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ذكر خاطره و شعر سعيد  بيابانكي د رباره شهيد  فخري زاد ه

 خبر د هيد  به كفتارهاي اين واد ي
گلوله خورد ه پلنگ غيورآباد ي

ش�اعر كش�ورمان خاط�ره  د ي�د ار خ�ود  ب�ا ش�هيد  
فخ�ري زاد ه را چني�ن توصي�ف ك�رد : از ش�عر و 
اد بي�ات س�خن گف�ت. ي�اد  ش�اعران س�فركرد ه 
حس�يني.  سيد حس�ن  امين پ�ور،  قيص�ر  ك�رد ؛ 
سعی��د  بیابانكي خاط��ره اي از ش��هید  فخ��ري زاد ه بیان و 
سرود ه اي جد يد  را به اين د انشمند  هس��ته اي تقد يم كرد  

و چنین نوشت: 
»يك روز قبل از اربعین امسال د ر محفل شعرخ�واني مختصر 
و پرشوري مهمان د كتر محسن فخري زاد ه بود م. پس از پايان 
مراسم كه نزد يك ظهر بود  م��را مهربانانه به د فترش د عوت 
كرد ... ساعتي محضر آن بزرگمرد  را د رك كرد م كه جهاني 
بود  بنشسته د ر گوشه اي. از ش��عر و اد بیات سخن گفت. ياد  
شاعران سفركرد ه كرد . از جمله قیصر امین پور، سید حسن 
حس��یني، احمد  زارعي و د يگ��ران... آن نگ��اه و خلوت آرام 
و معنوي و صمیم��ي را هرگز از ياد  نخواهم ب��رد . من تا روز 

شهاد تش به جايگاه علمي آن عزيز واقف نبود م. 
اين ابیات به ياد  آن سفركرد ه بر زبانم جاري شد ... روحش 

شاد .«
 خبر د هید  به كفتارهاي اين واد ي 

گلوله خورد ه پلنگ غیورآباد ي
 گلوله خورد ه همان مهربان ناآرام
 همان شهید  مجسم يگانه  گمنام
 د رخت پر بر و بار فضیلت و نیكي

 گلوله خورد ه چو ماهي میان تاريكي
 گلوله خورد ه همان بي بد يل بي تكرار
 همان د رخت تناور د رخت پر بر و بار

 بهار را به زمین زد  خزان زرد  و گريخت
انار جان تو را د انه د انه كرد  و گريخت

 خبر د هید  ذلیالن بهار را كشتند  
پلنگ زخمي اين كوهسار را كشتند 

تو مرد  واد ي گمنام زيستن بود ي
تو اهل سوختن اهل گريستن بود ي

 چه شد  كه نام تو اينگونه منفجر شد ه است؟ 
شمیم نام تو د ر شهر منتشر شد ه است؟

 بهشت بر تو مبارك شهید  میهن ما 
نثار راه تو فرياد هاي روشن ما 

عقیق خوني د ور از يمن خد احافظ
 شهید  عارف گلگون كفن خد احافظ... 

    غروب بود  كه از ره رسيد  مرگي سرخ
محمد مهد ي سیار د يگر شاعر كشورمان نیز د ر پي شهاد ت 
د انشمند  هسته اي كشورمان »محس��ن فخري زاد ه« شعر 

پیش رو را سرود . 
غروب بود  كه از ره رسید  مرگي سرخ
د ر اين زمانه مرگ سفید ، مرگي سرخ

د ر اين زمانه منع عبور و منع مرور
خوشا گشايش راهي چنین به قلعه نور

شكست صولت سرما... مگر بهار شد ه ست؟
كه باز د امن البرز الله زار شد ه ست

چه شعله اي ست چنین پر شرر د ماوند ا!
چه آتشي ست تو را د ر جگر د ماوند ا!

چقد ر الله د مید ه ست... د اغ تازه كیست؟
گد ازه هاي پراكند ه  جنازه  كیست؟!
چه سرخ مي شكفد  آتش سرازيرت

گد ازه هاي تن آرش كمانگیرت
تو كوه نور شد ي... تو حرا شد ي كم كم

د هان گشود ه به إقرأ و ربك األكرم
»احد « شد ي تو و رقصید  »هند « و عصیانش

كه بركشد  جگر حمزه را به د ند انش
 ...

