ا
عاشـــقانۀ دنیا با رســـیدن بـــه مقطـــع ازدواج 
یعنـــی  می رســـند.  پایـــان  بـــه  وصـــال،  و 
داســـتان های عاشقانه، داســـتان عاشق ها و 
معشـــوق هایی هستند که یا به هم می رسند 
و یـــا نمی رســـند؛ امـــا فیلـــم »بانو« بـــا وصال و 
ازدواج آغـــاز می شـــود! اینجـــا به عبارت دیگـــر، 

ازدواج، پایان داستان عشق نیست؛ بلکه آغاز 
کل مدت آشنایی،  آن اســـت! در این داستان 
خواســـتگاری و ازدواج جمعًا سه ساعت بوده 
اســـت! این موضوع، فقط ازنظر الفبای درام و 
درام شناسی مهم نیســـت؛ بلکه حکایت از دو 

دنیای متفـــاوت دارد.
عشـــق  ماجـــرای  و  داســـتان  دنیـــا،  یـــک  در 
پایـــان می رســـد و در دنیایـــی  بـــه  ازدواج  بـــا 
گر فرصـــت بود،  دیگـــر تـــازه شـــروع می شـــود. ا
توضیـــح می دادیم که همین موضـــوع، ظاهرًا 
پیش پاافتـــاده، اصلی ترین تفاوت دو ســـبک 
زندگـــی دینـــی و غیردینـــی، در مـــورد عشـــق و 
عاشـــقی اســـت. در ســـبک زندگـــی دینـــی، تا 
وقتی ازدواج اتفاق نیفتاده، معشـــوق نامحرم 
اســـت. دو نامحرم چگونه می توانند همدیگر 
کـــه حاال عاشـــق هم  را ببیننـــد و بشناســـند، 
بشـــوند یا نشـــوند؟! به همین دلیـــل فوق آخر 
می تـــوان بـــه فرمـــول »عشـــق بـــا نـــگاه اول« 
رســـید. همان نـــگاه اولی که در داســـتان های 
قدیمـــی بـــه »یـــک دل نـــه صـــد دل عاشـــق 

شـــدن« می رســـد.
کـــه نگاه کنیم،  ک هـــای امروزی هم  امـــا با ما
ایـــن فرایند، غلط اســـت. امروزی ها معتقدند 
کـــه عشـــق را بایـــد بـــر پایـــۀ شـــناخت کامـــل و 
گذاشـــت. فرصـــت شـــرح و توضیـــح  تفاهـــم 
بیشـــتر نیســـت؛ امـــا همیـــن نـــگاه اخیـــر نیـــز 
کلماتی مثل شناخت  اشـــتباه اســـت. هرچه 
کامـــل و تفاهـــم، بیشـــتر بر ســـر زبان هـــا افتاد، 
دادگاه هـــای طـــاق، شـــلوغ تر شـــد! عشـــق، 
که  نوعی شـــناخت و معرفت است، نه چیزی 

بعد از شـــناخت اتفـــاق بیفتد.
کمک فضـــای مجازی،  اتفاقـــًا ایـــن روزها بـــه 
شبهات و سؤاالت فمینیســـتی دوباره شدت 
کـــه روی آن  مـــواردی  از  یکـــی  گرفتـــه. مثـــًا 
خیلی مانـــور می دهند، همین موضوع ســـن 
کـــه  ازدواج در اســـام اســـت. ایـــراد می گیرنـــد 
چرا حداقل ســـن بـــرای ازدواج دختران اینقدر 
پایین اســـت. کاش می شـــد اینجور افراد، این 
فیلم را ببیننـــد! انگار زندگی یک مادر شـــهید 
کامل پاســـخ  به نام »بانو«، خودش، یک دورۀ 
که  تمام اینجور ســـؤاالت بوده اســـت. بانویی 
در همـــان ســـال های ابتدایـــی زندگـــی اش، با 
غ و  کـــه از یک جفـــت مر غ هایی  پـــول تخم مر
خروس آغاز شـــده، 150 متر زمین خرید است!

کشـــت و  کلـــی مجتمـــع  کـــه امـــروز  بانویـــی 
صنعـــت، مرغداری هـــای بـــزرگ، حوض های 
کـــه در زمان  پـــرورش ماهـــی و... دارد. بانویی 
دفـــاع مقـــدس در خیاط خانه خـــودش روزی 
هزار دســـت لباس برای رزمندگان می دوخته! 
بانویـــی که ســـال 1342 و در ســـن 1۶ ســـالگی 
گرفتـــه و در زمـــان دفـــاع مقدس،  گواهینامـــه 
غ خـــودش از اهـــواز به خط  با نیســـان ســـیمر
مقدم جبهه هـــا می رفته و برمی گشـــته. بارها 
که صدام از رزمندگان ما شکست  شـــنیده ایم 
که  نخورد؛ بلکـــه این مادراِن شـــهید ما بودند 
که من  او را شکســـت دادند. البته این بانویی 
دیدم، آمریکا و چین را هم شکســـت می دهد! 
که ناقص  برگردیم به بخش ابتدای یادداشت 

ماند. رویدادهای این فیلم اتفاق نمی افتند؛ 
بلکه مثل نســـیم می وزند. جاذبۀ شخصیت 
بانـــو، انگار مثـــل جاذبۀ ســـیاه چاله های مرکز 
که سیاه چاله ها  کهکشان هاســـت! می دانیم 
ســـاختار فضا و مـــکان را خم می کننـــد. »بانو« 
کار را با فضا و  هـــم در این فیلـــم، انگار همیـــن 
زمان می کند. البته او فضـــا و زمان را ابتدا خم 
گـــره می زند و  گردنبنـــد،  کـــرده و ســـپس مثل 
گـــردن روح مخاطب! تا بخشـــی از  می انـــدازد 
روح او در همیـــن زمـــان و مکان فیلم متوقف 
شـــده و در دامـــان یـــک مـــادر شـــهید ماندگار 

شود.
کـــه فیلـــم را  می خواســـتم بـــرای مخاطبانـــی 
از  برایشـــان  و  بنویســـم  یادداشـــت  دیده انـــد 
ســـندرم »فـــک در رفتگی« کمی حـــرف بزنم! 
)افتادگـــی »فک« با »در رفتگی« آن فرق دارد!( 
که چـــرا »فلج پلک  یا برایشـــان توضیـــح دهم 
کســـن نـــدارد! اما  چشـــم« مثل فلج اطفال وا
نمی خواهم داســـتان فیلم را لـــو بدهم تا حق 
کســـانی که فیلم را ندیده اند هم ضایع نشود. 
مهم نیســـت »بانو« مادر چند شـــهید است. 
مـــادر شـــهید بودن یا نبـــودن ربـــط خاصی به 
اعـــداد و ارقـــام نـــدارد. یک زن، یا مادر شـــهید 
گـــر مـــادر شـــهید بـــود،  هســـت یـــا نیســـت. ا
به نوعـــی می شـــود مـــادر تمـــام شـــهیدان. در 
آن دنیا نســـبت های خویشـــاوندی و فامیلی 
به گونـــۀ دیگـــری اســـت. وگرنه چطـــور ممکن 
بی بـــی  و  مـــادر  فاطمـــه)س(  حضـــرت  بـــود 
تمام شـــهیدان باشـــد؟! اصًا »بی بی« بودن 

یعنـــی همین. حضرت 
که خـــودم یادم  ایـــن جملۀ آخر را می نویســـم 
بمانـــد و شـــاید در فرصتـــی دیگر آن را بیشـــتر 
که دنیای آخرت  توضیح دهم. درســـت است 
با دنیای ما خیلـــی فرق دارد؛ امـــا دنیای ما با 
آخرت فـــرق چندانی ندارد. تمـــام این دنیا در 
آخرت هم هســـت. اصـــًا انگار دنیـــا در آخرت 
غوطـــه ور  اســـت! فـــرق دنیـــا و آخـــرت، عمدتًا 
که در آخرت هســـت  فقط آن چیزهایی ســـت 
و در دنیـــا نیســـت؛ وگرنه معلوم اســـت که این 
کـــه دارند در  پدر و مادر شـــهید، سال هاســـت 

بهشـــت زندگی می کنند.

