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از خواه��ش آن از نااهل اس��ت و 
س��خت تر از گرفتاري، بدخلقي و 
صبر نكردن بر آن گرفتاري است. 
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در گفت وگوی »جوان « با صباح وطن خواه، بانوی مدافع خرمشهر مطرح شد

من تا آزادی خرمشهر جنگیدم

    محمدصادق عابدينی
صب�اح وطن خ�واه، از جمل�ه مدافع�ان 
خرمشهر است که پس از سقوط اين شهر 
در آبادان باقی ماند و گاهی جنگيد و گاهی 
امدادگری کرد تا اينکه خرمشهر آزاد شد. 
خاطرات اين مدافع خرمشهر در کتابی با 
عنوان »صباح« منتش�ر شده که مرتضی 
س�رهنگی در تعبي�ری آن خاط�رات را 
مکمل و شورانگيزتر از کتاب »دا« معرفی 
می کند. با وجود اين، کت�اب »صباح« که 
شرح مقاومت در خرمشهر و آبادان است، 
با بی مهری مواجه ش�ده و کار رس�انه ای 
مؤثری برای شناس�اندن آن و معرفی اش 
به دوس�تداران کتاب انجام نش�ده است. 
خانم وطن خ�واه در گفت وگو ب�ا »جوان « 
از کتاب خاطراتش و تصويری که س�ينما 
و تلويزي�ون از نقش دختران در حماس�ه 
خرمش�هر س�اخته، س�خن گفته است. 
 کتاب »صباح« در س�ال 98 منتشر 
ش�د. چرا اينق�در دير ب�ه فکر ثبت 

خاطرات خود از خرمشهر افتاديد؟
من ت��ا س��ال 1388، س��كوت ك��رده بودم 
و تمایلی به نوش��تن خاطراتم نداش��تم، اما 
اتفاقات س��ال 88 باعث ش��د تصمیم بگیرم 
برای نشان دادن حقیقت انقالب و اهداف آن 

خاطراتم را بنویسم. 
 از س�ال 88 تا 98، يک دهه فاصله 
اس�ت، برای انتش�ار يک کتاب اين 

فاصله زمانی خيلی زياد است!
من هم از اینكه كار طوالنی شد ناراحتم، اما این 
ماجرا دس��ت من نبود، می گفتند كه كار چاپ 
زمان می برد و باید ب��رای صفحه بندی و تایپ 

زمان گذاشت. 
 خودت�ان ب�رای ثب�ت خاط�رات و 
جم�ع آوری کت�اب دس�ت ب�ه کار 

شديد؟
خی��ر، این پیش��نهاد خان��م اعظم حس��ینی، 
نویس��نده كتاب »دا« بود، ایشان با من تماس 

گرفتند و كار انجام شد. 
 خان�م حس�ينی از قب�ل ش�ما را 

می شناختند؟
تقریب��اً در همه كتاب هایی ك��ه درباره حضور 
زنان در خرمشهر منتشر شده، نام صباح دیده 
می ش��ود، چون در آن زمان من دختری فعال 
بودم؛ هم می جنگیدم و هم امدادگری می كردم. 

برای همین از قبل من را می شناختند. 

 کتاب در سال 98 منتشر شده است 
و در همان سال به چاپ دوم رسيده، 
اما خبر ديگری از چاپ بعدی نش�د، 
در حالی ک�ه »دا« به چ�اپ 159 هم 
رس�يده اس�ت، چرا اين قدر بين دو 

کتاب خاطره تمايز هست؟
همانطور كه من هیچ اختیاری درباره چاپ 
كتاب نداش��تم، درب��اره سرنوش��ت آن هم 
كاره ای نبودم.  ب��رای »دا« تبلیغات زیادی 
شد، چه در آموزش و پرورش و مدارس، چه 
در ارتش و حتی زندان ها برای خواندن كتاب 
»دا« تبلیغ ش��د.، اما كتاب من را فقط چاپ 

و ر ها كردند. 
 نپرسيديد که چرا کاری برای معرفی 

کتاب انجام نمی دهند؟
انتظارم این ب��ود كه كاری انج��ام دهند، ولی 
گفتند كه كرونا بوده و دانشگاه ها تعطیل بوده 
و از این جور حرف ها ، البت��ه كرونا هم بود ولی 
در همی��ن دوره كتاب هایی به چ��اپ 50 هم 