فغان اگر نرمانیم بد سگاالن را
براد ران سگ زرد  را... شغاالن را

به قاتل تو چه پیغامي و چه پسغامي؟!
سخن مباد  مگر د شنه اي و د شنامي.

   جشنواره
چيزی می نوشت كه تاريخ انقضا ند اشته باشد 

براد ر مرحوم زرويي:  نگاه زرويي نصرآباد  به طنز ژورناليستي نبود
   سيد مرتضي ذاكر

ب�راد ر مرح�وم زرويي نصرآب�اد  مي گوي�د : ابوالفض�ل ب�ه 
طن�ز ن�گاه ژورناليس�تي ند اش�ت چراك�ه مطال�ب طن�ز 
ژورناليس�تي تاريخ مصرف د ارند ، هميش�ه س�عي مي كرد  
مطالب�ي بنويس�د  ك�ه تاري�خ انقض�ا ند اش�ته باش�د . 
روز گذش��ته د ومی��ن سالگ��رد  د رگذش��ت مرح��وم ابوالفضل 
زرويي نصرآباد  شاعر و طنزپرد از سرشناس كشورمان بود ؛ كسي 
كه كیومرث فومني صابري فقید  د ر 23سالگي اش او را وارث قلم 
عبید  و د هخد ا مي د انست. محمد  زرويي نصرآباد  مد يرعامل سپهر 
سوره هنر و براد ر اين طنزپرد از فقید  د ر رابطه با وجه تمايز آثار وي 
با د يگر طنازان كشور به ايبنا مي گويد : ابوالفضل د ر سال هاي جواني 
و نوجواني به شد ت كتاب مي خواند  و هیچ وقت او را د ر خانه بد ون 
كتاب نمي د يد يم و همیشه كتاب به د ست بود . او د ر بین كتاب هاي 
مختلف بیش��ترين رجوع را به اد بیات كهن د اشت. به خاطر د ارم 
زماني كه د ر بیست و چند  سالگي »تذكره المقامات« را مي نوشت، 
همه اذعان د اشتند  اين قلم يك جوان 20ساله نیست و اين قطعاً 
قلم كسي است كه عمرش را صرف تاريخ و اد بیات كهن كرد ه است.  
محمد  زرويي نصرآباد  د ر تشريح نگاه اين طنزنويس فقید  نسبت به 
انتشار مطلب د ر رسانه ها اظهار مي د ارد : ابوالفضل وسواس خیلي 
زياد ي د ر كار د اش��ت و هیچ وقت به كارهاي ژورنالیس��تي تكیه 
نمي كرد  و زماني هم كه به او پیش��نهاد  ستون طنز د ر روزنامه ها 
و مجالت را مي د اد ند ، با اكراه قبول مي كرد  و زماني هم كه قبول 
مي كرد ، خیلي وقت مي گذاشت و بعد  از رسید ن به يك فرم و قالب 

مشخص روي آن فرم تمام ايد ه ها را پیاد ه مي كرد . 

وي اد امه مي د هد : او سعي مي كرد  مطالبي بنويسد  كه تاريخ انقضا 
ند اشته باشد  و به طنز نگاه ژورنالیستي ند اشت چراكه مطالب 
طنز ژورنالیس��تي تاريخ مصرف د ارند  و بع��د  از مد تي با رفتن 
آد م ها د يگر زيبايي و ارزش گذش��ته را ند ارند . او بعد  از »تذكره 
المقامات« تالش كرد  روي مطالب ژورنالیستي تكیه نكند  و اگر 
نقد  هم مي خواهد  بكند ، نقد ي باشد  كه د ر اد وار مختلف به كار 

بیايد  و همیشه تازگي د اشته باشد . 
مد يرعامل سپهر سوره هنر مي گويد : بع��د  از تعطیلي »گل آقا« 
به فكر راه اند ازي مجله نبود  و بیشتر د غد غه اين را د اشت كه يك 
پايگاه براي بچه هاي طنز ايجاد  كن��د ، از اين رو د فتر طنزي را د ر 
حوزه هنري پايه گذاري و راه اند ازي كرد  تا طنزپرد ازان جمع شوند  
و يك جايگاهي د اشته باشند  تا بتوانند  كار خلق كنند . ابوالفضل 
بیش��تر روي خالقیت فكر مي كرد  تا يك كار جد يد  انجام د هد  و 
خأل ها را پر كند  ت��ا اينكه برگرد د  و كاري را كه يك ش��خصي د ر 

گذشته انجام د اد ه است مجد د اً انجام د هد .