»نعمت اهلل سعیدی« بر مستند »بانو« می نویسد
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ی علی هاجر

نویسنده 

ســـهمیۀ  فـــروش  بـــا  کودکـــی  همـــان  از 
گرفتن پـــول از او  پولکی هایـــش بـــه پـــدر و 
به جـــای وســـایل بـــازی و تنقات، نشـــان 
کـــه بـــا همـــۀ دخترهـــای ایـــران فـــرق  داد 
بازی هـــای  کـــم  ســـن  در  وقتـــی  یـــا  دارد. 
بـــا  شـــد  حاضـــر  و  کـــرد  رهـــا  را  کودکانـــه 
همســـرش بـــرای همیشـــه از اصفهـــان بـــه 
که  کرد  کند، ثابـــت  اهواز ناشـــناخته ســـفر 
دنبـــال دنیـــای جدیـــدی اســـت و زندگـــی 
معمولـــی دخترانه بـــرای او اهمیتی ندارد.
شـــیرزن قصـــۀ ما با همـــۀ زن ها فـــرق دارد 
و شـــاید همـــه زن هـــا بـــا او فـــرق دارنـــد؛ یا 

گفـــت همۀ مردهـــا... . می تـــوان 
کـــه در دهـــۀ  او جـــزو معـــدود زنانـــی بـــود 
گواهینامـــۀ رانندگی  چهـــل توانســـته بـــود 
گواهینامـــه، بازهـــم  بگیـــرد. بعـــد از اخـــذ 
کار  کـــرد. وانتـــی بـــرای  کار را  عجیب تریـــن 
گذشـــت  که حتـــی هنوز هم پس از  گرفـــت 
از  دســـت  ماجـــرا،  ایـــن  از  ســـال  پنجـــاه 

برنداشـــته. وانتـــش 
بـــا  مقـــارن  او،  جوانـــی  دوران  ابتـــدای 
مبـــارزات مـــردم علیـــه رژیـــم ستم شـــاهی 
بود؛ ایشـــان با پخـــش اعامیـــه و نوارهای 
کارگـــران  تشـــویق  همچنیـــن  و  امـــام 
رژیـــم  درمقابـــل  اعتصـــاب  درخصـــوص 
ک پهلـــوی، بـــه مبـــارزه پرداخـــت و  ســـفا
که  بـــا پیـــروزی انقـــاب اولین بانویـــی بود 

انقـــاب شـــد. کمیتـــۀ  عضـــو 
بـــرای  آشـــنایی  نـــام  فرمانـــده  مـــادر 
کربای اهواز اســـت. هر  گردان  رزمنـــدگان 
وقـــت او بـــه جبهـــه می آمـــد، همـــه منتظر 
وانـــت  پشـــت  این بـــار  ببیننـــد  تـــا  بودنـــد 
کـــه به  او چـــه چیـــزی اســـت. تنهـــا زنانـــی 
جبهـــه تـــردد داشـــتند، پرســـتاران بودند؛ 
کســـی یـــاد نـــدارد و یا نشـــنیده  اما شـــاید 
که زنی راننده وانـــت در خط مقدم  باشـــد 
گردان باشـــد! و حتی مســـئول پشـــتیبانی 
فرمانـــدۀ  مـــادر  از  کار  ایـــن  فقـــط  آری 
ادارۀ  جبهـــه،  پشـــتیبانی  برمی آمـــد.  مـــا 
خیاط خانـــۀ  ادارۀ  جبهـــه،  آشـــپزخانه 
جبهـــه،  خانـــۀ  رخت شـــور  ادارۀ  جبهـــه، 
آن هـــم بـــرای یـــک زن بچـــه دار! تصورش 
ســـخت اســـت؛ امـــا مـــادر فرمانـــدۀ ما یک 

بـــود. شـــیرزن 
مادر فرمانده دو پســـر داشـــت به نام های 
اســـماعیل  نـــام  ابراهیـــم.  و  اســـماعیل 
بـــرای  کربـــا  گـــردان  فرمانـــده  فرجوانـــی، 
کربـــا تنها  گـــردان  اهوازی هـــا آشناســـت. 
کربـــای 4 تـــا لحظـــه  کـــه در  گردانـــی بـــود 
آخـــر در عملیـــات مانـــد و شـــاید نامش در 
باشـــد.  نیامـــده  هنـــوز  تاریـــخ  صفحـــات 
مـــادر فرمانـــده آن چنـــان بـــرای بچه های 
کـــه قهرمانان  کربا مـــادری می کرد  گـــردان 
مـــادر  همچـــون  را  ایشـــان  کربـــا،  گـــردان 
کبر«  خود دوســـت داشـــتند. بانـــگ »اهلل ا
و »مـــرگ بـــر آمریـــکا«ی ایشـــان در فضای 
قـــوت  جواداالئمـــه)ع(  حضـــرت  مســـجد 
قلـــب تمامـــی رزمنـــدگان بـــود. بچه هـــای 

عاقـــۀ  و  عشـــق  وقتـــی  کربـــا،  گـــردان 
بی مثـــال مـــادر به فرزنـــدان خـــود را دیده 
فرزنـــدان  بـــدون  مـــادر  تصـــور  بودنـــد، 
شـــهادت  امـــا  بـــود؛  غیرممکـــن  برایشـــان 
حـــاج اســـماعیل فرجوانـــی پس از هشـــت 
پیکـــر  مفقود بـــودن  و  مجروحیـــت  بـــار 
ایشـــان و همچنین بازگشـــت پیکر بی ســـر 
مبهـــوت  را  همـــه  خانـــواده،  بـــه  ابراهیـــم 
بـــدون  بـــود؛ ولـــی، مـــادر فرمانـــده  کـــرده 
پســـرهایش هـــم بـــاز مـــادر فرمانـــده بود و 
ادامـــه  زن هایـــش  شـــیر  و  رشـــادت ها  بـــه 

همیشـــه. از  ســـخت تر  امـــا  داد؛ 
مادر فرمانده انگیزۀ فرســـتادن فرزندانش 
کـــه بـــا  بـــه جبهـــه را عهـــدی می دانســـت 
امام بســـته بـــود. می دانســـت و همچنان 
محکـــم و اســـتوار چـــون ســـرو ایســـتاده و 
هـــم در قامـــت مـــادر شـــهید به مـــادران و 

همســـران شـــهدا قـــوت قلب مـــی داد.
مـــادر فرمانده بعد از شـــهادت فرزندانش، 
بـــه  مزیـــن  حســـینیه ای  را  خـــود  منـــزل 
که مأمن  اســـامی شـــهدای فرجوانی نمود 
و ملجأیـــی باشـــد بـــرای رزمنـــدگان جبهۀ 
که  حـــق علیـــه باطـــل. تمامـــی رزمندگانی 
در عرصه هـــای مختلـــف در حـــال مبـــارزه 
شـــهدای  حســـینیۀ  هســـتند،  و  بودنـــد 
بـــا  مبـــارزه  بـــرای  ســـنگری  را  فرجوانـــی 

می داننـــد. اســـتکبار 
مـــادر فرمانده با شـــروع جنـــگ اقتصادی 
نیـــز جبهه را رها نکـــرده و لباس رزم جنگ 
کـــرده و بـــا راه اندازی  اقتصـــادی را بـــر تن 
کوچـــک اقتصـــادی، به ندای  کارگاه هـــای 
امام خـــود درخصـــوص اقتصـــاد مقاومتی 

اســـت. گفته  لبیک 
رزمنـــدگان  قلـــب  قـــوت  فرمانـــده  مـــادر 
و  اســـت  خوزســـتانی  حـــرم  مدافـــع 
همیشـــه با حضور خـــود در جمـــع آن ها و 
تشـــکیل مقـــر پشـــتیبانی جبهـــۀ مقاومت 
مایـــۀ  فرجوانـــی  شـــهدای  حســـینیۀ  در 
دل گرمـــی رزمنـــدگان مقاومـــت بوده انـــد.
حـــاج  مـــادر  نه تنهـــا  فرمانـــده  مـــادر 
اســـماعیل بلکـــه مـــادر تمامـــی رزمندگان 
اســـت.  انقـــاب  جبهـــۀ  امـــروز  و  دیـــروز 
که هیـــچ برهـــۀ حســـاس تاریخی  مـــادری 
از حمایـــت فرزنـــدان خـــود در عرصه های 
خـــار  و  برنداشـــته  دســـت  مختلـــف، 
بـــه  و خائنیـــن  بدخواهـــان  تمـــام  چشـــم 

بـــوده. شـــهدا  آرمان هـــای 
)خانـــم  احمدیـــان«  »عصمـــت  بانـــو 
و  اســـماعیل  شـــهیدان  مـــادر  فرجوانـــی( 
شـــیر  از  دیگـــر  یکـــی  فرجوانـــی،  ابراهیـــم 
که شـــاید  زنان ســـرزمین مان ایران اســـت 
نامـــش در صفحـــات تاریخ دفـــاع مقدس 
خالـــی  درســـی  کتاب هـــای  حتـــی  و  مـــا 
کـــه تـــا هســـت از وجـــود او  اســـت؛ باشـــد 

