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اتفاقات تاريخي يكي از بهترين و جذاب ترين 
دس�تمايه هاي دراماتيك در عالم هنر هفتم 
براي ساخت فيلم و سريال است. از بازه هاي 
زماني تاريخ معاصر كش�ورمان كه در رابطه 
با آن آثار س�ينمايي، تلويزيوني، مس�تند و 
نمايش�نامه هاي متع�ددي توليد و س�اخته 
ش�ده، دوران دفاع مقدس اس�ت. س�الروز 
آزاد سازي خرمش�هر بهانه اي شد به بررسي 
فيلم هاي س�ينمايي و سريال هايي بپردازيم 
كه با نگاه ب�ه اين حادثه س�اخته ش�ده اند. 

  »بلمي به سوي ساحل«
مرحوم رس��ول مالقلي پور از نام ه��اي بزرگ و 
ماندگار سينماي ايران است كه آغازگر ساخت 
فيلم درباره خرمش��هر نيز بوده اس��ت. زنده ياد 
مالقلي پور با توج��ه به اينكه خ��ود در روزهاي 
محاصره خرمشهر به عنوان عكاس حضور داشته، 
در دومين فيلم بلند س��ينمايي اش ب��ه آن ايام 
پرداخته اس��ت. در واقع فيلم »بلمي به س��وي 
س��احل« اولين فيلم تاريخ س��ينماي ايران با 
موضوع خرمشهر اس��ت كه مالقلي پور آن را در 
س��ال1364 و در شرايطي س��اخت كه جنگ 
تحميلي هنوز ادامه داش��ت، به همين دليل با 
اينكه دومين تجربه كارگرداني سازنده اش بود، 
اما فضا و موقعيت هاي فيلم بسيار طبيعي از آب 
درآمده اند. »بلمي به سوي ساحل« به بازنمايي 
يكي از زواياي مهم اشغال خرمشهر مي پردازد. 
داس��تان يكي از گردان هاي س��پاه است كه از 
تهران راهي خرمشهر مي شوند تا به مقاومت اين 
شهر كمك كنند. از آنجا كه جاده هاي منتهي به 
خرمشهر به تصرف بعثي ها درآمده، اين گردان 
مجبور مي شود از بندر ماهش��هر به وسيله يك 
بالگرد خود را به آن ش��هر برس��اند، اما دولت از 
اين كمك جلوگيري مي كند و در نتيجه آنها به 
وسيله يك بلم تالش مي كنند تا خود را به صف 

مدافعان برسانند. 
  »كيميا«

فيلم »كيمي��ا« اولين اثر از س��ه گانه احمدرضا 
درويش درباره خرمش��هر است كه اتفاقاً يكي از 
آثار تحسين برانگيز سينماي ايران نيز محسوب 
مي شود. اين فيلم در قالب يك ملودرام اجتماعي، 
به زندگي آدم هاي خرمشهر مي پردازد. »كيميا« 
كه در سال1373 ساخته شد، روايتگر داستاني 
از روزهاي اشغال خرمشهر اس��ت. درويش در 
اولين فيلم از سه گانه خود با محوريت خرمشهر، 
قهرماني به نام رضا را از ميان مردم شهر انتخاب 
كرده و او را در بحبوحه حمله نظامي عراق قرار 
داده است، آن هم در حالي كه همسر پا به ماهش 
را بايد براي زايمان به بيمارس��تان برساند. فيلم 
»كيميا« داراي دو بخش جنگي و شهري است. 
صحنه هاي حمله متجاوزان به خرمشهر و تالش 
مردم آن شهر براي نجات خود، نزديك به واقع 
و مس��تندگونه ترس��يم ش��ده اند. والدت نوزاد 
در اين بخ��ش از فيلم نم��ادي از ادامه زندگي و 
رويش نس��لي جديد است؛ نس��لي كه در فصل 
دوم فيلم تبديل به »كيميا« مي ش��ود. در اين 
بخش از فيلم هم ازخودگذش��تگي نسل جنگ 