اينكه چرا د رب�اره مفاخ�ر علم�ي خود مان نتوانس�ته ايم 
ي�ك  كني�م،  تولي�د   قب�ول  قاب�ل  و س�ريال  فيل�م 
مس�ئله اس�ت و اينك�ه چ�را بد ن�ه س�ينمايي ها اص�ًا 
ش�ناختي از مفاخ�ر علم�ي ند ارن�د ، مس�ئله اي مهم ت�ر. 
مهد ي فقیه بازيگر باتجربه سینما و تلويزيون با بیان اين مطلب به 
»جوان« گفت: متأسفانه اطالع رساني  ناقص باعث شد ه بسیاري 
از چهره هاي برتر علمي خود  را نشناسیم و حتي پس از شهاد ت 
چنین چهره هايي نیز اغلب سلبريتي ها موضعي انفعالي نسبت به 
اين حواد ث ملي د ارند . بازيگر »هور د ر آتش« اد امه د اد : هنرمند  
اصیل بايد  كنشگر باشد  و جريان سازي كند  نه اينكه منتظر شود  
جرياني ايج��اد  و او سوار بر آن جريان يا موج ش��ود . برايم خیلي 
عجیب است كه برخي روش��نفكرنمايان هنري د رباره انتخابات 
امريكا مرتباً اظهارفضل مي كنند  ولي جرئت ند ارند  ترور يك ايراني 
آن هم يك د انشمند  ايراني را محكوم كنند . مهد ي فقیه تأكید  كرد : 
حد اقل كاري كه هنرمند ان ايراني بايد  بكنند  اين است كه همه د ر 

كنار هم ترور را محكوم كنند . بازيگر »مريم مقد س« و »خروج« 
عنوان كرد: هالیوود  توانسته با فیلم هايش قهرمانان قالبي مثل 
راكي و رمبو را جا بیند ازد  و ما د ر اينجا نه قهرمانان تاريخ خود  را 
د ر سینما و تلويزيون د يد ه و نه قهرمانان تاريخ انقالب را د رست و 
حسابي د راماتیزه كرد ه ايم. اگر هم كاري انجام مي د هند  آن قد ر 
شعاري و سطحي است كه انگار فقط براي كسب د رآمد  انجام شد ه 
است. اين بازيگر ۷5ساله با رد  كمبود  بود جه د ر حیطه تولید  آثار 
زند گینامه اي مرتبط با شهد اي ترور اد امه د اد : مگر مي شود  بود جه 
نباشد ؟ همین حاال كه سینماها تعطیل است هرازگاهي چند ين 
پروانه ساخت صاد ر و د ر هر فصل هم چند ين سريال تولید  مي شود  
ولي ماجرا اين است كه تولید  د رام هاي زند گینامه اي قوي د رباره 

شهد اي ترور، مسئله آقايان د وپاسپورته نیست. 
فقیه افزود : آقايان د وپاسپورته د لش��ان خوش است كه شش ماه سال 
را آن طرف باش��ند  و براي همین سراغ سوژه هاي ضد امپريالیس��تي 
نمي روند . بد بختي اين است كه حتي حین حضورش��ان د ر آن طرف 
نرفته اند  د و سالن سینما اجاره كنند  و فیلم هاي ايراني نمايش د هند  و 
همه د ستاورد  هنري شان د ر آن سوي د نیا فقط عكس گرفتن با بازيگران 
مهاجر است! آن وقت از اين جماعت انتظار مي رود  بیايند  و د رباره شهید  
هسته اي فیلم بسازند ؟ بازيگر »ملك سلیمان« ياد آور شد : آنهايي هم 
كه به سمت ساخ��ت فیلم هاي اين گونه مي رون��د ، اغلب كم تجربه يا 
بي تجربه هستند  و صرفاً مي خواهند  نام شهد ا را براي د يد ه شد ن خود  
مجالي كنند  د ر حالي كه تولید  فیلم بزرگ د رباره قهرمانان مملكت نیاز 
به آد م هاي بزرگ د ارد  . بايد  آد م هاي بزرگ تربیت مي كرد يم ولي هر آد م 

بزرگ و معتقد ي را به د لیلي بايكوت كرد ه ايم.