گردیـــم. بهره منـــد 

نگاهی بر مستند »بانو« به کارگردانی »محمد حبیبی منصور«

به دنبال اسماعیل

رقیه فاضل

نویسنده 

غ و خروس  روســـتا، ازدواج، شـــهر، پـــرورش مـــر
حملـــه  خیاطـــی،  فرزنـــد،  تربیـــت  ســـبزی،  و 
دختـــر،  شـــدن  جانبـــاز  مقاومـــت،  متجـــاوز، 
اســـتقامت، چایخانه اهواز، شـــهادت ابراهیم، 
استقامت، همچنان حضور فعال در پشتیبانی 
جنـــگ، مجروحیـــت چندین باره اســـماعیل، 
اســـتقامت، شـــهادت اســـماعیل، اســـتقامت، 
همچنـــان حضور فعـــال در پشـــتیبانی جنگ، 
بیماری همســـر، اســـتقامت، پایان جنگ، آغاز 
جنـــگ، مرغـــداری، پـــرورش ماهـــی، ترویـــج و 
تشـــویق جوانان به کار، اســـتفاده از تمـــام آبرو و 
اعتبـــار خود برای تســـهیل گری تولیـــد و جنگ 

همچنـــان ادامـــه دارد...
که بـــا بانـــو عصمت احمدیان آشـــنا  از دیشـــب 
که در ذهنم  شـــده ام، اینها واژه هایی هســـتند 
ک  کنده با اشـــترا مرور می شـــوند. واژه هایی پرا
و  مجاهـــده  آرمـــان،  کان؛  مفهـــوم  یـــک  در 
اســـتقامت. فراز و نشـــیب زندگی این بانو تقابل 
دو پدیده، دو شـــخصیت، دو سبک زندگی و دو 
اســـتعاره را روشن می کند؛ چشـــمه و مرداب... 
که  و بانو، چشـــمه اســـت. همـــان چشـــمه ای 
و  اقتصـــاد  و  فرهنـــگ  حقیقـــی  لبـــان  تشـــنۀ 
گنداب  کنـــد و از  سیاســـت را می تواند ســـیراب 

مرداب هـــا نجـــات بدهد.
کـــس منکـــر آب نیســـت، ایـــن چگونگی  هیـــچ 
را  همه چیـــز  کـــه  اســـت  آب  به دســـت آوردن 
مشـــخص می کنـــد. انتخـــاب میـــان چشـــمه 
گرفـــت. ایـــن  کـــم  و مـــرداب را نبایـــد دســـت 
انتخـــاب، همۀ زندگی ما را در بر گرفته. انتخاب 
میـــان عـــزت و ذلـــت اســـت، انتخـــاب میـــان 
اســـتقال و وابســـتگی، انتخـــاب میـــان هویت 
کـــردن و  و بـــی هویتـــی، انتخـــاب میـــان متأثـــر 
تأثیرگرفتن، انتخاب میـــان تولیدکننده بودن و 
مصرف کنندگی. بایـــد از این انتخاب نوشـــت و 

گفـــت و فریـــاد زد. 
در جنـــگ با جبهه  باطل، چشـــمه بودن یعنی 

؟ چه
تولیدکننـــده و ارزش آفریـــن. نمی تـــوان تولیـــد 
نکـــرد، ولـــی تحت تاثیـــر دیگران هم نبـــود. این 
مســـأله در اقتصاد به خوبـــی و به صورت عینی 
غ را خودمـــان  گنـــدم و مـــر درک مـــی شـــود؛ یـــا 

کنیم. همین  تولیـــد می کنیم یا مجبوریـــم وارد 
کنیـــم. یا آن قدر  اســـتعاره را وارد عرصه فرهنگ 
کـــه ارزش های  از غنـــای فرهنگـــی برخورداریـــم 
فرهنگـــی را مـــا تولیـــد و تعییـــن می کنیـــم یـــا 
ارزش هـــای دیگـــران را می پذیریـــم و ارزش های 
می شـــود.  جـــاری  زندگی مـــان  در  بیگانـــه 
کـــه اســـتقال فرهنگی و  ایـــن خصلـــت اســـت 
اقتصـــادی و سیاســـی را می توانـــد بـــه ارمغـــان 

بیاورد.
فعال و اثرگذار. طبیعتًا وقتی اهل تولید شدی، 
می توانـــی فعاالنـــه زمین هـــای اطـــراف را تحت 
تاثیر قـــرار بدهی. هر قدر آب مـــرداب، به راحتی 
تحـــت تاثیـــر قـــرار می گیـــرد و رنـــگ می پذیـــرد، 
چشـــمه اثرگـــذار اســـت و بـــه ایـــن راحتی تحت 
تاثیر شـــرایط بیرونی قرار نمی گیرد و اســـتقامت 
می کنـــد. بانـــو عصمـــت، با ایـــن روحیه اســـت 
که می تواند سرســـختانه بجنگد و تـــاب بیاورد. 
می توانـــد شـــهادت و جانبـــازی فرزندانـــش را 

کند.  ببینـــد و از پا نیفتد و اســـتقامت 
اهـــل حرکـــت و رشـــد. مـــرداب ممکـــن اســـت 
آبش زیاد شـــود، اما خـــودش حرکتی نمی کند. 
که در خشکســـالی ها آبش  چشـــمه هرقدر هم 
کم شـــود و حجم آبی که به چشـــم می آید کمتر 
از مـــرداب شـــود، اما می جوشـــد و راهش را پیدا 
کند و راه باز  می کند. می تواند ســـنگ را ســـوراخ 
که هیچ وقت  کند. می تواند به جاهایی برســـد 

پای مرداب به آن نرســـیده.
باید قدر بانو عصمت را دانســـت. بانو عصمت، 
گمشـــدۀ سبک زندگی زن و مرد انقاب اسامی 
اســـت. بانو عصمت، خودش نشـــان استقال 
فرهنـــگ ایـــن ملت اســـت. نشـــان اســـتقامت 
کنیـــم از بانـــو  ایـــن ملـــت اســـت. بایـــد تقدیـــر 
کارآفریـــن بودن،  عصمـــت، نه صرفـــًا به خاطـــر 
غ، بلکه بـــرای تولید  نه بـــرای تولید ماهـــی و مر
کـــه نمی گـــذارد یک ملت ســـر خم  ارزش هایـــی 
کند جلـــوی بیگانه. بـــرای پایمردی در ســـبک 
کـــه جنگ هـــای  زندگـــی جنگـــی و مجاهدانـــه 
متوالـــی و جبهه هـــای متعـــدد را خـــوب درک 
می کنـــد و دشـــمن را خـــوب می شناســـد. باید 
کـــه نشـــانه ای  بانـــو عصمـــت را قـــدر دانســـت 
باشـــد بـــرای ســـازندگی انقابی تا نســـخه های 

تکنوکرات هـــا در ســـازندگی غالب نشـــود.

چشمه ای به نام بانو عصمت
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 مستند بانو را باید بارها دید و دید و 
دید. مستندی که نگاه ها را خیره می کند 

که  و در ذهن این سؤال را ایجاد می کند 
 چگونه یک مادر می تواند... ؟

و به راستی چه اسم زیبایی برای این 
فیلم انتخاب شده. »بانو«...

سید مهدی حسینی

نویسنده

مسیری که باید پیمود
زندگـــی انســـان ها پـــر از پیـــج و خم هایـــی اســـت 
گاهـــی  نمی کشـــند.  را  آن  انتظـــار  هیـــچ گاه  کـــه 
گاهـــی زندگی  گاهی جنـــگ و  مهاجـــرت اســـت، 
و ادامـــۀ مســـیر. فرقـــی نمی کنـــد که زن باشـــی یا 
مـــرد. جوان باشـــی یـــا نوجـــوان. اما هـــر آنچه که 
کـــه بایـــد آن را پیمـــود  هســـت، مســـیری اســـت 
کـــه بتوانـــد بـــر  و در ایـــن مســـیر برنـــده آن اســـت 
مشـــکات و ســـختی ها فائـــق شـــود و ســـربلند از 
تمام آزمایش هـــا و ابتائات بیرون بیاید. هرچند 
گر مجبور شـــوی این بـــار، مادر )هاجر( باشـــی و  ا
بـــرای پیروزی بر این ابتائات، نه تنها اســـماعیل 
کـــه ابراهیـــم ات را نیز به قربانگاه روانه ســـازی؛ اما 
خـــم به ابـــرو نیـــاوری. مـــرد می خواهـــد ماندن و 
دوام آوردن زیـــر بـــار مصائب و رنج ها. اینجاســـت 
که  کـــه می فهمی مـــردی به جنســـیت نیســـت؛ 
به مردانگی اســـت و ایســـتادگی. باید بنشـــینی، 
ایســـتادند،  کـــه  زنانـــی  از  بیامـــوزی  و  ببینـــی 
کردنـــد؛ اما قد خـــم نکردند  جنگیدنـــد و مبـــارزه 
و تـــا آخـــر مســـیر، ســـرو قامت بـــه راهشـــان ادامه 

دادنـــد. و این بار مســـتند »بانـــو«...