رسیدند. 
» دا« به زبان های خارجی هم منتشر 
ش�ده، آيا »صباح«  ه�م در خارج از 

ايران منتشر شده است؟
فقط یک ترجمه عربی از س��وی یک مؤسسه 
انتش��اراتی در بیروت لبنان كتاب را منتش��ر 

كرده است. 
 لبنانی ها چط�ور با »صباح« آش�نا 

شدند؟
حجت االسالم شیرازی كه نمایندگی ولی فقیه 
را در سپاه قدس داشتند، كتاب را مطالعه كرده 
و گفته بودند كه این كتاب پتانسیل ترجمه به 

زبان عربی را دارد. 
 آقای س�رهنگی، صب�اح را مکمل و 
پرشورتر از »دا« عنوان کرده، چطور 

کتاب شما مکمل »دا« ست؟
خانم حسینی تا 20 مهر 59 بودند و من از 20 تا 
26 مهر59 و در جریان محله ذوالفقاری حضور 
داش��تم تا آزادسازی خرمش��هر هم در منطقه 
بودم. دقیقاً 30 ماه س��ابقه جبه��ه دارم . البته 

خانم حسینی هم بعد از ازدواج در آبادان بودند 
اما دیگر مسئولیتی نداشتند، در حالی كه من 

نیروی رزمی و امداد بودم. 
 به نظرتان چرا کتاب ش�ما را با »دا « 

مقايسه کردند؟
من اصال، دوست ندارم كه كتابم را با كتاب »دا« 
مقایس��ه كنند، مگر من یا خانم حسینی برای 
دیده ش��دن به جبهه رفته بودیم. ما خاطرات 
مش��ترك زیادی داریم، چندین نفر بودیم كه 
همیش��ه با هم بودیم. هر كسی هم با انگیزه ای 
در مقاومت خرمش��هر حضور داشت، یک نفر 
اتفاقی آمده ب��ود و یک نفر ه��م آگاهانه وارد 

جنگ شده بود. 
 چند فيلم و سريال درباره نقش زنان 
در مقاومت خرمش�هر توليد ش�ده، 

شما دسته دختران را ديده ايد؟
بله دیده ام و با خانم منی��ره قیدی كارگردان 

فیلم هم صحبت كرده ام. 
 پيش از س�اخت فيلم ب�ا او صحبت 

کرديد يا پس از آن ؟
قبل از ساخت فیلم خانمی  زنگ زد و چند ساعت 
درباره خاط��رات من صحبت كردی��م، فكر كنم 
منشی یا دستیار خانم قیدی بود. فیلم كه ساخته 
شد در اكران برج میالد آن را دیدم. بعد از تماشای 
فیلم به خانم قیدی گفتم اگر واقعیت های جنگ را 
می ساختید، خیلی شیواتر از این بود كه بخواهید 
با نش��ان دادن جیغ زدن های هنرپیش��ه فیلم را 
جذاب كنی��د. جذابی��ت دفاع مق��دس در بیان 
حقایق آن است نه نش��ان دادن تعداد زیاد تانک 
و هواپیمای عراقی. جنگ درد دارد، اما سرس��ام 
ندارد. اینكه در فیلم نش��ان دهند از صبح تا شب 
یک منطقه را با هواپیم��ا و توپ می زنند واقعیت 
ندارد. حداقل آنها كه جنگیده ان��د می دانند كه 
توپخانه پس از چند س��اعت فعالیت نیازمند به 

تعمیر و تمیز كردن است. 
 البت�ه خان�م قي�دی گفته ان�د که 
را  فيل�م  واقعيت ه�ا  براس�اس 