 بازيگر پيشكسوت د ر گفت وگو با »جوان«:

نمی توان با د وپاسپورتی ها د رباره مفاخر علمي فيلم ساخت

حلقه هاي مفقود ه د ر زنجيره مد  و لباس
جشنواره ها و نمايشگاه هاي مد  و لباس معموالً گذرا هستند 

 

و فراموش مي شوند 

محمد رضا مصباح*   یاد د اشت

     ادبیات

     شعر

 از ترس كرونا
 براي مرگ سينماي ايران نسخه نپيچيد !

 د ر خبرها آمد ه است كه نیمه آذر، د رباره برگزار نشد ن يا برگزار 
شد ن سي و نهمین جش��نواره فیلم فجر تصمیم گیري خواهد  
ش��د . اين د ر حالي است ك��ه پیش تر از برگ��زاري قطعي اين 
د وره جشنواره به د بیري »سید محمد مهد ي طباطبايي نژاد « 
اخبار رسمي، رسانه اي شد ه بود  و با طرح اين موضوع، به نظر 
مي رسد  نوعي عقب نشیني تحت تأثیر القائات رسانه اي ناشي 
از وجود  شرايط كرونايي د ر مد يران و تصمیم گیران سینماي 

ايران رخ د اد ه است. 
بايد  به اين نكته توجه د اشت كه بحث برگزاري جشنواره، با اكران 
عمومي فیلم ها، مباحثي جد اگانه است و اگر سینماها د ر روزهاي 
اوج كرونايي تعطیلند  كه بايد  چنین هم باشد ، اين ربطي به تعطیلي 
جشنواره )به عنوان يك رويد اد  تخصصي( ند ارد . واقعیت اين است 
كه جش��نواره فیلم فجر بیش از هر جش��نواره د يگري براي اهالي 
سینماي ايران اهمیت د ارد . متولیان سینماي ايران و افكار عمومي 
قطعاً متوجه اين هس��تند  كه چش��م اند از همه كساني كه با صرف 
سرمايه و هزينه و د رد سر، د ر اين س��ال سخت فیلم ساخته اند ، به 
سمت ارائه اثرشان به ويترين و آورد گاه جشنواره فیلم فجر است. 
حال اگر به فرض اين جشنواره برگزار نشود  يا با تأخیر برگزار شود ، 
يك سرمايه سوزي بزرگ رخ مي د هد  و تمام انگیزه و شوق عوامل و 
تولید كنند گان فیلم ها از بین مي رود  و اين يعني يك ضربه روحي 
بر نیروي انس��اني فعال د ر سینم��اي ايران. از س��وي د يگر بايد  به 
اين نكته توجه د اش��ت كه ضرورت برگزاري جشنواره فیلم فجر، 
د ر ايام بزرگد اش��ت پیروزي انقالب اسالمي د ر د هه فجر است كه 
معنا مي يابد  و شور و حالي كه اين رويد اد  به مناسبت د هه فجر به 
جامعه منتقل مي كند ، اهمیت تاريخي د اشته و د ارد . بخش جهاني 
اين رويد اد  بنا به مالحظاتي به ارد يبهش��ت ماه منتقل ش��د  و اگر 
بخش ملي جشنواره فیلم فجر هم به ماه د يگري منتقل شود ، آثار 
منفي و بد ي د ر پي خواهد  د اشت و اصوالً معناي ماهوي خود  را از 
د ست خواهد  د اد . د ر شرايطي كه كشورهاي مختلف د نیا با برپايي 
رويد اد هاي اينگونه د ر ش��رايط كرونايي كنار آمد ه اند ، آيا منطقي 
اين نیست كه مد يران سینمايي ما هم تد بیر و مد يريت را د ر شرايط 
بحراني باال ببرند  و ش��رايط طوري تأمین شود  كه بتوان جشنواره 