روايت شده است. 
  »سرزمين خورشيد« 

س��رزمين خورش��يد دومي��ن اثر از س��ه گانه 
احمدرضا درويش با محوريت خرمشهر و يكي 
از پرشخصيت  ترين فيلم هاي دفاع مقدس است؛ 
فيلمي كه ش��باهت زيادي هم با فيلم كيميا به 
لحاظ زمان و مكان وقوع داستان دارد و بسياري از 
مفاهيم، مضامين و عناصر »سرزمين خورشيد« 
تكرار »كيميا« هستند. در اينجا هم خرمشهر در 
حال اشغال شخصيت محوري فيلم است كه به 
سفر طوالني و سرش��ار از تنش گروهي از مردم 
شهر پيوند مي خورد. در اينجا قهرمان فيلم زني 
به نام هانيه است كه پرستاري از مجروحان جنگ 
را در تنها بيمارستان سرپايي شهر به عهده دارد. 
او نمادي از مقاومت و صبر و بردباري زنان ايران 
است كه در هولناك ترين شرايط هم به فكر بقيه 
بوده است و به همين خاطر برخي نوزادان تازه به 
دنيا آمده را با خود به همراه مي برد تا جان شان 

را نجات دهد. 
  »دوئل« بر سر يك گاوصندوق 

دوئل به عنوان سومين فيلم احمدرضا درويش با 
موضوع خرمشهر در حال و هوايي كاماًل متفاوت 
و تاحدودي متضاد با دو فيلم قبلي اين فيلمساز 
در اين زمينه به منصه ظهور رسيد. اين فيلم در 
سال1381 با بهره بردن از صداي دالبي سارند و 
پرده اسكوپ و در شرايطي ساخته شد كه در آن 
زمان به پرخرج ترين و عظيم ترين پروژه سينمايي 
تاريخ ايران لقب يافت. برخالف دو فيلم قبلي كه 
انسان محور هس��تند، در »دوئل« روح تكنيك 
و ابزارآالت جنگي غلب��ه دارد، به همين دليل با 
اينكه دوئل از لحاظ س��خت افزاري و جلوه هاي 
ويژه يك فيلم جنگي تمام عيار محسوب مي شود، 
اما در زمين��ه بازنمايي مقاوم��ت و هويت دفاع 
مقدس، دچار نقصان اس��ت چراكه در اين فيلم 
بيش��تر نقد خوي و خصلت هايي ك��ه منجر به 
جنگ افروزي مي ش��وند، ترسيم ش��ده است تا 
آنچه منجر به ايس��تادگي ملت اي��ران در برابر 
هجوم ناجوانمردانه دشمن خارجي مي شود. در 
واقع مخاطب در فيلم دوئل با رزمندگاني مواجه 

است كه انگار مقابله با دشمن و تجاوزگري اش را 
كنار گذاشته اند و همه تمركز و توان شان را روي 
جابه جا كردن يك گاوصندوق بزرگ گذاشته اند 
تا جايي كه چندين نفر از آنها در اين راه كش��ته 

مي شوند. 
حتي س��ال ها پ��س از اتمام جنگ ه��م تبعات 
محتويات اين گاوصندوق دست از سر عشيره هاي 
خوزستاني برنمي دارد و سايه شوم آن همچنان 
پابرجاست و كشته مي گيرد. اين اثر سينمايي از 
آثار تكنيك زده و به اصطالح ضدجنگ است كه 
بسياري از واقعيات دفاع مقدس را به مسلخ نگاه 

غلط فيلمسازش مي برد. 
  »روز سوم«

 از محبوب تري��ن آثار درب��اره مقاومت مردم 
خرمش��هر فيلم »روز سوم« اس��ت. اين فيلم 
ششمين فيلم سينمايي محمدحسين لطيفي 
در مقام كارگردان و در سال 138۵ ساخته شد. 
فيلمنامه روز سوم بر اساس فيلم مستندي از 
حميد زرگرنژاد به همين نام شكل گرفت. اين 
فيلم كه بر اساس يك داستان واقعي است پر از 
شخصيت هاي مختلف با كيفيت هاي گوناگون 
اس��ت كه قصه جذاب و پرتن��ش آن را پيش 
مي برند. آنچه باعث ش��اخص شدن اين فيلم 
ش��ده، درآميختن واقعيت با درام و همچنين 
نماي��ش ملموس حماس��ه، بح��ران، غيرت، 
شرافت و وطن پرستي است. درگير ودار اشغال 
خرمشهر »سميره« و »رضا«، خواهر و برادري 
هستند كه هنوز هم در شهر و منزل شان حضور 
دارند و زندگي مي كنند. آنها در آخرين لحظات 
قصد گريز از مهلك��ه را دارند، ام��ا چون پاي 
»سميره« شكسته است، نمي توانند به سرعت 
راه بروند و در نتيجه اسارت شان حتمي است، 
به همين دليل برادر تدبير مي كند تا خواهرش 
را درون حياط خانه شان دفن كند و در موقع 
مناسبي به همراه نيروي كافي، براي رهايي او 
اقدام شود؛ اقدامي نمادين كه نمونه هاي مشابه 