نساخته اند!
من معتقدم اگر كس��ی كاری برای خدا انجام 
دهد، آن كار آن قدر بزرگ می ش��ود كه الزم 
نیست برای بیان آن چیزی بیشتر از حقیقت را 
بگوید و هر چه اضافه تر گفته شود از ارزش كار 
كاسته می شود. این موضوع را در كتاب های 
خاطراتی كه درباره خرمشهر هم منتشر شده 
می بینیم. طرف چیز هایی كه شنیده را به نام 
خاطرات خودش منتشر كرده است. در فیلم 
»دسته دختران « می بینیم چند دختر عبا به 
سر تفنگ دوشش��ان گرفته اند، من در جنگ 
بودم، اصاًل در آن ش��رایط نمی شود چادر به 
سر كرد، دختر چادر به سر در آن شرایط یعنی 
سیبل متحرك، اصاًل با عقل جور در نمی آید. 
 ای كاش قبل از س��اخت فیلم می پرس��یدند 
كدام یک از مدافعان خرمش��هر چادر به سر 
می كردند؟! در آن ش��رایط چادر س��ر كردن 
كار خیلی س��ختی بود. من بار ه��ا فیلم هایی 
را كه درباره جنگ جهانی اول و دوم س��اخته 
می شود نگاه می كنم ولی رغبت ندارم یک بار 
دیگر »دسته دختران « را ببینم، چون به نظرم 
همه چیزش برای پول بوده اس��ت وجذابیتی 

كه حقیقت دارد در آن دیده نمی شود.

ای کاش پی��ش از  س��اخت 
فیل��م »دس��ته دخت��ران « 
از م��ا ک��ه آنج��ا بودی��م 
می کردن��د نظرخواه��ی 

 مراس�م اختتاميه جايزه ملی داس�تان حماسی با معرفی 
برگزيدگان برگزار ش�د و نشان فردوس�ی به محمدکاظم 
کاظمی به پاس تالش برای اعتالی زبان فارسی اهدا شد. 
دومین رویداد »جایزه ملی داس��تان حماس��ی« و »س��ینما 
حماسه« به همراه اهدای نشان فیروزه هنر انقالب اسالمی و 

نشان دستار فردوسی در رویداد ساالنه سیمرغ برگزار شد. 
منصور انوری، نویسنده پیشكسوت خراسانی، در این مراسم 
به عنوان چهره س��ال هنر انقالب اسالمی در خراسان رضوی 
معرفی و نش��ان فیروزه هنر انقالب اس��المی به او اعطا شد. 
همچنین از محمدكاظم كاظمی، ش��اعر افغانستانی، به پاس 
زحماتی كه برای اعتالی ادبیات فارسی و تعامل میان ایران و 
افغانستان كشیده است، تجلیل و نشان دستار فردوسی به او 
اعطا شد. یاد سعید تشكری، نویسنده سرشناس مشهدی كه 

سال گذشته از دنیا رفت نیز گرامی داشته شد. 
تالش رویداد جایزه ملی داس��تان حماسی این بود تا فرصتی 
برای سوق دادن توجه نویس��ندگان به سمت ادبیات بومی و 
استفاده از المان      ها و اسطوره های ایرانی فراهم شود. این جایزه 
با محوریت حماسه های بومی و اقتباس از متون اصیل ایرانی 
برگزار ش��د. وزیر فرهنگ و ارشاد اس��المی در پیام ویدیوئی 
فرستاده شده به آیین پایانی رویداد سینما حماسه گفت: هنر 
حماسه از سرمایه های بزرگ این س��رزمین است. فردوسی 
یكی از بزرگ ترین حماسه س��رایان ایران اس��ت كه با اتكا به 
مكتب اهل بیت)ع( و با نگاهی ب��ه آموزه های قرآنی به ترویج 
آموزه های وحیانی پرداخته و كارهای بزرگی انجام داده است. 
محمدمهدی اسماعیلی تأكید كرد: ما امروز در سینما، تئاتر، 
موسیقی، كتاب و همه بخش      ها نیازمند روح حماسه هستیم. 
انقالب اسالمی ما یک رخداد حماسی بی نظیر بود و شهدا از 
بزرگ      ترین حماسه آفرینان تاریخ هستند كه با بازخوانی دقیق 

این حوزه می توان در این مسیر گام      هایی بلند برداشت. 
محمد حسین زاده، مدیركل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
نیز در این مراسم گفت: آنچه امروز اتفاق افتاد، ثمره یک سال 
تالش دوس��تان ما در حوزه هنری انقالب اس��المی است. در 
حوزه سینما حماسه و ادبیات داستانی، تمركز بر این است كه 
بتوان آنچه را كه فردوس��ی در حوزه حماسه برای ایران خلق 

كرد، در ادبیات و هنر امروز نشان داد. 
او با بیان اینكه باید بتوانیم عزت و اس��تقالل كش��ور و غیرت 