فیلم فجر را با همه مالحظات، د ر زمان خود ش برگزار كرد ؟
آيا برپايي آنالين جش��نواره هاي د يگ��ر د ر اين ماه ه��ا، د ر زمینه 
ابتال به كرونا، زمینه ساز فاجعه  ش��د ه است؟ آي��ا با طرح »مرد مي 
بود ن« جشنواره فجر، بايد  خط تخصصي و فرهنگي آن را از د يگر 
جشنواره ها جد ا كرد  و بي فكر و مالحظه و بی تحقیق و تد بیر رأي 
به تعطیلي آن د اد ؟ آيا اصوالً جشنواره فیلم فجر، رويد اد ي است كه 
صرفاً با حضور مرد م و د ر سالن هاي سینما معنا مي يابد  و نمي توان 
آن را استثنائاً امسال با شیوه هاي متفاوت برگزار كرد  كه شور مرد مي 
آن هم پاسخگوي نیاز مرد م باشد  و هم به خواسته طیف گسترد ه 

اهالي سینماي ايران پاسخ بد هد ؟
به نظر مي رسد  اين روزها، كساني كه فعالیتي ند اشته اند  و فیلمي 
براي ارائه به جشنواره ند ارند ، تالش مي كنند  از د كل كوويد 19 باال 
بروند  و بر تعطیلي جش��نواره فیلم فجر د امن بزنند  اما واقعیت اين 

است كه اين عد ه، نمايند ه سینماگران و مرد م نیستند . 
من به عنوان تهیه كنند ه اي كه امس��ال د ر شرايط سخت كرونايي 
فیلمي را آماد ه ارائه به جشنواره د ارم، امید  د ارم اين فیلم  د يد ه شود  
و مورد  توجه و نقد  و نظر قرار گیرد . من اجازه نمي د هم تحت تأثیر 
فضاسازي  اين عد ه، حق عواملم كه با جان و د ل زحمت كشید ند ، 
پايمال شود . قطعاً برپايي جشنواره فیلم فجر با نظر ستاد  ملي مبارزه 
با بیماري كرونا و با رعايت پروتكل هاي بهد اشتي معنا مي يابد . اگر 
پیك ش��یوع و ابتال به اين بیماري د ر ماه ه��اي پیش رو، همچنان 
باال رفت، مي توان با حذف حض��ور مخاطب، فیلم ها را براي د اوران 
نمايش د اد  و صرفاً برگزيد گان جشنواره را معرفي كرد . اگر پیك، د ر 
شرايط متوسطي بود ، مي توان همانند  جشنواره فیلم كود ك )كه 
البته بخش عمد ه اش به صورت مجازي برگزار شد  و بخشي از آن به 
صورت فیزيكي(، فیلم ها را د ر يك سالن با حضور حد اقلي افراد  به 
نمايش گذاشت و نشست ها را با رعايت شد يد  پروتكل هاي بهد اشتي 

كرد  و د ست آخر، اختتامیه را به شكلي كه بايد ، برپا كرد . 
حرف آخر اينكه »كرونا« سال بع��د  يا سال هاي بعد ، از بین خواهد  
رفت، اما با تعطیلي جشنواره فیلم فجر، ضمن آنكه يكي از مفید ترين 
رويد اد هايي را كه به جامعه انرژي مثبت مي بخشد ، حذف كرد ه ايم، 
د ر واقع شناسنامه سینماي ايران را هم باطل كرد ه ايم چراكه با اين 
خبط و بي تد بیري محض، سینماي ايران، د ر روزگار پساكرونا، بد ون  
نقشه  راه و د ر سرد رگمي محض به سر خواهد  برد  و مي شود  زوال و 

مرگ تد ريجي آن را از همین حاال متصور بود . 
*تهيه كنند ه سينماي ايران

پوستر يازد همين جشنواره فيلم »عمار« را 
شما طراحي كنيد 

د بيرخانه جشنواره مرد مي فيلم عمار 
از مرد م د عوت كرد  با طراحي پوس�تر 
مرد مي اي�ن جش�نواره، د ر يازد همين 
د وره جشن هنر انقاب مشاركت كنند . 
د بیرخانه جش��نواره مرد مي فیلم عمار د ر 
فراخواني از عموم مرد م، فعاالن فرهنگي 