آن را در جاهاي ديگر فيلم مي بينيم. 
نگارش مدقانه، پرجزئيات، جذاب و نشانه گذاري 
شده فيلمنامه اين اثر در كنار اتفاقات دراماتيك 
كه كاركردي نمادگرايانه در راس��تاي شناخت 
هويت و چرايي دفاع مق��دس يافته اند، موفق 
مي ش��ود تا مخاطب را با خ��ودش همراه كند. 
در واقع مخاطب جوان يا ن��اآگاه درباره جنگ 
هشت ساله، با ديدن »روز سوم« ضمن مواجهه 
با برخي واقعيات آن اي��ام با راهنمايي اقدامات 
نمادگرايان��ه كارگ��ردان و فيلمنامه نويس اين 
اثر، به تحس��ين ح��س وطن پرس��تي، غيرت 
و ش��رافتمندي كاراكترهاي فيلم ك��ه نماد و 
رش��حه اي از رزمندگان و مجاه��دان آن ايام 

هستند، مي پردازد. 
  »كودك و فرشته«

مس��عود نق��اش زاده س��ال 87 فيلم »كودك و 
فرش��ته« را كارگرداني كرد؛ فيلم��ي كه تمام 
روايت آن در متن اش��غال خرمشهر مي گذرد؛ 
فيلمي كه توانس��ته اس��ت تصويري متفاوت و 
تازه درباره سقوط اين بخش از خاك كشورمان 
و همچنين وضعيت مردم آن ارائه دهد. ويژگي 
متمايز اين فيلم و محور اصلي آن حضور كودكان 
و نوجوان��ان و به خصوص دخت��ران نوجوان در 

مقاومت خرمشهر است. 
داستان »كودك و فرشته« در آخرين روز تابستان 
س��ال13۵9 مي گذرد و از آنجا كه تمام اتفاقات 
قصه در همان مقطع اش��غال و فتح خرمش��هر 
مي گذرد، حضور نوجوانان در روزهاي اش��غال 
و فتح خرمش��هر را به خوبي به تصوير مي كشد. 
»كودك و فرش��ته« تصويري واقعي و باورپذير 
از خرمش��هر جنگ زده و در حال اش��غال ارائه 
كرده و در زمينه جلوه هاي ويژه نيز كم نياورده 
است. شاخصه تأمل برانگيز »كودك و فرشته« 
مقاومت همه جانبه مردم اين ش��هر با دستاني 

تقريباً خالي است. 

  »عصر روز دهم«
سال87 دو فيلم با موضوع خرمشهر ساخته شد، 
فيلم مجتبي راعي با نام »عصر روز دهم« تنها در 
سكانس ابتدايي به موضوع خرمشهر مي پردازد اما 
در ادامه داستان وارد مقطع زماني حال مي شود 
و ماجراي خانم دكتري اس��ت كه به عراق سفر 
مي كند تا خواهرش را- كه در زمان جنگ ايران 
و عراق به دست يك عراقي به نام محسن محمود 
افتاده- پيدا كند، به تصوير مي كشد. در اين فيلم، 
برپايي عزاداري ب��راي امام حس��ين)ع(، تجاوز 
بعثي ها به خاك كشورمان، اشغال عراق از سوي 
نظاميان تروريست امريكايي و همچنين اقدامات 
تروريستي كه در آن كشور انجام مي شوند، همگي 
در يك راستا ديده شده و دال مركزي دراماتيك 