قصه های هزار و یک شب
»محمـــد  ســـاختۀ  »بانـــو«  مســـتند  فیلـــم 
کـــه  حبیبی منصـــور« از آن مســـتندهایی اســـت 
دوســـت داری تمـــام نشـــود. دوســـت داری بـــا 
کنـــی و بـــه اهـــواز بـــروی و بنشـــینی  آن حرکـــت 
پـــای حرف هـــای یـــک مـــادر. پـــای حرف هـــای 
»عصمت احمدیـــان« )خانم فرجوانـــی(. مادری 
کـــه صمیمیت در رفتـــارش موج می زنـــد و آن قدر 
که انگار نه  ایـــن صمیمیت و محبت بی ریاســـت 
دوربینـــی هســـت و نـــه فیلم برداری که مشـــغول 
ثبت و ضبط حرف های او باشـــد. آن قدر جذاب 
کنار  کـــه بیننـــده فکر می کنـــد  اســـت و باورپذیـــر 
پدربـــزرگ و مادربزرگش نشســـته و منتظر اســـت 
یـــک روایت جذاب ببیند و بشـــنود، از قصه های 
هـــزار و یک شـــب این مـــادر دنیا دیده. مســـتند 
»بانـــو« تـــو را محـــو می کنـــد در خـــودش و تـــو را 
که در  آهسته آهســـته با خود می بـــرد و نمی دانی 
انتظار دیدن چه هســـتی و فقـــط میدانی هر چه 

که هســـت، زیباســـت. قدم به قـــدم تـــو را می برد 
کـــه در ده، یازده ســـالگی،  همـــراه دختربچـــه ای 
کـــرده و به اهـــواز می رود.  روســـتای خود را تـــرک 
آنجا بدون آنکه اصالت خویش را از دســـت دهد، 
گر در روســـتا هم  کارهایـــی می کند که ا شـــروع به 
بـــود، آنهـــا را انجـــام مـــی داد. بـــا بانویـــی مواجه 
که انگار اقتصـــاددان اســـت و تاجری  می شـــوی 
بزرگ و تو می پنداری این مســـتند، روایتی است 
کشـــور. با خـــود، تو را به  کارآفرینان برتر  از یکـــی از 
مرغداری و زنبـــورداری و مزرعه اش می برد و به تو 
که می توان از روســـتا آمد و این گونه  یـــاد می دهد 
کـــرد؛ ولو با دســـت خالـــی. اما به  ســـرمایه گذاری 
گاه همه چیـــز تغییـــر می کند و تـــو می بینی که  نـــا
همـــۀ این هایـــی که تـــا اآلن گفته شـــده، در برابر 
توانایی هـــای ایـــن بانو، چیزی نیســـت. شـــروع 
قصـــۀ این مادر با جنگ اســـت و دفاع. جایی که 
اســـماعیل و ابراهیمش را به قربانگاه می فرستد. 
خودش و همســـرش هم دســـت به کار می شـــوند 
و بـــا تمام وجـــود در خدمت اســـام و انقاب قرار 
کـــی از نامایمـــات  می گیرنـــد. مســـتند بانـــو، حا
زندگی مادر شـــهیدان فرجوانی اســـت. شهیدان 
گـــر در ایـــن  کـــه ا اســـماعیل و ابراهیـــم فرجوانـــی 
گفته نمی شـــد این بانـــو، مـــادر این دو  مســـتند 
شـــهید اســـت، چیزی از ارزش و اعتبار مســـتند و 
کـــم نمی کرد. شـــخصیت این مـــادر زحمت کش 

عاشقانه های یک مادر
کـــه در لحظه تغییری  مســـتند بانو، اثری اســـت 
را در زاویـــۀ دیـــد ایجـــاد می کنـــد بـــی آنکه مســـیر 
داســـتان و قصه به هم بخورد. زندگـــی یک مادر 
کشـــیده و تلفیق  را بـــه زیبایـــی تمـــام، به تصویر 
جالبـــی از قصه گویـــی راوی و بیـــان خود مـــادر را 
کـــرده اســـت. متن قوی، شـــیوا و رســـای  ایجـــاد 
ایـــن مســـتند، به واقع بـــر جذابیـــت اثر افـــزوده و 
گویندگی زیبای ایـــن مجموعه نیز نباید  البتـــه از 
که صدای پخته و دل نشـــین  غافل بـــود. جایی 
خانم »ثریا قاســـمی« ضمیمۀ داســـتان شـــده و 
کـــرده و با خود به این ســـو و  ذهـــن بیننـــده را آرام 

آن ســـوی داســـتان می کشاند.
برخـــی  در  رایـــج  کلیشـــه های  از  مســـتند  ایـــن 
مســـتندهای موضوعی درخصوص شهدا خارج 
شـــده و به خوبـــی زندگـــی عاشـــقانه و مهربانانـــۀ 

نشـــان  بـــا همســـرش  را  »عصمـــت احمدیـــان« 
می دهـــد. هم اشـــک ها را نشـــان می دهـــد و هم 
لبخندهـــا را. هم دعواهـــا را به تصویر می کشـــد و 
هـــم تیمارها و بوســـه های محبت آمیـــز را. آن قدر 
ایـــن زن و شـــوهر، غـــرق در زندگی عاشـــقانۀ خود 
کنند و تصنعات  که نخواهند فیلم بازی  هستند 
را وارد زندگـــی خـــود نماینـــد. اســـتفاده از تصاویر 
قدیمـــی و آرشـــیوی و همراهـــی آنهـــا بـــا تصاویـــر 
امـــروزی، نه تنهـــا هیچ گونـــه خللی به فیلـــم وارد 
نســـاخته بلکه باورپذیـــری اثر را به مراتب بیشـــتر 
ســـاخته و ایـــن حکایـــت از تدوین گـــری ماهـــر و 
که به خوبی زمان و مـــکان را به  زبردســـت اســـت 

هم پیونـــد زده.

بانوی کارآفرین
بررســـی ابعاد مختلـــف زندگی این مادر شـــهید از 
کـــه در این مســـتند، بدان  نـــکات ویژه ای اســـت 

پرداخته شـــده.
نخســـت پرداختـــن بـــه زندگـــی زناشـــویی یـــک 
عیـــن  در  کـــه  متدیـــن  و  مذهبـــی  خانـــوادۀ 
نگه داشـــتن حرمت ها، باز هم سراســـر از شـــادی 
و خنـــده اســـت و چیـــزی از یـــک زندگـــِی نمونه و 

نـــدارد. کـــم  مثال زدنـــی 
دوم اشـــاره بـــه وضعیت معیشـــتی یـــک خانواده 
که در این مستند، به زیبایی تمام، مسیر  اســـت 
زندگی این خانواده برای امرارمعاش نشـــان داده 
شـــده و عقل معاش یـــک بانوی نمونـــۀ ایرانی را 
کشـــانده اســـت؛ به نحوی که بیننده در  به تصویر 
که این مســـتند درخصوص  ابتـــدا تصور می کنـــد 
اشـــتغال زایی اســـت و قصـــد معرفی یـــک بانوی 
گـــر ایـــن مســـتند تنهـــا به این  کارآفریـــن را دارد. ا

موضـــوع می پرداخت هـــم، باز موفـــق می بود.
کـــه در ایـــن اثـــر می تـــوان بـــه آن  ســـومین نکتـــه 
کـــرد، حرکت روبه جلـــو و تاش بـــرای حل  اشـــاره 
مشـــکات مـــردم اســـت. در این فیلم دلســـوزی 
ایـــن مادر برای حل مشـــکات معیشـــتی مردم و 
واسطه شدن او پیش مســـئولین برای فقرزدایی 
از  مـــردان  از مهاجـــرت  و همچنیـــن جلوگیـــری 
روســـتاها به شـــهرها به خوبی نشـــان داده شـــده 
که از مشـــکل ایـــن روزهای  اســـت. دقیقًا چیزی 
کار و تاش  که بـــرای  کشـــور اســـت. توصیه هایی 
کار تولیـــد به دید  که در  می شـــد و آیندۀ روشـــنی 

روستاییان می رساند.
کـــرد و  کـــه می توان بـــدان اشـــاره  نکتـــه چهـــارم 
در ایـــن مســـتند بـــدان پرداختـــه شـــده، عـــدم 
وابســـتگی مـــردم بـــه مســـئولین اســـت. البتـــه 
کـــه بگوییم عـــدم توجه  شـــاید درســـت تر باشـــد 
که در این  مســـئولین به مردم و مشـــکات آن ها 
مستند اشـــاره ای به مشـــکل ریزگردها در استان 

خوزســـتان می شـــود.