و هن��ري سراسر كش��ور د عوت كرد  ب��ا طراحي پوست��ر مرد مي اين جش��نواره، 
د ر يازد همین د وره جش��ن هنر انق��الب مش��اركت كنند . »عد ال��ت رسانه اي« 
و»قهرمانان فراموش ش��د ه« د ر كنار توجه به نماد ها و نشانه هاي جشنواره عمار 
همانند  اك��ران مرد مي، فیلم ها، مش��اركت مرد مي، جبهه فرهنگ��ي و... موارد ي 
است كه بر اس��اس اعالم د بیرخانه جش��نواره، ضروري اس��ت د ر طراحي پوستر 
مد نظر قرار گی��رد . د ر همی��ن راستا، مرور پوسترهاي اد وار گذش��ته جش��نواره 
به عالقه مند ان پیش��نهاد  مي ش��ود . بنابرين گ��زارش، عالقه من��د ان مي توانند  
 بد ون وجود  محد ود ي��ت د ر تعد اد  پوست��ر، آثار خ��ود  را تا 25آذر م��اه به ايمیل
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ايتا، بله و تلگرام ارسال كنند . بر اساس اعالم د بیرخانه جش��نواره عمار، به سه اثر 
برگزيد ه، هد ايايي نفیس اهد ا مي ش��ود . يازد همین د وره جش��نواره مرد مي فیلم 
عمار د ر چهار بخش »رقابت اصلي جشنواره«، »معرفي سوژه«، »فراخوان اكران 
مرد مي« و »فراخوان هاي مرد مي« برگزار مي ش��ود . يازد همین د وره جش��نواره 

مرد مي فیلم عمار همانند  سال هاي گذشته، د ي ماه برگزار مي شود .

تولي�د  م�د  و لب�اس ايران�ي اگر ب�ه عنوان 
بخشي از يك مجموعه بزرگ تر يعني ايران 
فرهنگ�ي د ر نظر گرفته نش�ود  و به موازات 
بخش هاي د يگ�ر د رب�اره آن تصميم گيري 
نش�ود ، توفيق�ي حاص�ل نخواهد  ك�رد ،  به 
عبارتي د يگ�ر اگر د ر اين پهنه س�رزميني، 
لباس توليد كنند ه ايراني د ر قالب فرهنگي 
و هنري مورد  توجه مرد م نباشد ، حلقه هاي 
اين زنجي�ره فرهنگ�ي تكميل نمي ش�ود . 
به نظر مي رسد  عرصه طراح��ي مد  و لباس د ر 
ايران به رغم تم��ام هزينه ها و نمايش��گاه ها و 
خبرهايي كه حول اين موضوع رقم مي خورد ، 
به د لیل تناقض هاي ساختاري موجود  د ر كالن 

فرهنگي كشور توفیقي حاصل نكرد ه است. 
رنگارنگي و تنوع پوشش د ر ايران طیفي وسیع 
را د ربرمي گیرد  ولي همچنان پوشش ما ايراني ها 
تحت تأثیر آنچه د ر غرب طراحي مي شود ، رقم 

مي خورد . 
  جشنواره هايي كه خاصيت ند ارند !

يك پژوهش��گر حوزه م��د  و لب��اس مي گويد : 
متولیان حوزه مد  و لباس بايد  به  جاي برگزاري 
نمايشگاه ها و همايش هاي گذرا فعالیت هايی 
د اشته باش��ند  كه لباس هاي اقوام را به  عنوان 

لباس ملي به مرد مانمان معرفي كنند . 
»مهپاره اكبري« از اساتید  ح��وزه مد  و لباس، 
يك طراح و كارش��ناس اس��ت، او د ر اين باره 
كه ايران د ر حوزه لباس اقوام و سنتي بس��یار 
غني است اما متأسفان��ه د ر جامعه مد  و لباس 
به  خوبي شناسايي نشد ه و د ر اختیار مخاطبان 
قرار نگرفته است! و اينكه باي��د  چه راه حلي را 
مد نظر قرار د اد  تا بتوانی��م د ر جامعه، فرهنگ 
پوشش اقوام و لباس سنتي را جا بیند ازيم تا هم 
اطالعات مرد م د ر اين زمینه بیشتر شود  و هم از 
آن استفاد ه و بهره مند ي كاربرد ي د اشته باشند ، 
به مهر مي گويد : »به اعتقاد  من لباس  اقوام د ر 
حوزه ُمد ، كامل و بي نق��ص است و مي توان د ر 
اين زمینه كار كرد . م��ن د ر اين راه تحقیقات و 
پژوهش هاي زياد ي انجام د اد ه ام تا لباس هاي 
اقوام را ب��ه عنوان می��راث فرهنگي كش��ورم 
حفظ كنم كه البته اين لباس ها و پوشش ها د ر 
استان هاي مختلف وجود  د ارد  و بايد  سعي كنیم 
اين فرهنگ كمرنگ نشود  و براي حفظ آن تمام 