فيلمنامه اين اثر مسئله جدايي بين آدم هاست. 
  »بزرگمرد كوچك«

ص��ادق صادق دقيق��ي در اولي��ن تجرب��ه 
كارگرداني اش سال90 س��راغ ساخت فيلمي با 
موضوع خرمشهر رفت و رشادت هاي نوجوانان 
را در اين برهه در خرمش��هر به تصوير كش��يد. 
داس��تان فيلم به اوايل جنگ و حمل��ه عراق به 
خرمش��هر مربوط مي ش��ود و نوجواني را نشان 
مي دهد كه به انگيزه دفاع از آب و خاك و ناموس، 
رشادت هاي بس��ياري را بروز داده است. او ابتدا 
به دست نيروهاي عراقي مي افتد و مورد ضرب 
و شتم قرار مي گيرد اما اعتماد عراقي ها را جلب 
می كند و مواد غذايي، مهمات و گراي دشمن را 

به نيروهاي ايراني مي رساند. 
  »دسته دختران«

 از آثار متأخر درباره اتفاقات مربوط به خرمشهر 
در ايام دفاع مقدس فيلم س��ينمايي »دس��ته 
دختران« است. فيلم سينمايي »دسته دختران« 
دومين فيلم بلند كارگردان فيلم »وياليي ها«ست 
كه با همكاري »مي��الد اكبرن��ژاد« و »ابراهيم 
اميني« به نگارش درآمده اس��ت. داستان فيلم 
س��ينمايي »دس��ته دختران« به دوران جنگ 
تحميلي بازمي گ��ردد. 10روز از حمله عراق به 
ايران گذشته است. نيروهاي عراقي تا نيمه شهر 
را تصاحب كرده و ش��هر را به آشوب كشيده اند. 
گروه كثيري از مردم شهر فرار كرده اند. آنها كه 
مانده اند يا شهيد و زخمي  شده اند يا در حال نبرد 
هستند. مردان در خط مقدم و زنان در پشتيباني 
پش��ت جبهه! داس��تان از آنجا آغاز مي شود كه 
دس��ته اي س��ه نفره از زنان و دختران شهر كه 
تحت آموزش نظامي قرار گرفته اند، قصد ورود به 
مناطق درگيري دارند. همانطور كه منير قيدي، 
كارگردان دسته دختران خودش مي گويد، سن 
و سالش به درك روزهاي دفاع مقدس نمي رسد 
و گفته اس��ت: »هم��ه كتاب هاي اي��ن حوزه را 
خوانديم و گرته ب��رداري كرديم« ام��ا آنچه در 
اين فيلم كم وبيش نش��ان داده مي شود با هيچ 
كدام از واقعيات و حقايق ايام محاصره، اشغال و 
آزادسازي خرمشهر مطابقت و همخواني كه هيچ 
حتي نزديكي و قرابتي هم ن��دارد. قيدي براي 
نشان دادن نقش بي بديل و غيرقابل انكار زنان در 
آن دوران نيت خوبي داشته اما خروجي كارش با 
واقعيت غريب است، چه اينكه اغلب زناني كه آن 
روزها در خرمشهر دوشادوش مردان با بعثي ها 
مي جنگيدند، گزاره هاي آن را تأييد نمي كنند. 

  آثار تلويزيوني
پرداختن به موضوع خرمشهر و حوادثي كه اين 
شهر مقاوم طي ايام هشت س��اله دفاع مقدس 
از سر گذرانده نه فقط در س��ينما بلكه در قالب 
سريال ها و مجموعه هاي متنوع تلويزيوني هم 
روايت شده است؛ سريال هايي كه قصه و برخي 
شخصيت ها و حتي موسيقي آنها براي مخاطبان 
قديمي ت��ر تلويزيون به خاطره ه��اي ديداري و 

شنيداري تبديل شده اند. 
  »گل پامچال«

 از خاطره انگيز تري��ن آث��ار تلويزيون��ي كه در 
رابطه با خرمش��هر و مردمانش س��اخته شده 