حماسی را كه فردوسی در ش��اهنامه به آن پرداخته است، در 
قالب های مختلف هنری به نسل امروز معرفی كنیم، اظهار كرد: 
در حوزه ادبیات داستانی به همت مرحوم استاد سعید تشكری 
اتفاقات بسیار خوبی افتاده است و راهی آغاز شده كه در آینده 
بس��یار پررنگ تر، پربركت تر و نورانی تر خواهد شد. مدیر كل 
فرهنگ و ارشاد اس��المی تصریح كرد: سینما برای مخاطبان 
جوان و نوجوان خود بس��یار جذاب و اثرگذار خواهد بود، اما 
متأسفانه در سینمای ایران قهرمان و حماسه كمتری داریم 
كه یكی از آفت های امروز سینماست. اما فعالیت چندماهه كه 
به برگزاری كارگاه های سه روزه این رویداد ختم شد، بی گمان 

نسلی پرشور را برای آینده سینما به ارمغان می آورد. 
   اهداف دبيرخانه هنر حماسی

همچنین مجید عس��گری، رئیس حوزه هنری استان گفت: 
حوزه هنری انقالب اسالمی از سه سال پیش »دبیر خانه هنر 
حماسی« را تشكیل داد كه بنا دارد آنچه موجب امید آفرینی و 
ساختن ایران است را با استفاده از ادبیات ملی، یعنی شاهنامه 
فردوسی رقم بزند. همچنین ادبیات دینی را ترویج دهد كه هم 
در شاهنامه است و هم در سده های گذشته در خطه خراسان 
تولید شده است. دبیر دومین رویداد سینما حماسه نیز گفت: 
اكنون 40 نفر از فیلمس��ازان راه خود را با سینما حماسه آغاز 
كرده اند و قرار اس��ت به دنبال تولیدات سینمایی داستانی و 
مس��تند بروند. س��جاد انتظاری تصریح كرد: استقبال بسیار 
خوبی از این رویداد ش��د و در آن زمان 773  اثر، هم در بخش 
داستانی و هم مس��تند به دبیرخانه رویداد ارسال شد كه 40 
اثر انتخاب و كارگاه      هایی نیز برگزار ش��د. با همراهی سازمان 
سینمایی سوره تولیداتی خواهیم داشت و بدین وسیله از این 

جریان حمایت خواهد شد.

برگزيدگان جايزه ملی داستان حماسی معرفی شدند

اهدای نشان فردوسی به محمدکاظم کاظمی
در حوزه سينما حماسه و ادبيات داستانی، تمرکز بر اين است که بتوان آنچه را که 
فردوسی در حوزه حماسه برای ايران خلق کرد، در ادبيات و هنر امروز نشان داد

 زندگی دراماتیک زنان خرمشهر 
با اجرای افسانه بایگان 

برنامه »س�طر آخر« به تهيه کنندگی محمدامين نوروزی 
به گفت وگو و خوانش روايت      هاي�ی از کتاب های پرفروش 
دف�اع مقدس�ی درب�اره همس�ران ش�هدا می پ�ردازد. 
محمدامین نوروزی، تهیه كننده »س��طر آخ��ر« درباره این 
مجموعه كه از ابتدای هفته و در آستانه آزادسازی خرمشهر 
روی آنتن شبكه یک رفته است به مهر گفت: مجموعه »سطر 
آخر« روایت افرادی اس��ت كه پیش از این روایت های آنها از 
روزهای دفاع مقدس در خرمشهر و دیگر نقاط كشور منتشر 
شده است و از روز       شنبه تا آخر هفته روی آنتن خواهد رفت. 