تالشمان را د اشته باشیم.«
به گفته اين فعال حوزه مد  و لباس بايد  د ر نظر 

بگیريم ك��ه لباس هاي اقوام و پوش��ش سنتي 
جامعه م��ا جزئي از فرهنگ و ب��ه نوعي هويت 
فرهنگي- اجتماعي ما به حساب مي آيند  و بايد  
اين لباس ها به جوانان معرفي و انتقال د اد ه شود . 
اين سنت معموالً د ر روستاها همچنان ماند گار 
هس��تند  اما د ر ش��هرستان ها كام��اًل به د ست 
فراموشي سپرد ه شد ه اند  و براي فرهنگ سازي 
د ر اين حوزه باي��د  برنامه ريزي ه��اي مناسب 
و به موقعي صورت بگی��رد  و سازوكارهايي د ر 
اين حوزه برقرار ش��ود  ت��ا به  عن��وان متولي، 
فعالیت هاي گسترد ه و ثمربخشي د اشته باشد ، 
البته جشنواره ها، فستیوال ها و نمايشگاه هايي 
كه د ر اين زمینه برگزار مي ش��ود  معموالً گذرا 

هستند  و فراموش مي شوند . 
اكبري د رباره برگزاري همايش ها و نمايش��گاه 
معتقد  است، به اعتقاد  م��ن تماماً برگزاري اين 
جشنواره ها، همايش ها و نمايشگاه ها پول خرج 
كرد ن صرف است و هیچ گونه خاصیتي ند ارد  و 

تأثیرگذار نیستند . 
اين ط��راح لب��اس اد ام��ه مي د هد : ه��ر ساله 
مي بینی��م ك��ه همايش ه��ا، جش��نواره ها و 
نمايشگاه هايي برگزار مي شود  و ما تأثیراتي را 
كه بايد  بگذارند ، شاهد  نیستیم و د ر برگزاري 

آنها موفق عمل نكرد ه اند . 
من به  عنوان طراح و فرد ي ك��ه د ر اين زمینه 
بسیار تالش كرد ه ام و تحقیق و پژوهش هايي 
د اش��ته ام، آن لباس هاي سنتي كه د ر راستاي 
لباس اقوام طراحي كرد ه ام د ر انبار هس��تند  و 
خاك مي خورند  و مي بینیم كسي براي توسعه 
اين لباس ها اقد امي نمي كند . بايد  متولیان اين 
امر به  جاي برگزاري نمايشگاه ها و همايش های 
گذرا فعالیت هايي د اشته باشند  كه لباس هاي 
اقوام و پوشش سنتي را به  عنوان لباس ملي به 

مرد مانمان معرفي كنند . 
سخنان اين طراح لباس نشان مي د هد  يك نقشه 
راه كالن د ر صنعت و تجارت م��ا براي توسعه 
لباس هاي ايراني وجود  ن��د ارد  و د ر اين رابطه 
صرفاً نهاد هاي��ي مانند  وزارت ارش��اد  به انجام 
اموري مي پرد ازند  كه بیش��تر جنبه نمايش��ي 
د ارند  و اثرگذاري آنها د ر جامعه به هیچ عنوان 

نمود  عیني ند ارد . 
   لباس ايراني

 ميراثي به جا ماند ه از تاريخ 
سید ه راضیه ابراهیمیان، طراح و نويس��ند ه د ر 

حوزه مد  و لباس، پژوهش ها و تحقیقات زياد ي 
د رباره لباس هاي سنتي ايران د اشته است كه 
حتي مجموعه كتاب او با عنوان »لباس سنتي 
مرد م ايران؛ كلی��ات طراحي تا د وخت« هم د ر 

اين زمینه است.
او د ر اي��ن كتاب به موضوعات��ي همچون هنر، 
فرهن��گ و تمد ن چند  هزارساله مرد م كش��ور 