سريال »گل پامچال« به كارگرداني محمدعلي 
طالبي با آن موسيقي خاص و ماندگارش است. 
در واقع اولين س��ريالي كه به ش��كل مستقل 
درب��اره تبعات جن��گ روي آنتن ش��بكه يك 
س��يما رفت، همين س��ريال بود. اين سريال با 
نام ابتدايي »گل مينا« از روزهاي پاياني جنگ 
در كالردشت به كارگرداني محمدعلي طالبي 
كليد خورد؛ سريالي كه توليدش سه سال طول 
كشيد و در نيمه دوم س��ال70روي آنتن رفت. 
سواي طرح اوليه س��ريال كه برگرفته از كتاب 
»مادر« اثر ليوبا ورونكوا بود، »گل پامچال« با 
داس��تان پرافت و خيز و موسيقي به يادماندني 
محمدرضا عليقلي قصه دخت��ري به نام ليال را 
روايت مي كند كه در روز 31شهريور ۵9 زندگي 
و خانواده اش را از دس��ت مي دهد. او به دنبال 
پيدا كردن برادرش به اهواز و بعد به تهران سفر 
مي كند. در ادامه اين س��فر ليال به همراه يكي 
از اقوامش عموابراهيم )با بازي داود رش��يدي( 
به ش��مال م��ي رود. زنده ياد كامبوزي��ا پرتوي 
نويسندگي اين سريال را در كنار محمد حاتمي 

)مدير وقت گروه شاهد( انجام داد. 
  »خاك سرخ«

»خاك سرخ« جزو معدود سريال هاي تلويزيوني 
است كه ابراهيم حاتمي كيا، كارگردان سرشناس 
و خوش فكر سينماي كشورمان بعد از چندين 
تجربه موفق و پرس��روصداي س��ينمايي مانند 
»آژانس شيشه اي« آن را با س��ر و شكلي كاماًل 
سينمايي ساخته اس��ت. اين سريال كه در ابتدا 
»ليال و جنگ« نام داشت، داستانش درباره يك 
زنداني سياس��ي به نام ايرج بود ك��ه با پيروزي 
انقالب آزاد مي ش��ود. او هنگام دستگيرش��دن 
دخترش ليال را گم مي كند و همواره در ذهنش 
به دنبال او بوده اس��ت. از سوي ديگر همزمان با 
شروع جنگ و عروسي ليال در تهران، او متوجه 
مي ش��ود پدر و م��ادر واقعي اش در خرمش��هر 
زندگ��ي مي كنند و ب��ه دنبال آنها م��ي رود، اما 
اين جس��ت و جو همزمان با ويراني خرمشهر و 
مهاجرت خانواده ليال از خرمش��هر اس��ت. اين 
سريال به قلم مسعود بهبهاني نيا و تهيه كنندگي 
ايرج محمدي در س��ال79 س��اخته ش��د و در 
دهه80 روي آنتن ش��بكه يك رفت. داس��تاني 
جذاب به همراه بازيگراني چون پرويز پرستويي و 
كارگرداني حاتمي كيا و نگاه خاص او به جنگ نام 
اين سريال را در زمره سريال هاي مهم و با اعتبار 

جنگي قرار داده است. 
  »در چشم باد«

اين مجموعه۵0قسمتي كه ساخت آن در گروه 
حماسه و دفاع شبكه يك پنج سال طول كشيد، 
يكي از افتخارات اين شبكه در حوزه دفاع مقدس 
بود؛ مجموع��ه اي به كارگرداني و نويس��ندگي 
مس��عود جعفري جوزاني كه وقايع سياس��ي- 
اجتماعي سه دوره از تاريخ معاصر كشورمان را 
در س��ال هاي1300،1320 و 1360 به تصوير 
مي كشد. بخش سوم اين سريال كه مربوط به فتح 
خرمشهر بود و صحنه هاي جنگي بي نظيري را در 
سريال ثبت كرده حائز اهميت است، ضمن اينكه 
آوردن تصاوير مستند از عمليات بيت المقدس و 
آزادسازي خرمش��هر هم ويژگي ديگري به اين 
مجموعه عظيم تاريخي و سياسي بخشيد. »در 
چش��م باد« قصه خانواده ايراني را از دوره قيام 
ميرزاكوچك جنگلي تا فتح خرمشهر با حضور 
جمع زيادي از بازيگران از جمله سعيد نيكپور، 
پارسا پيروزفر، اكبر عبدي، كامبيز ديرباز و الله 

اسكندري به تصوير كشيد. 
  سريال »كيميا«

س��ريال »كيميا« جديدترين اثري است كه در 
بيش از 100قسمت با موضوع بررسي اتفاقاتي 
كه در شهر خرمشهر رخ مي دهند در سه مقطع 
زماني»قبل از انقالب، دوره  جنگ و زمان بعد از 