وی با اشاره به اینكه برخی از این آثار مورد غفلت قرار گرفته 
است عنوان كرد: برخی از این آثار مثل »دا« با تعداد چاپ های 
بیشتر و تبلیغات بهتری همراه بود اما كتاب      هایی هم هستند 
كه كمتر در دست تبلیغ قرار گرفتند به رغم اینكه فضای بسیار 
جذابی هم در روایت دارند. از جمله اینها كتاب »ساجی« است 
كه اثری دراماتیک و پر فراز و فرود و با اتفاقات خاصی همراه 

است كه به نظرم آن را منحصر به فرد كرده است. 
نوروزی اضافه ك��رد: راوی این كتاب خانمی  اس��ت كه اتفاقاً 
خودش در ابتدای زندگی خیلی فردی مذهبی  نبوده است و 
به نظرم عموم مردم كه داستان زندگی اش را بخوانند با كتاب 
ارتباط می گیرند. این زن كه اصالتاً اهل خرمش��هر اس��ت با 
شهید باقری كه از آشنایانش است ازدواج می كند و با زندگی 
متفاوتی روبه رو می شود. جنگ كه ش��روع می شود آوارگی 
اینها هم شروع می شود و در موقعیت بحرانی قرار می گیرند. 

وی با اش��اره به جذابیت های این كتاب و پرداختن به آن در 
برنامه گفت: همه آنها كه كتاب را خوانده اند، گفته اند متفاوت 
بوده است. ما زندگینامه های همس��ران شهدا زیاد داشتیم، 
البته همه آنها ارزشمند هستند، اما به نظرم این كتاب واقعاً 

متفاوت است. 
در آستانه سالروز حماسه فتح خرمشهر مستند پنج قسمتی 
»سطر آخر« از       شنبه 31 اردیبهشت تا چهارم خرداد هر روز 
ساعت 16:30 از ش��بكه یک س��یما روانه آنتن می شود. این 
برنامه روایت راویان كتاب های »گلس��تان یازدهم«، »پاییز 
آمد«، »صباح«، »زیبا     ترین روزهای زندگی«، »دختر شینا«، 

»فرنگیس « و »ساجی« است. 

    رویداد

    کتاب

    پویانمایی

در نشست خبری دوازدهمين جشنواره پويانمايی تهران عنوان شد

حضور 84 کشور و يک هزار پويانمايی
مدير عام�ل کانون پ�رورش فک�ری ک�ودکان و نوجوانان 
از حض�ور 84 کش�ور خارج�ی و ي�ک ه�زار و ۲۰۰ اثر در 
دوازدهمي�ن جش�نواره پويانماي�ی ته�ران خب�ر داد. 
مهدی علی اكبر زاده، مدیر عامل كانون پرورش فكری كودكان 
و نوجوانان در نشست خبری دوازدهمین جش��نواره بین الملل 
پویانمایی تهران گفت: این جشنواره از هشتم تا دوازدهم خرداد 
برگزار می ش��ود. این جش��نواره به جهت ارائه تولیدات شاخص 
در عرصه پویانمای��ی در جهان یكی از مهم  ترین جش��نواره های 
دنیا محسوب می ش��ود و فرصتی برای تولیدات پویانمایی برای 
تولید كنندگان اس��ت. وی ادامه داد: این جشنواره با هدف ایجاد 
ارتباط با مخاطب و فرصتی ب��رای تبادل تجرب��ه و ارائه آخرین 
محصوالت كار می كند. پویانمایی برای بزرگ تر ها نیز اهمیت دارد؛ 
حس كودك درون بزرگ تر ها این ارتباط را با پویانمایی برای آنان 
برقرار می كند. مدیر عامل كانون بیان كرد: در دنیای كنونی روی 
پویانمایی حساب و برنامه ریزی می شود. كشور ما نیز این افتخار را 
داشته كه برای بیان حرف های مهمی كه در عرصه تربیتی دارد به 

سراغ پویانمایی و جشنواره دوازدهم آن رفته است. 
او گفت: امسال از 84 كشور جهان ش��ركت كننده داریم كه از 
سوی آنها هزار و 200 اثر و از كشور ما نیز 800 اثر ارسال شده 
است. از محصوالت خارجی هزارو 100 اثر امكان شركت پیدا 
كرده و از ایران ه��م 600 اثر مورد پذیرش قرار گرفته اس��ت. 