تلخی نگاه
فیلـــم،  عوامـــل  بـــا  همســـر  و  مـــادر  همســـویی 
نشـــان دهندۀ کارگردانـــی قـــوی مجموعه اســـت 
که  کند  که توانســـته این اعتمادســـازی را ایجـــاد 
کـــه می خواهند می تواننـــد بگویند و  هر آنچـــه را 

بشـــنوند؛ بـــدون آنکـــه قضاوت شـــوند.
توجـــه بـــه بنیـــان خانـــواده، خانواده دوســـتی و 
صفـــا و صمیمـــت در یـــک خانـــوادۀ مذهبـــی و 
شـــهید، از بارزتریـــن ویژگی هـــای ایـــن مســـتند 
که در لحظه لحظـــۀ فیلم دیده می شـــود  اســـت 
کـــه در غم از دســـت دادن  و البتـــه تلخـــی خاصی 
دو فرزنـــد در نـــگاه مادر موج می زنـــد، در جمات 
که جنازۀ  این مادر نهفته اســـت. درســـت زمانی 
اســـماعیلش را بعـــد از ســـال ها برایـــش می آورند 
و او در غـــم فرزنـــدش، از ســـوختنش می گوید و از 

دســـت رفتن پـــدر در داغ فرزنـــد.
مســـتند بانـــو را بایـــد بارهـــا دیـــد و دیـــد و دیـــد. 
که نگاه ها را خیره می کنـــد و در ذهن  مســـتندی 
کـــه چگونه یک مادر  این ســـؤال را ایجاد می کند 

می توانـــد... ؟
و به راســـتی چـــه اســـم زیبایـــی بـــرای ایـــن فیلم 

»بانـــو«... انتخاب شـــده. 

مروری بر زندگی »عصمت احمدیان«؛ مادر شهیدان فرجوانی
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بانوی کارآفرین
سیدمحمد آل عمران

نویسنده 

انســـان ها،  در  ایســـتادگی  و  مقاومـــت 
جهـــات  از  کـــه  دارد  مختلفـــی  ریشـــه های 
مختلـــف، قابل شناســـایی هســـتند. یکی از 
راه-های درک علت مقاوم شـــدن انســـان، 
که ایـــن واژه را  الگوبـــرداری از آنهایی اســـت 

کرده انـــد.  زندگـــی 
در اولین برخورد با خانم فرجوانی، انســـانی 
کردن  کـــه همچنـــان درحـــال معنا را یافتـــم 
بـــا  گفت وگـــو  در  ایشـــان  بـــود.  مقاومـــت 
همسر شـــهید مدافع حرف، شـــهید عراقی، 
کمک برای  می گفت: »درحـــال جمـــع آوری 

مدافعـــان حرم هســـتم.«
صحبـــت از برهه هـــای ایســـتادگی در زندگی 
آنچـــه  امـــا  اســـت؛  خانـــم فرجوانـــی بســـیار 
ایشـــان را از دیگـــران متمایز می کنـــد، تکثیر 
ایـــن زیســـت انقابـــی و مقاومـــت در مســـیر 
حق اســـت. این جریـــان محدود به ایشـــان 
نبوده و شـــاهد مثالش هم، تربیت فرزندان 
شـــهیدی چون اســـماعیل و ابراهیم است.

چند اصل در شـــیوۀ تربیتـــی خانم فرجوانی 
است: قابل مشاهده 

1- تکلیف محوری در عمل:
تکلیف محـــوری و والیی بودن در انســـان ها 
که  گونـــۀ اول انســـان هایی  گونه اســـت؛  دو 
تکلیف گرایـــی تنها لقلقۀ زبان شـــان اســـت؛ 
کـــه  هســـتند  انســـان هایی  دوم  گونـــۀ  امـــا 
تکلیف محـــوری،  آزمـــون  از  ســـختی ها  در 

پیروزمندانـــه بیـــرون می آینـــد. 
کثـــر اوقات در پاســـخ به چرایـــی یک اقدام  ا
بـــرای جبهـــه یـــا انقـــاب می گوید: 
بود  گفته  امـــام  »چون 
و تکلیـــف بود«. 

تکلیف گرایـــی عملـــی ایشـــان، الگویـــی بـــود 
که حاج اســـماعیل  برای فرزنـــدان؛ تا جایی 
ازجملـــه  مجروحیـــت  بـــار  هشـــت  از  بعـــد 
کـــه  اســـتدالل  ایـــن  بـــا  شیمیایی شـــدن؛ 
حضـــور در جبهه هـــا تکلیـــف اســـت، از زیـــر 
بـــار مســـئولیت جنـــگ، شـــانه خالـــی نکرد. 
نکتـــۀ قابل توجـــه در بررســـی شـــیوۀ تربیتی 
ایشـــان، عمـــل بـــه همـــان حرف هایـــی بود 
که بـــه فرزندانـــش می گفـــت؛ به عنوان مثال 
و  عاشـــورا  زیـــارت  مراســـمات  برگـــزاری 
جلســـات قـــرآن در خانـــه و... از مصادیـــق 
کفایت به  عملـــی تربیـــت فرزنـــدان به جـــای 

گفتـــار اســـت. کام و 
در  مســـجد محوری  بـــر  جبهه هـــا  مـــادر 
کیـــد دارد و همکاری در ســـاخت  تربیـــت، تأ
مســـجد جواداالئمـــه)ع( به همـــراه فرزندان 
ایـــن  در  فـــراوان  ســـختی های  تحمـــل  و 

اســـت. آن  مصادیـــق  ازجملـــه  مســـیر، 
از  قبـــل  فرزنـــدان در دوران  تربیـــت  کانـــون 
شـــامل  را  متفاوتـــی  مکان هـــای  انقـــاب، 
گرفتـــه تـــا  می شـــد؛ از پیشـــاهنگی مـــدارس 
رقاص خانه هـــا و مســـاجد؛ اما ایشـــان اصرار 
کـــه فرزندانـــش در فضای مســـجد،  داشـــت 
کانون هـــای  از  تـــا  شـــوند  بـــزرگ  و  تربیـــت 
فرهنگـــی زمان شـــاه در امـــان بماننـــد؛ این 
گی هـــای تربیتـــی مادر جبهه  هاســـت. از ویژ

2- حق پذیری در تربیت:
ایشـــان در پاســـخ به نحوۀ آشـــنایی با امام و 
انقـــاب می گویـــد: »این همان جایی اســـت 

که اســـماعیل مادر من شـــد!«
می گویـــد: »اســـماعیل بعـــد از چنـــد 

روز بـــه خانه آمـــد وقتـــی از علت 
شـــدم،  جویـــا  را  تأخیـــر  ایـــن 

گفـــت: به تازگـــی بـــا معلمـــی 
شـــده ام  آشـــنا  انقابـــی 
شـــاه  ســـتم های  از  کـــه 

حضـــرت  مقـــام  و 

همـــۀ  و  می گویـــد...«  امام خمینـــی)ره( 
می کنـــد؛  بازگـــو  مـــادر  بـــرای  را  حرف هـــا  آن 
آن  از  همیشـــه  حاج خانـــم  طوری کـــه 
گفت وگویـــی تاریخـــی  صحبت هـــا به عنـــوان 
آن،  در  کـــه  گفت وگویـــی  می کنـــد؛  یـــاد 

کـــرد.  آشـــنا  امـــام  بـــا  را  او  اســـماعیل 

3-پیوند با روحانیت اصیل:
بیـــت  بـــه  ایشـــان  محل زندگـــی  مجـــاورت 
ایشـــان  عاقه منـــدی  و  علم الهـــدی  آقـــای 
بـــه روحانیـــت اصیـــل، موجـــب تســـری این 
کـــه بـــا ارتبـــاط بـــا  عاقـــه بـــه فرزنـــدان شـــد 
علمـــا و شـــرکت دادن اســـماعیل و ابراهیـــم 
آقـــای  بیـــت  قـــرآن در  در جلســـات مکتـــب 
علم الهـــدی، روزبـــه روز بر این عاقـــه افزوده 

می شـــد.
در نـــگاه بـــه زندگـــی مـــادر جبهه هـــا، آنچـــه 
نبایـــد فرامـــوش شـــود، مقاومـــت و حضـــور 
ایشـــان در روزهـــای انقاب اســـت؛ روزهایی 
که ســـوار بر ماشـــین، ســـراغ دیگر خانم های 
محله می رفـــت تا باهم به تظاهـــرات بروند.