آن« و از طريق شبكه2سيما روي آنتن رفت. 
اين سريال به قلم مسعود بهبهاني نيا و كارگرداني 
جواد افشار تهيه و توليد شد. در سريال »كيميا« 
كه به تهيه كنندگي محمدرضا ش��فيعي نوشته 
شده، تحوالت جامعه، پدر و دختري را مقابل هم 
قرار داده است. دختر خانواده كه كيميا نام دارد، 
پرسشگر اس��ت و معترض و در مقابل او پدري 
قرار دارد كه نظام��ي، منضبط و پايبند به قانون 
است. سير حوادثي كه در زندگي اين خانواده رخ 
مي دهد، آنها را درگير توطئه و دسيسه اي بزرگ و 
شيطاني مي كند و كيميا با تالشي خستگي ناپذير 
درصدد نجات خانواده برمي آيد و به اين ترتيب او 
تبديل به زني مقاوم و استوار مي شود؛ زني مشابه 
هزاران زن ايراني مسلمان كه براي حفظ خانواده 

از هيچ تالشي فروگذار نمي كنند. 
عالوه بر اين آثار سينمايي و داستاني، مستندهاي 
مختلفي نيز درباره آزادسازي خرمشهر ساخته 
شده است . »نبرد خرمشهر«، »فرزند خرمشهر« و 
»خرمشهر امروز« از جمله آثار شاخص سينماي 
مستند درباره اين ش��هر و اتفاقاتش هستند. به 
طور كلي تاكنون آثار بسياري با موضوع خرمشهر 
ساخته شده است، اما هيچ كدام از اين آثار آنطور 
كه بايد و شايد به عمليات آزادسازي خرمشهر 
و قهرمان��ان اين ش��هر نپرداخته ان��د. عمليات 
بيت المقدس يك��ي از بزرگ ترين عمليات هاي 
نظامي در دنيا بود و مهم ترين اتفاق تاريخي ايران 

پس از انقالب را رقم زد. 

از بلمي كه هنوز به ساحل مي رود تا دسته خيالي دختران!
نگاهي به آثار سينمايي و تلويزيوني به بهانه سالروز آزادسازي خرمشهر

مصطفيشاهكرمي
گزارش

 معصومه طاهري
هاشم سلطاني نژاد، معلم جوان اهل كرمان 
اس�ت كه در مراس�م تجلي�ل از خادمان 
برگزيده قرآن از سوي رئيس جمهور تقدير 
ش�د؛ معلمي كه به گفته برخ�ي خادمان 
پيشكسوت بين المللي قرآن در اين مراسم 
او را بايد افتخاري بين المللي براي جامعه 
قرآني دانس�ت كه كمتر از نبوغش گفته 
شده است. وي از جمله قاريان و حافظاني 
اس�ت كه محضر مقام معظ�م رهبري هم 
مشرف شده است و خودش آن را بهترين 
لحظ�ات زندگي اش مي دان�د. »جوان« با 
اين خ�ادم قرآني گفت وگو كرده اس�ت. 

چرا با وجود اهميت موضوع، تعداد 
حافظان كل قرآن در كش�ور قابل 

توجه نيست وكم است؟
ما حافظان كل قرآن داريم اما يكي از داليل 
زياد نبودن آنها، اوالً س��خت ب��ودن حفظ 
تمام قرآن اس��ت كه نياز به پشتكار، نظم و 
برنامه ريزي مداوم دارد و ثانياً اقبال به حفظ 
كل قرآن خيلي زياد نيس��ت، چ��ون هنوز 
فرهنگ و جامع��ه آن جاي��گاه الزم را پيدا 
نكرده است تا متوجه اين اهميت شود، يعني 
اگر احساس تشنگي به حفظ قرآن در كشور 