بیشترین آثار ارسال شده جشنواره از فرانسه است. 
او با بیان اینكه هفت گروه داوری داریم اس��امی این گروه  ها را 
شامل دینی، ارزش های انقالب، داخلی، بین الملل، دانشجویی، 

بررسی های پایان نامه  ها و س��یفژ )انجمن فیلمسازان جهان( 
خواند. علی اكبرزاده بیان كرد كه 210 اثر در روزهای برگزاری 
اكران می شود. همچنین در حاشیه جشنواره 21 نشست داریم 
كه شامل چهار نشست نقد، چهار نشست تخصصی پایان نامه، 
جلسات ورك ش��اپ صداگذاری و جلس��ات تخصصی آنالین 
برگزار می ش��ود و در نهایت پنج جلسه تخصصی برای مربیان 
برگزار خواهد ش��د. این مدیر فرهنگی خاطرنش��ان ساخت: 
فیلم های ما در چهار س��الن تخصصی كانون اكران می ش��ود 
و برای متخصصان نی��ز نمایش اختصاصی در م��وزه كانون را 
خواهیم داشت كه برای این منظور باید درخواست ارائه بدهند. 
او گفت كه امس��ال در این جشنواره در س��ایت كانون فرصت 
بارگذاری فیلم برای فیلمسازان فراهم شده است. اتفاق خوب 
دیگر امسال این است كه در هزار مركز كانون در كشور در روز 
12 خرداد از ساعت 9 تا 11 یک س��انس نمایش پویانمایی از 

برگزیدگان 20 سال این جشنواره داریم.

در مجموعه مستندهای »چونان سرو « ارائه می شود

روايتی از ناگفته های زندگی مفاخر ايران

مصطف�ی رزاق کريم�ی می گوي�د: در مجموع�ه مس�تند »چون�ان 
س�رو « ت�الش کردي�م اي�ن مش�اهير فرهنگ�ی را معرف�ی کني�م  
اجتماع�ی  اثرگ�ذاری  و  فعالي�ت  زندگ�ی،  از  ناگفته  هاي�ی  و 
آن�ان را در قال�ب فيل�م مس�تند ب�ه مخاط�ب ارائ�ه بدهي�م. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومی شبكه مستند سیما، مجموعه 
مستند چونان س��رو  به تهیه كنندگی مصطفی رزاق كریمی و كارگردانی 
گروهی از مستندسازان جوان، پرتره  هایی از چهره های شاخص فرهنگ 
و ادبیات ایران اس��ت كه در این ش��بكه تولید و پخش می شود. مصطفی 
رزاق  كریمی درباره سوژه این مجموعه 10 قس��متی توضیح داد و گفت: 
چونان سرو مجموعه مس��تندهای پرتره  از چهره های شاخص فرهنگ و 
ادبیات كشورمان است. البته توجه من به این موضوع خاص به سال های 
گذشته برمی گردد، چرا كه سال  ها پیش مستندهای پرتره  ای در اتریش 
و ایران س��اخته ام. او اضافه كرد: معتقدم كه ما خیلی زود تاریخ را دفن و 
چهره های ماندگار كشورمان را فراموش می كنیم. به همین دلیل است كه 
نسل جوان ما شناخت كمی از مفاخر فرهنگی كشورمان دارد. در مجموعه 

مستند چونان س��رو  تالش كردیم این مشاهیر فرهنگی را معرفی كنیم و 
ناگفته  هایی از زندگی، فعالیت و اثرگذاری اجتماعی آنان را در قالب فیلم 
مستند به مخاطبان خود ارائه بدهیم. رزاق كریمی با اشاره به طراحی ایده 
ساخت چنین مجموعه ای گفت: پیشنهاد ساخت  این مجموعه را خودم به 
شبكه مستند ارائه كردم، به نظرم ساخت چنین مجموعه هایی نیاز امروز 
سینمای ماست، چرا كه باید بزرگان این كشور كه در علم و فرهنگ شاخص 