حضور ایشـــان در جنگ نیز با این اســـتدالل 
کـــه هرجا نیاز بیشـــتری اســـت،  همـــراه بـــود 

باید آنجا حضورداشـــته باشـــیم.
کـــه  »زمانـــی  می گفـــت:  جبهه هـــا  مـــادر 
وجـــود  لبـــاس  کمبـــود  در جبهـــه ، مشـــکل 
داشـــت، بـــه اســـماعیل می گفتـــم مقـــداری 
از لباس هـــای جبهـــه را بـــه خانـــه بیـــاور تا با 
همســـایه ها بشـــوییم. بعـــد از چنـــد روز بـــا 
کردیم  خانـــم علم الهـــدی فکر اساســـی تری 
و چای خانـــۀ ســـنتی اهـــواز را راه انداختیـــم 
بـــه  ســـپردیمش  مدتـــی  از  بعـــد  و 

دیگـــران.«
در ابتـــدای جنـــگ وقتـــی به 

نیاز می شـــود  وجـــود پرســـتار 
پشـــتیبانی  ســـتاد  ازطـــرف   ،

مقـــدم  خـــط  بـــه  جنـــگ 
جبهـــۀ  در  و  مـــی رود 

 ، د ســـنگر سو
ل  مشغو

پرســـتاری می شـــود؛ حتی وقتی می شـــنود 
کـــه در منطقه ای، موش ها امـــان رزمندگان 
کـــرده و بـــه  گربـــه  را بریـــده، وانتـــی را پـــر از 
موش هـــا  جـــان  بـــه  و  می بـــرد  منطقـــه 

نـــدازد! می ا
از ســـبک و  الگوپذیـــری  بـــه  نیـــاز  بی شـــک 
ســـیرۀ تربیتی خانم احمدیـــان، برای تربیت 
از  بیـــش  انقـــاب،  پنجـــم  و  چهـــارم  نســـل 
پیش احســـاس می شـــود. تربیت نوجوانان 
مســـئولیت پذیری  انقابـــی،  جوانـــان  و 
از  تاریخـــی  برهـــۀ  ایـــن  در  مقاومـــت،  و 
ایـــن  جـــوان  بانـــوان  مهـــم  رســـالت های 
مرزوبوم اســـت و باید بدانیم بـــا الگوپذیری 
خانـــم  چـــون  مقاومـــی  مـــادران  و  زنـــان  از 
روی  پیـــش  روشـــن  آینـــده ای  فرجوانـــی، 
بـــود. خواهـــد  انقـــاب  بعـــدی  نســـل های 

در نگاه به زندگی مادر جبهه ها آنچه 
نباید فراموش شود، مقاومت و حضور 

ایشان است در روزهای انقالب، 
که سوار بر ماشین، سراغ دیگر  روزهایی 

خانم های محله می رفت تا با هم به 
تظاهرات بروند.

»سیدمحمد آل عمران« از سوژۀ مستند »بانو« می گوید:

تکیه گاه رزمندگان
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سرباز امام در گهواره
ک  اولین روز از تابســـتان ســـال 1342 علی در ارا

به دنیـــا آمد.
کی  که امام در جواب آن ســـاوا همـــان روزهایی 
گهواره ها هستند!« گفته بود: »ســـربازان من در 

تربیت با قصه های قرآن
تربیـــت بچه هـــا بیشـــتر روی دوش مـــادر بـــود، 
مـــادر هـــم همـــه تاشـــش را در جهـــت تربیـــت 

کار بســـت. دینـــی فرزندانـــش بـــه 
ک خـــوب نمی دید از  کـــه شـــرایط را در ارا مـــادر 
امـــام رضـــا)ع( خواســـت تا مثل خـــودش غریب 

باشد.
کاری به دســـت  مدتـــی بعد برای آقای قوچانی 

کرد. کن اصفهان  که آن ها را ســـا آمـــد 
برای شـــان قصـــه  می خوانـــد. علـــی بیشـــتر بـــه 
قصه هـــای قـــرآن و پیامبـــران عاقـــه داشـــت، 
می گفـــت: »این ها واقعیت دارنـــد، برای همین 

بیشـــتر دوست شـــان دارم.«

کاپشن نو
کـــه  کـــرد  بـــه هـــر زحمتـــی بـــود، علـــی را راضـــی 

کاپشـــن نـــو را بپوشـــد و بـــه مدرســـه بـــرود.
زمستان ســـردی بود. وقتی از مدرسه برگشت، 
کاپشن به تن نداشـــت. هر چقدر از او پرسیدند 

کـــردی، جواب نداد. کارش  که چه 
کـــه مـــادر رفتـــه بـــود مدرســـه،  چنـــد روز بعـــد 
کاپشـــن را تن یکی از دوســـتان فقیـــر علی دیده 

. د بو

برای خودکفایی
علی رفت رشتۀ کشاورزی.

بـــر  کشـــور  اقتصـــاد  »چرخ هـــای  می گفـــت: 
کشـــور خیلی  که  کنـــون هم  کشـــاورزی اســـت. ا
نیـــاز دارد. می خواهم در آینده خودکفا شـــویم. 
کشـــوری وابســـتگی  دوســـت نـــدارم بـــه هیـــچ 

باشیم.« داشـــته 

عکس با حرم
علـــی شـــدیدًا بـــه عکاســـی عاقه داشـــت. یک 
که هرجا می رفت پیشـــش بود  دوربین داشـــت 
و عکـــس می گرفـــت. یک عکس با حرم هســـت 
گرفته شده و علی دوربینش  که در ســـفر مشهد 
را روی دوش انداخته اســـت. در همان ســـفر با 

دوربینش عکاســـی می کرد.

مرگ بر شاه زیر ُدم مجسمه
قبـــل از پیـــروزی انقـــاب بود. علی ســـن زیادی 
نداشـــت، رفته بود زیر ُدم مجســـمۀ اسب شاه 
نوشـــته بـــود: »مرگ بـــر شـــاه«. موقع برگشـــتن 
که با ســـرعت به ســـمت منزل  پـــدر را دیده بود 
می آیـــد. ســـریع رفته بـــود و برای آنکـــه طبیعی 
گرفتن با  جلـــوه کند، مشـــغول عکس یـــادگاری 
گفت:  کـــه آمد بـــا عصبانیت  مادرش شـــد. پدر 

گفـــت: »جاوید  کـــه نوشـــتی؟«  »اون چـــی بود 
گفتـــه بود:  بـــاد شـــاه« پـــدر هـــم بـــا عصبانیـــت 
»آره جـــون خـــودت، اون موقع اینـــو باید زیر دم 
اســـب بنویســـی!« آن عکس یادگاری هنوز هم 

. هست

برای ثبت تجربه
کوچکـــی همیشـــه همراهـــش بـــود.  دفترچـــه 
که حتـــی در بحرانی ترین لحظات  دفترچـــه ای 
جنـــگ هم مهمان نوشـــته های علی می شـــد. 
کـــه بعـــد از جمـــع آوری و تنظیم  نوشـــته هایی 
کتیک هـــای اصلـــی جنـــگ تبدیل شـــد.  بـــه تا
که به قول حـــاج علی تجربیاتی  کتیک هایـــی  تا
بـــود نـــه از خـــودش، بلکه همـــه از ثمـــره خون 
کـــه بایـــد بـــه نســـل های آینـــده منتقل  شـــهدا 

شود.
حســـاس  لحظـــات  در  کتیک هـــا  تا ایـــن 
یـــاری می کـــرد،  تصمیم گیـــری، فرماندهـــان را 

قاطـــع. و  درســـت  نظـــری  ارائـــه  بـــرای 

کار فرهنگی هم سنگ کار نظامی
کارهـــای  کار نظامـــی بـــه  حـــاج علـــی معـــادل 
فرهنگـــی اهمیت مـــی داد. باید فضای شـــهر را 

هـــم ماننـــد فضـــای جبهـــه می کرد.
گـــر نمی شـــد باید فضـــای جبهه ها را بـــه مردم  ا

شهر نشـــان می داد.
کارهـــای فرهنگی زیـــادی برای رســـیدن به این 
هدفـــش انجـــام مـــی داد. از برپایی نمایشـــگاه 
گـــروه تئاتـــر و نوشـــتن  گرفتـــه تـــا تشـــکیل یـــک 
یـــک  اجـــرا.  بـــرای  جنگـــی  نمایشـــنامه های 
کوچک هم دنبالش داشـــت  دوربین عکاســـی 

که جا به جای جبهه عکس می گرفت.