زياد شود، كار بيشتري هم مي شود. 
 روش هاي حفظ كل چگونه است؟

براي حفظ كل قرآن شيوه خاصي وجود ندارد 
تا براي همه آن را توصيه كنم، هركس بايد 
ببيند با چه شيوه هايی موفق تر است. عمدتاً 
روش هاي آموزش��ي براي طيف متوسطي 
اس��ت كه تا حدودي با قرآن آشنايي دارند، 
ولي بايد هدفمند باشند و به صورت منظم 
ش��يوه ها را دنبال كنند، چون براي حفظ، 
تمرين و تكرار مداوم الزم اس��ت و مهم آن 
اس��ت كه با عالقه و اش��تياق قرآن را خواند 
و حفظ ك��رد. حفظ كل قرآن كار س��خت و 
سنگيني اس��ت كه در كنار برنامه و تمرين، 

نياز به اقبال و لطف خدا دارد. 
خود شما چقدر طول كشيد تا حافظ 

كل قرآن شويد؟ 
من در خان��واده ای مذهبی بزرگ ش��ده ام، 
پدروم��ادرم ما را ب��ه حفظ قرآن تش��ويق 
مي كردن��د، ب��راي همين از س��نين قبل از 
دبستان اقدام به حفظ س��وره هاي كوچك 
قرآن كردم، ولي زياد وقت نمي گذاش��تم و 
كارم پيوسته نبود، براي همين آن زمان پنج 
جزء بيشتر حفظ نكردم. در سن16سالگي 
وقتي فهميدم حفظ قرآن چ��ه كار بزرگي 
است، خدا به من توفيق داد با جديت بيشتری 
كار كنم. ه��ر روز صبح س��اعت4:30 بيدار 
مي شدم و به انگيزه حفظ قرآن مي خواندم و 
در طول روز مدام تمرين مي كردم تا موفق به 

حفظ كل قرآن در پنج ماه شدم. 
 حف�ظ ق�رآن در زندگي ش�ما هم 

تأثيري داشته است؟
بس��يار زياد، چون همه قرآن بركت است و 
من در همه جوانب زندگ��ي خودم بركات و 
تأثيرات قرآن را به وضوح ديده ام. قرآن باعث 
شده است س��ختي ها و موانع زندگي برايم 
آسان و قابل تحمل شود، چون در قرآن همه 
نكات و آموزه هاي زندگي آورده شده و انس 
با قرآن در مراحل زندگي ب��راي من خيلي 
راهگشا بوده اس��ت و خدا را شاكرم قرآن به 

من آرامش روحي و رواني مي دهد. 
 جايگاه قرآن و حافظان قرآني در 

خارج از كشور چگونه است؟

هر چند هنوز در كشورمان اين مسئله جايگاه 
خود را پيدا نكرده اس��ت، اما در كشورهاي 
اس��المي حفظ قرآن يك امتياز محس��وب 
مي شود. حافظان قرآني جايگاه ويژه اي دارند 
و تا وقتي كه فردي حافظ نباشد، شايد به قدر 
كافي شناخته شده نباشد، حتي اگر در ساير 

بخش هاي قرآني فعاليت كرده باشد. 
 توصيه اي به جوانان ب�راي انس با 

قرآن داريد؟
از ق��رآن در زندگي غافل نش��وند و با قرآن 
مأنوس ش��وند، اگر ه��م مي خواهند حافظ 
قرآن شوند به غير از كلمات، به معنا و مفاهيم 
قرآن هم توجه كنند و هميشه با برنامه ريزي 

و مداوم قرآن بخوانند. 
 ظاهراً شما بر لحن ها و قرائت هاي 

مختلفي مسلط هستيد؟
از جمل��ه ويژگي هاي ش��مس الدين محمد 
شيرازي ملقب به حافظ اين است كه قرآن را 
به 14روايت از بر داشت. او در مصرعي به اين 
موضوع اشاره مي كند و مي گويد: »قرآن ز بر 
بخوانم در چهارده روايت.« قرآن هفت قرائت 
دارد، هر قرائت به دو شيوه تالوت مي شود و 
حافظ شاعري بود كه تمام روايت هاي قرآن 
را در حافظه داش��ت و خداوند متعال به من 