بودند به عموم مردم و به ویژه نسل جوان معرفی شوند. 
تهیه كننده مجموعه چونان سرو  درباره سوژه های این مجموعه گفت: در این 
مجموعه، مستند پرتره  هایی درباره چهره های ماندگار ایران مثل محمدعلی 
اسالمی ندوشن، محمد حسین شهریار، سید جعفر شهیدی، عالمه قزوینی، 
محمد معین، نیما یوشیج، غالمحسین بنان، ملک الشعرای بهار، غالمحسین 
امیرخانی )هنرمند خوشنویس( و سیدمحمدحسین مبین ساخته شده است. 
این افراد كسانی اند كه در حوزه های مختلف به كشورمان خدمت كردند. برای 
مثال سید محمد مبین، پزشک و بنیانگذار آسایشگاه جذامیان بابا باغی و نیز 
از اهالی قلم است كه به جهت فعالیت های گسترده برای درمان و ریشه كنی 
بیماری جذام در ایران، از وی به عنوان »پدر جذامیان ایران « یاد می كنند. البته 
در گذشته فروغ فرخزاد هم فیلم مستند »خانه سیاه « را درباره این شخصیت 
ساخته بود. رزاق كریمی درباره همكاری خود با مستندسازان جوان در این 
مجموعه گفت: برایم بسیار مهم بود كه در ساخت چنین اثری از مستندسازان 
جوان  دعوت به همكاری كنم و كارگردان هایی كه در تولید این مجموعه مرا 
همراهی كردند قربانعلی طاهرفر، عطیه زارع، حنیف شهپرراد و مریم طالبی 
اناركی هستند. اولین قسمت این مجموعه دیروز یک ش��نبه اول خردادماه 
1401 س��اعت 21 با پرتره ای از محمد علی اسالمی ندوشن ادیب، مترجم و 

استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی روی آنتن شبكه مستند سیما رفت.

    خبر

    مستند

نوید پارسا       گزارش

با حضور عليرضا مختارپور، رئيس سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی

»ما هم جنگیدیم « رونمایی می شود
آيي�ن رونماي�ی کت�اب ما هم 
جنگيديم همزمان با س�الروز 
آزادسازی خرمشهر و با حضور 
عليرض�ا مختارپ�ور، رئي�س 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی، 
نويسنده و جمعی از زنان راوی 
اي�ن کت�اب برگزار می ش�ود. 
آیی��ن رونمایی كت��اب »ما هم 
جنگیدیم«، روایت  زنان مالرد در 
پشتیبانی دفاع مقدس، همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر 
و با حضور علیرضا مختارپور، رئیس سازمان اسناد و كتابخانه 
ملی، نرجس توكلی لشكاجانی، نویسنده كتاب و جمعی از زنان 

راوی این كتاب برگزار می شود. 
بنابرای��ن گ��زارش، در بخش��ی از مقدم��ه ای��ن كت��اب 
می خوانیم: »شمس��ی خانم از دوران جوانی و قبل از انقالب، 
خانه اش را ك��رده بود كالس ق��رآن برای زن��ان و كودكان 
روستایش، مالرد. چون سخنران های سیاسی به جلسه دعوت 
می كرد، ساواك خانه را زیرنظر گرفته بود. با شروع انقالب، با 
همان حلقه منسجم خانم های كالس قرآن، اولین راهپیمایی 
مالرد را شكل داد و در دوران جنگ هم با مدیریت او، روستا 
شد یكی از مراكز مهم پشتیبانی جنگ. كامیون كامیون نان، 
مربا، ترشی، خاكشیر و ماس��ت بود كه از مالرد راهی جبهه  
می شد. خانه و زندگی شان هم ش��ده بود وقف این كار. مردم 

می گفتند فرش خانه شان همیشه آردی بود... «
براساس این گزارش، آیین رونمایی كتاب »ما هم جنگیدیم«، 
فردا سه  ش��نبه س��وم خرداد ماه، س��اعت 11صبح در س��الن 

همایش های استاد صابر كرج برگزار می شود. 

 ورک شاپ روايت ياران
 خرمشهر

سومين ورک ش�اپ  هنری روايت ياران در استان خوزستان 
برگزار می شود. 

انجمن هنرهای تجس��می بنیاد فرهنگی روایت فتح با همكاری 
بسیج هنرمندان در راستای گرامیداشت یاد و نام شهیدان واالمقام 
هش��ت س��ال دفاع مقدس اقدام به برگزاری ورك شاپ »روایت 
یاران « با موضوع شهدای شاخص استان   ها كرده است. در همین 
راستا در سالروز آزادسازی خرمشهر سومین دوره این كارگاه های 

هنری )نقاشی( با موضوع 
شهید »سید محمدعلی 
جه��ان آرا« از ش��هدای 
شاخص استان خوزستان 

برگزار می شود. 
ای��ن كارگاه هن��ری ب��ا 
حض��ور تن��ی چن��د از 
هنرمندان بنام اس��تان 
خوزستان از یكم لغایت 
س��وم خرداد در مسجد 
جام��ع خرمش��هر برپ��ا 

خواهد بود.