در وقت اداری؟!
بـــرای جبهـــه آرد می خواســـتند. حـــاج خانـــم 
هرجا می رفت، می گفتند: »ســـهمیه نیســـت.«

وقتی دیـــد فایده ای ندارد، تعـــدادی از خانم ها 
کرد و رفتنـــد دفتر مســـئولش. دفتردار  را جمـــع 

گفـــت: »اینجا چه خبر اســـت؟!« آمد و 
گفت: »آمدیم آرد بگیریم.« دفتردار  بلند شـــد و 
گفت: »مســـئولش خســـته اســـت و خوابیده.« 
که  کرده اســـت  کار  گفت: »مگر چه  حاج خانـــم 
که  خســـته اســـت؟« دفتردار جـــواب داد: »اآلن 
گفت: »مگر  وقت اداری نیســـت؟« حاج خانـــم 
بچه هـــای جبهـــه در وقـــت اداری می جنگنـــد. 
مـــی روی صدایـــش بزنی یا مـــن بـــروم؟« رفت و 
گفـــت: »نامـــه اش را نوشـــتند، فـــردا صبح  آمـــد 
گفت:  بیاییـــد تحویـــل بگیریـــد.« حـــاج خانـــم 
کنیـــد، ما تا صبح  »شـــام و صبحانه مـــا را آماده 
که آردها  اینجا می نشـــینیم.« آن قدر ماندند تا 

گرفتند.  را تحویـــل 

کار اطالعاتی
بـــه  رنگـــش  کـــه  بـــود  کـــرده  ســـر  چـــادر  یـــک 
کوچه، هر  گوشـــه  ســـرخی می زد. نشســـته بود 
پـــول خـــردی می انداخـــت  کـــس رد می شـــد، 
جلویـــش، تمـــام حواســـش بـــه خانـــه روبرویی 
کرده  بـــود. خیلـــی وقت بود بـــه آن خانه شـــک 
بودنـــد. آن قـــدر کشـــیک داد که آخر توانســـت، 
که داد ریختند در  گزارش  کند.  شناسایی شـــان 

گرفتند. خانـــه و همـــه را 

خودمان می بریم
سال 13۶0 بود.

انبارهـــای جهـــاد ســـازندگی پـــر بـــود از اجناس 
مـــردم. اهدایی 

گـــر نمی توانیـــد این ها را  گفـــت: »ا  حـــاج خانم 
برســـانید به جبهه هـــا، ما خودمـــان می بریم.« 
گروه از خانم ها و کمک های  شـــد مســـئول یک 
که  مردمـــی را به جبهـــه بردند. این طـــوری بود 

پاش بـــه جبهه ها باز شـــد.«

هر گروه به یک کار
کـــه با حـــاج خانم قوچانـــی رفتند  خانم هایـــی 
گروه شـــدند. صبح که شـــد، هر دســـته ای  گروه 
و  پرســـتاران  گـــروه  یـــک  رفتنـــد.  ســـمتی  بـــه 
که پشـــت خـــط مجروحـــان را مداوا  امدادگران 
می کردنـــد.  خیاطـــی  گـــروه  یـــک  می کردنـــد. 
خبرنگار و عکاس هم داشـــتند. یک دسته هم 

آشـــپزی می کردنـــد. 

بازی در نقش مادر
هتل نادریه اهواز شـــده بود بیمارســـتان. همه 
مریض هـــا را خوابانـــده بودنـــد روی تخت های 
کـــه آنجـــا بـــود. دکتـــر آمـــد ســـراغ حاج  موقتـــی 
گفـــت: »یک مریـــض بدحال  خانـــم قوچانـــی و 
داریـــم. موجـــی شـــده. حالش دســـت خودش 
نیســـت. مرتـــب مـــادرش را می زنـــد. می توانـــی 
کنـــی؟« خانـــم قوچانـــی  نقـــش مـــادر را بـــازی 
رفـــت در اتـــاق جانبـــاز، از دور صدایـــش را بلنـــد 
گفت: »ســـام ننـــه، قروبنت بـــرم. اومدم  کرد و 
دیدنت.« پســـر نگاهـــش را به او دوخـــت و بعد 
کنـــار  کـــه دســـتش  کوتـــاه در حالـــی  از ســـکوتی 

ع کرد و حاج خانم قوچانی پیش گرفت... راهی که حاج علی قوچانی با مادر شرو
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کـــه همـــه او را به نـــام حاج خانـــم قوچانی  « ایـــن بیســـت ُبـــرش از زندگـــی شـــهید »حاج علـــی قوچانـــی« و مـــادرش »فـــروغ آنجفی« اســـت 
می شناســـند؛ ایـــن روایت هـــا راهی را نشـــان می دهد که حـــاج علی با مادرش شـــروع کرد، حاج خانم قوچانی بعد از شـــهادت پســـرش آن را 

گرفـــت و از ایـــن پس باید هر ســـال یـــک هنرمنـــد دغدغه مند ادامـــه اش دهد.  پیـــش 



مهریه سادات معرک نژاد

کرد. لبخند نشســـت  از تـــوی لنـــز دوربین نگاه 
پســـرک  کـــه  بـــود  مشـــخص  لبـــش.  روی 
َکَلک، خودش  چهارد ه سالی بیشـــتر ندارد و با 
را رســـانده  اســـت جبهـــه. دکمـــه را فشـــار داد و 

گفـــت: »نفر بعـــدی.«
کار همیشـــگی شـــهید »حاج علـــی قوچانـــی« 
گردان را می گذاشـــت  بـــود. تک تک بچه هـــای 
جلـــوی دوربینـــش و عکـــس می گرفـــت. بعد از 
که شـــهید شـــده  هـــر عملیات عکس آ ن هایی 
بودند را با ســـایر وسایل شـــان می بـــرد دِر خانه 
شـــهید؛ و چقدر ایـــن آخرین عکـــس، عزیز بود 

خانواده ها. بـــرای 
کلی عکس برمی گشـــت خانه. یک بار  هر بـــار با 
مادرش پرســـید: »مگر تو عکاســـی؟« حاج علی 
آینـــده  نســـل  بـــرای  را  »این هـــا  داد:  جـــواب 
می گیـــرم تـــا بعد از شـــهادت ما به آن ها نشـــان 
دهید و برای شـــان از  صفای جبهه ها و اهداف 
شـــهدا بگویید؛ تا ادامه دهندة راه امام حسین 

و شـــهیدان باشند.« 
وقتی حاج علی شـــهید شد پیکرش برنگشت؛ 
کـــه از  امـــا دوربینـــش به جـــا مانـــد. حاج خانم 
کمک رســـانی  بـــرای  او  پابه پـــای  جنـــگ  اول 
در جبهه هـــا بـــود، بعـــد از شـــهادت پســـرش، 
کـــرد و بنا به وصیت  رفت و آمـــد به جبهـــه را کم 
علی مشـــغول رسیدگی به مشـــکات جانبازان 

شـــد؛ خصوصًا جانبـــازان اعصـــاب و روان.
کنار ســـایر  ســـال های اول ایـــن جانبـــازان را در 
بیمـــاران روانـــی و مـــادرزادی جـــا داده بودنـــد. 
که دیگر طاقت نداشـــت با جمعی  حاج خانـــم 
از مـــادران شـــهدا و خانواده هـــای جانبـــازان و 
کنار دانشگاه،  دانشجویان جلوی بیمارستان 
کردنـــد تـــا باالخره مســـئوالن  تجمعـــی بـــه پـــا 
صدای شـــان را بشـــوند و به فکر چـــاره بیفتند. 
چنـــد وقـــت بعد خّیـــری پیـــدا شـــد و زمینی را 
کرد تا آسایشـــگاهی مخصوص جانبازان  وقف 

ســـاخته شود.
که زمانی محل  حاج خانم زیرزمین خانه اش را 
جلســـات حاج علی بـــا فرمانده هـــا و بچه های 
کرد از عکس هـــای رنگ و وارنگی  لشـــکر بود، پر 
کدام نشـــانی از جبهه و شـــهدا داشتند.  که هر 
اســـمش را هم گذاشت بیت الشهداء. هرهفته 
کـــز مختلـــف جمـــع  عـــده ای از دانشـــگاه و مرا
می شـــدند، حاج خانم هم برایشان سخنرانی 

می کـــرد و از صراط المســـتقیم می گفت.
چنـــد ســـالی از جنگ گذشـــت و وضـــع زندگی 
بعضـــی جانبـــازان اعصـــاب و روان روز بـــه روز 
کـــه اصـــًا بـــه عنـــوان  بدتـــر می شـــد. بعضـــی 

جانباز معرفی نشـــده بودند و خیلی های شان 
کـــم زده بودنـــد.  هـــم درصـــد جانبازی شـــان را 
کار را از پایه درســـت  گرفت  حاج خانـــم تصمیم 
کنـــد. دســـت به زانـــو گرفـــت و یاعلی گفـــت. با 
گرفتـــن عکس. بعد  کرد به  یـــادگار علی شـــروع 
گرفت.  هـــم از وضـــع زندگـــی جانبـــازان فیلـــم 
کـــه پایة هر  جمعـــی از دختـــران دانشـــگاه هم 
هفتـــة بازدید بیت الشـــهداء و دیـــدار جانبازان 
کردند و مســـتندی ســـاختند که  بودند کمک 

گذاشـــتند فراموش شـــدگان!!  اســـمش را 
ســـی دی  روی  از  کپـــی  ســـیصد  حاج خانـــم 
که  کـــرد و بـــرای هـــر مســـئولی  مســـتند تهیـــه 
دســـتش  رســـید می بـــرد. می گفـــت: »این ها را 
کنید.« درصد  کاری  گر دلتان سوخت  ببینید ا
جانبـــازی و حقـــوق خیلـــی از آن هـــا را از طریق 