لطف كرد تا به 20روايت قرآن را بخوانم. 
 اين قضيه چگونه است در حالي كه 

قرآن هفت قرائت دارد؟
قرآن يكي اس��ت و همه مس��لمانان دنيا به 
همين ي��ك كتاب آس��ماني ق��رآن اعتقاد 
دارن��د، منته��ا وقت��ي اس��الم به س��رعت 
گس��ترش پيدا ك��رد و به نق��اط مختلف با 
فرهنگ ها و لهجه هاي مختل��ف نفوذ كرد، 
افراد با لهجه هاي مختلف خودش��ان قرآن 
را خواندند، البته غلط هم نيست، همه قرآن 
را مي خوانن��د، براي جلوگيري از تش��تت و 
تفرق روايت ها مشخص شده، چون ممكن 
است هر كس روايت متفاوتي داشته باشد، 
براي همين س��عي كردم با اين روايت هاي 
متفاوت آشنا شوم تا شناختم نسبت به آنها 

بيشتر شود.
 سخت نيست؟

خيلي كار س��ختي است ولي س��عي كردم 
ش��ناخت پيدا كنم و بهتر بتوانم لهجه هاي 
قرآن خواني را بدانم، البته اين را بگويم درباره 
خواندن نماز اين قضيه ف��رق دارد، بايد هر 
كس بر اساس دستور مرجع تقليد خودش 

عمل كند. 
 از بي�ن آي�ات ق�رآن ك�دام يك  
بيشترين تأثيرگذاري را روي شما 

داشته است؟
 آيه اي كه خدا مي فرمايد: »و آيا كس��ي كه 
مرده بود )به مرگ كفر و بي ايماني( پس ما 
او را )به وسيله هدايت به دين( زنده كرديم و 
براي او نوري )از ايمانش( قرار داديم كه با آن 
در ميان مردم راه مي رود )زندگي مي كند( 
همانند كسي است كه در تاريكي ها )انحراف 
اعتقادي و عملي( است و از آن بيرون شدني 
نيس��ت؟! اين گونه براي كافران آنچه به جا 
مي آورند، آراس��ته جلوه داده شده است.« 
خيلي برايم جالب و تأثيرگذار بود كه خداوند 
افراد هدايت شده به اسالم را زنده شده تعريف 
كرده كه با فرد گرفتار ش��ده در تاريكي او را 

يكي نمي داند. 
 با ش�هيد س�ليماني در كرمان هم 

مرتبط بوديد؟
يكي از توفيقات من همشهري بودن با سردار 
س��ليماني و اس��تفاده از برخي برنامه هاي 
ايشان است. هر س��ال در خانه پدري خود 
كه آن را حسينيه بيت الزهرا كرده بود ايام 
فاطميه برنامه داش��ت و قاري��ان و حافظان 
دعوت مي ش��دند كه خود سردار هم حضور 
داشت. يك بار سردار حرفي زد كه از تواضع و 
بزرگواري ايشان بود، گفت: اگر از من درباره 
امور نظامي و سياسي بخواهيد حرف مي زنم 
اما درباره قرآن چي��زي نمي گويم، اين كار 
شماس��ت، بدانيد كاري كه ش��ما قرآني ها 
در خارج از كش��ور انجام مي دهيد، از كاري 
كه ما در پنج يا 10س��ال انج��ام مي دهيم 
ارزشش بيش��تر اس��ت. اين صحبت سردار 
براي خود من انگيزه بخش بود و وظيفه ام را 

سنگين تر كرد. 

گفت وگو

گفت وگوي »جوان« با خادم برتر قرآني

حافظ قرآن در دیگر کشورهای مسلمان
جایگاه ممتازی دارد

شهيد س�ليماني هر س�ال ايام 
فاطميه در خانه پ�دري كه آن را 
حس�ينيه بيت الزهرا كرده بود، 
برنامه داشت و قاريان و حافظان 
دعوت مي شدند، يك بار سردار 
رو به فعاالن قرآني حرفي زد كه 
از تواضع و بزرگواري ايشان بود

پرداخت�ن به موضوع خرمش�هر و 
حوادثي كه اين ش�هر مق�اوم طي 
ايام هش�ت س�اله دفاع مقدس از 
سر گذرانده نه فقط در سينما بلكه 
در قالب س�ريال ها و مجموعه هاي 
متنوع تلويزيوني هم روايت شده 
است؛ سريال هايي كه قصه و برخي 
ش�خصيت ها و حت�ي موس�يقي 
آنه�ا ب�راي مخاطب�ان قديمي تر 
تلويزيون به خاطره ه�اي ديداري 
و ش�نيداري تبدي�ل ش�ده اند