ايران د ر طول تاريخ پرد اخته است. 
او د ر اين باره به مهر مي گويد : »امروزه د ر عصر 
تكنولوژي و ارتباطات، لباس و پوشاك سنتي 
ايران، زبان د يگر ملي ما براي معرفي د ر عرصه 

جهاني شد ن است. 
د ر راست��اي رسید ن ب��ه استق��الل فرهنگي، 
اقتصاد ي و سیاسي، آشنايي با لباس و پوشاك 
محلي ايران د ر چند  د هه اخیر د غد غه بسیاري 
از هنرمند ان، طراحان، اساتید  و د انش��جويان 
بود ه است، ام��ا همواره كمب��ود  منابع علمي و 
ضرورت نیاز به مرجعي كامل به همراه نمايش 

آنها احساس مي شد ه است. 
او مي گويد : »تاريخ، مكان جغرافیايی، اقتصاد  
و نحوه زند گي، هن��ر، ذوق و سلیقه مرد م هر 
منطقه با نوع لباس و پوش��اك آنه��ا ارتباط 
مس��تقیم د ارد ، به همین سبب د ر اين كتاب 
ابتد ا پیش��ینه تاريخي، فرهنگ��ي، سیاسي، 
جغرافیاي��ي و اقتصاد ي پوش��اك هر منطقه 
بررس��ي و سپس اج��زا و تكه ه��اي مختلف 
ب��ا تصوير نمايش د اد ه ش��د ه هم��راه با نحوه 
الگوسازي و د وخت آنها ب��ا پارچه ها و ابزار و 
يراق موجود  د ر بازار ايران، د وخت هاي سنتي، 
با وفاد اري به رنگ، طرح و ساختار لباس هاي 
هر منطقه مش��ابه سازي ش��ود  و د ر پايان به 
معرفي طرح هاي پیش��نهاد ي ب��ا اقتباس از 
فرهن��گ و لباس اقوام سنتي اي��ران به روش 
جد يد  و آسان پرد اخته شد ه است. به گفته وي، 
اين مجموعه كتاب ك��ه با بهره گیري از منابع 
غني د ر اين زمینه است، مجموعه اي منسجم 
و همراه ب��ا محتواي طراح��ي، الگوسازي د ر 
زمینه د وخت لباس سنتي است تا هنرجويان 
و عالقه من��د ان به اين ح��وزه از لباس سنتي 
بتوانند  رجوعي به آن د اشته باشند  تا با لباس 
سنتي كش��ورمان هم آش��نا ش��وند  و هم د ر 

طراحي و اقتباس به آن رجوع كنند .«
    موانع صنعتي شد ن پوشاك ايراني 

بنابراين گزارش به نظ��ر مي رسد  فعالیت هاي 
مد  و لباس د ر گوشه و كنار كشورمان به د لیل 
مش��كالت ساختاري و نارسايي د ر هم افزايي 
با بخش هاي د يگر د ر صنعتي ش��د ن با موانع 
جد ي روبه رو مي ش��ود  چراكه وزارت ارش��اد  
با برگزاري نمايش��گاه ها و جش��نواره هاي مد  
و لباس صرف��اً جنبه هاي هنري اي��ن حوزه را 
د ر نظر د ارد  و جنبه هاي تج��اري آن يا اساساً 
مطرح نیس��ت يا د ر بهترين حالت د ر حاشیه 
قرار د ارد ، همین باعث مي شود  كه زنجیره اي 
كه بايد  ش��كل بگیرد  د چار حلقه هاي مفقود ه 
زياد ي باش��د  و بد يهي است ك��ه از اين خأل به 
طور كامل وارد كنند ه هاي پوش��اك استفاد ه و 
تولید كنند ه هاي د اخلي نیز د ر گوشه و كنار از 
همان طرح هايي استفاد ه كنند  كه ذائقه  آن د ر 

جامعه از پیش ايجاد  شد ه است.
    تلویزیون

امام رضا)ع( :
هيچ بند ه ای حقيق�ت ايمانش را 
كامل نمی كند ، مگ�ر اينكه د ر او 
سه خصلت باش�د : د ين  شناسی، 
تد بر نيكو د ر زند گی و ش�كيبايی 

د ر مصيبت ها و باها. 
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