کرد. همیـــن فیلم حـــل 
که ســـاختند، شد  آسایشگاه شـــهیدرجایی را 
محل بســـتری جانبـــازان اعصاب وروان. شـــد 
کـــه حاج خانم هر  اول قصـــه ای تـــازه. قصه ای 
دوشـــنبه به همراه عده ای از مردم محله های 
مختلف آن را می نویســـند؛ هر هفته پذیرایی، 

بازدید، دلجویی، عکاســـی و... . 
کـــه جانبـــازان او را مادر  به خاطرهمیـــن اســـت 
کـــه دو، ســـه مـــاه  خـــود می داننـــد و موقعـــی 
در  قلب شـــان  عمـــل  خاطـــر  بـــه  حاج خانـــم 
دیدارهای هفتگی جانبازان حضور نداشـــتند، 
لبخنـــد خوشـــِی ماقـــات روی لب هـــای آن ها 

خشـــک شـــده بود.
مـــوج لـــذت دیـــدار هـــر دوشـــنبه حاج خانم در 
که حتی  دل های جانبـــازان آن قدر زیاد اســـت 
بهتریـــن و جدیدتریـــن دوربین های بـــازار هم 

نمی توانـــد آن را ثبـــت و ضبـــط کند.
که بانوی 74ســـاله را  همین دلخوشـــی اســـت 
هـــر صبح بیدار می کند تا بـــرای دختر جانبازی 
کنـــد یـــا بـــرای پســـر جانبـــازی  جهیزیـــه جـــور 
اشـــتغال فراهم کند یـــا ارزاق خانـــواده جانباز و 

شـــهیدی را به عهـــده بگیرد.
کـــه قبـــراق و ســـرحال هر شـــنبه برای  اوســـت 
پیگیری مســـائل جانبازان راه بنیاد را می گیرد. 
یکشـــنبه ها بـــرای زنـــان محـــل، جلســـۀ قرآن 
کـــه روز دیـــدار جانبازان  دارد. دوشـــنبه ها هـــم 
را  دانشـــگاه  دختـــران  سه شـــنبه ها   اســـت. 
بـــه  کـــه  افـــرادی  بـــرای  و  می کنـــد  میزبانـــی 
بیت الشـــهدا می آینـــد ســـخنرانی می کنـــد و...
اســـت:  ایـــن  ایشـــان  کام  همیشـــگی  ِورد 
»ان شـــاءاهلل خدا بـــه همۀ ما توفیـــق بدهد راه 
کـــه ائمۀ اطهـــار رفتند، ما  صراط المســـتقیمی 

بتوانیـــم ادامـــه بدهیم.«

ماجرای دوربین و عکس های حاج خانم قوچانی

راه یک دوربین

گفـــت: »پدر صلواتـــی، من ننه ام  دهانـــش بود، 
خال نداشـــت تـــوی صورتش.« صـــدای خنده 
دکتـــر و پرســـتارها اتـــاق را برداشـــت. پســـر هـــم 

برگشـــته بود بـــه حالـــت عادی.

عکس یادگاری
گردان  در عملیات والفجر2، حاج علی مســـئول 
کردند  بـــود. با چند نفـــری از نیروهایش شـــروع 
گردانـــش.  بـــه مصاحبه کـــردن بـــا همـــه افـــراد 
تکـــی  عکـــس  آن هـــا  همـــه  از  هـــم  خـــودش 
می انداخـــت. بعـــد هـــم، همـــه در بایگانی نگه 

. شت ا د
بعـــد از هر عملیاتـــی بالطبع شـــهید می دادند. 
شـــهدا  خانـــواده  ســـراغ  بـــه  مرخصی هـــا  در 
می رفـــت و عکس هـــا را همراه بـــا مصاحبه برای 

می برد. آن هـــا 

عکس و مصاحبه
با خانم های دیگر میان روســـتاهای جنگ زده 
می رفتنـــد و بـــرای مـــردم ســـخنرانی می کردند. 
گاهی هـــم می رفتند خط مقـــدم میان بچه ها. 
عکـــس  او  داشـــت.  عکاســـی  دوربیـــن  یـــک 
می گرفـــت و خانـــم کاهـــدوزان مصاحبـــه. بعد 
شـــهر  در  می آوردنـــد  را  رزمنده هـــا  پیـــام  هـــم 

اصفهـــان بـــه مـــردم انتقـــال می دادند.

عکس حجله
گفـــت: »ایـــن هـــم  نشســـت روبـــه روی مـــادر و 

عکـــس.«
کرد و پرســـید:  گرفـــت و نگاهش  مـــادر عکس را 

گرفتی؟« »بـــرای چی عکـــس 
گفـــت: »می خواســـتم وقتی شـــهید  خندیـــد و 

شـــدم دنبـــال عکـــس نگردید.«

دیدار با خانواده شهدا
گردانش شـــهید می شـــد،  کـــه از  هـــر بســـیجی 
می رفـــت ســـراغ خانـــواده اش، عکـــس و فیلمی 
گرفتـــه بود یـــادگاری به آن هـــا می داد.  کـــه ازش 
که می توانســـت نیازهای شـــان  تا آنجایـــی هم 
کـــه  را برطـــرف می کـــرد. حـــاج علـــی مرخصـــی 
خانواده هـــای  همـــه  ســـراغ  حتمـــًا  می آمـــد 

گردانـــش می رفـــت. شـــهدای 

رسالت زینبی
دیـــدار از خانـــواده شـــهدا و جانبـــازان یکـــی از 
برنامه هـــای حاج علـــی بعـــد از عملیات ها بود. 
جانبـــازان  بـــه  توصیه هایـــش  و  روحیـــه  دادن 
آن هـــا  از  بـــود.  جهـــاد  در  او  هـــدف  از  نشـــان 
کـــه جوان های نســـل آینـــده را با  می خواســـت 
کننـــد و از والیت  شـــهدا و آرمان هایشـــان آشـــنا 
و اهداف شـــهدا و صفـــای جبهه ها برای شـــان 
بگویند. می خواســـت رســـالت زینبی خودشان 
را بـــه دنبـــال رســـالت حســـینی شـــهدا انجـــام 

. هند د

سفارش جانبازان
مادر تازه از بیمارستان برگشته بود.

می خواست برای شب شام بپزد.
فقـــط  خواســـت  او  از  خواهـــش  بـــا  علـــی 

کنـــد. درســـت  آب پـــز  ســـیب زمینی 
کنـــار علی نشســـت. علی در  کـــرد و  مـــادر قبول 
چشـــمان مـــادر خیـــره شـــد. بعـــد ســـرش را زیر 
گفـــت: »ازت خواهـــی دارم، از حـــاال  انداخـــت و 
کـــه در ایـــن دنیـــا هســـتی هیـــچ گاه  تـــا زمانـــی 
مجروحـــان را فرامـــوش نکن و بـــه خانواده های 
آن هـــا ســـر بـــزن. به ویـــژه جانبـــازان اعصـــاب و 

روان.«

وصیتی به مادر
»مادرجان، من خدا را بیشـــتر از شـــما دوســـت 
که قریب شـــش سال  دارم و برای همین اســـت 

از شـــما جدا شده ام.
در بعضـــی مواقع انســـان خـــود را در یـــک راهی 
کشـــته شـــد در راه  که در آن راه یا باید  می بینـــد 
خـــدا و در خون خود غوطه ور شـــدن را انتخاب 
کند، یا ســـر تعظیم فـــروآورد، که مـــردان خدا راه 
اول را انتخاب می کننـــد تا حکومت حق جاری 

شود.«

پی نوشت:
بـــرای نوشـــتن ایـــن مطالـــب از مصاحبه بـــا مادر شـــهید و 
کتاب  چند نفر از همرزمان شـــهید و همچنین محتوای دو 
»مالک اشـــتر« و »مادر علی« و وصیت نامه شـــهید استفاده 

است. شده 
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@A m m a r y a r _ i r

با خانواده فیلـــم ببینید
w w w . A m m a r y a r . i r
ثار صوتی و تصویری جبهه فرهنگی انقالب اسالمی مرجع عرضه آ

مستند، داستانی، نماهنگ، پویانمایی و دوره های آموزشی

یه: علی عربی،  مجتبی مالکی دبیران تحریر

تحریریه: مصطفی جعفرخانی، محمود شم آبادی، علی 
عباس نژاد خلیلی، عارف جعفری، عباس هادیان، حسین گلزار

 مدیر هنری:  مجتبی ساالری  

با تشکر از:  حسین شهریاری مزرعه  امامی

پیشنهادات و انتقادات خود را به آی دی زیر در پیام رسان های 
@AmmarFest1389       .ایتا و بله ارسال نمایید


