
 بررسي تسهيل ورود گردشگران عراقي
 به كشور 

اقدام جهت تس�هيل ورود گردش�گران عراقي ب�ه ايران 
در ميز تخصص�ي گردش�گري اي�ران و ع�راق در وزارت 
ميراث فرهنگ�ي، گردش�گري و صنايع دس�تي بررس�ي 
و مصوب�ات اجراي�ي مربوطه در دس�تور كار ق�رار گرفت. 
ميز تخصصي گردشگري ايران و عراق با هدف بررسي مسائل و 
رفع موانع و محدوديت هاي موجود در راستاي توسعه مناسبات 
گردشگري و افزايش گردش��گران ورودي عراق به جمهوري 
اس��امي ايران با مديريت دفتر بازاريابي و توسعه گردشگري 
خارجي در محل معاونت گردش��گري وزارت ميراث فرهنگي 
برگزار شد. در اين نشست كه با مشاركت نهادهاي فرابخشي 
و تأثيرگذار در روابط دو كش��ور از جمل��ه وزارت امورخارجه، 
سازمان راهداري و حمل  و نقل، سازمان بنادر و دريانوردي و 
همچنين نمايندگان معاونت گردشگري و كانون جهانگردي 
و اتومبيلران��ي برگزار ش��د، موانع و مش��كات در بحث ورود 
گردشگران عراقي به كشورمان احصا شد و مورد بررسي قرار 
گرفت. موضوعاتي از جمله تس��هيل حمل  و نقل گردشگران 
عراقي با ايجاد خطوط مسافرتي زميني منظم و نيز شكل گيري 
خطوط حمل  و نقل دريايي از جمله موارد مطرح شده در اين 

نشست بوده است.
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پيامبر اكرم )صلي اهلل عليه و 
آله( فرمودند:

كس�ي كه قبر والدي�ن خود 
را در ه�ر جمعه زي�ارت كند، 
گناهانش بخشيده مي شود و 

از نيكوكاران نوشته شود. 

 مستدرك الوسائل، ج ۲

امير هوشنگ ابتهاج غزلسراي معاصر درگذشت

غروب »سايه«
   مصطفي شاه كرمي

بامداد روز گذشته يلدا ابتهاج، دختر هوشنگ ابتهاج  با 
نوشتن متني كوتاه در صفحه شخصي اش از درگذشت 
اين شاعر خوش قريحه به علت نارسايي كليوي خبر داد. 
اميرهوش��نگ ابتهاج متخلص به »ه�. الف. سايه« كه از 
تيرماه امس��ال به دليل نارس��ايي كليوي در بيمارستاني 
در شهر كلن آلمان بستري و تحت درمان قرار گرفته بود، 
بامداد روز گذش��ته در سن 95 سالگي چش��م از جهان 
فروبست. خبر درگذشت اين غزلسراي معاصر را كه روايت 
وطن پرستي اش در تصنيف »ايران  اي سراي اميد« زبانه 

مي كشد، دخترش اعام كرد. 
سايه اولين كتاب شعرش را با عنوان »نخستين نغمه ها« 
در اوان جواني و س��ن 19 سالگي منتش��ر مي كند و بعد 
از آن به مرور آثار ديگري از جمله س��راب، س��ياه مشق، 
شبگير، زمين، تا صبح شب يلدا، يادگار خون سرو، حافظ 
به سعي س��ايه )ديوان حافظ با تصحيح ابتهاج(، تاسيان 
)اش��عار ابتهاج در قالب نو( و بانگ ني را به عرصه چاپ و 

نشر سپرد. 
ابتهاج به غير از فعاليت هاي ش��عري در حوزه موس��يقي 
نيز با گروه »شيدا« همكاري مي كرد كه ماحصل آن آثار 
متنوعي بود. همچنين او از سال 135۰ تا 1356 شمسي 
سرپرست برنامه »گل ها« در راديو ايران و پايه گذار برنامه 
موس��يقايي گلچين هفته بود. تصنيف خاطره انگيز »تو 
 اي پري كجاي��ي« و تصنيف »ايران  اي س��راي اميد« از 
اشعار سايه است كه جزو پرتكرار ترين و خاطره انگيز ترين 
تصانيف اوس��ت كه با صداي ماندگار غامحسين بنان و 
محمدرضا شجريان جاودانه شده اند. او بعد از كشتار مردم 
در حادثه خونين 17 شهريور سال 1357 در ميدان ژاله 
به  همراه محمدرضا لطفي، محمدرضا شجريان و حسين 
عليزاده، در اعتراض به اين كشتار بيرحمانه مردم توسط 

عمال ستمشاهي از راديو استعفا مي كند. 
همه كساني كه سايه و اشعار و افكارش را مي شناسند، به 
خوبي مي دانند كه زندگي او به دو بخش تقسيم مي شود 
يكي روزگار خفقان پهلوي كه اشعار اجتماعي و مردمي و 
همچنين عاشقانه هاي پر سوز و گداز او يادآور آن دوران 
اس��ت و ديگري روزگاري است كه او با س��رودن شعري 
نيمايي به استقبال امام خميني و پيروزي انقاب اسامي 
مي رود. در روزهاي ابتدايي پيروزي انقاب و بازگش��ت 

امام خميني )ره( به وطن ، اشعار ابتهاج در خدمت انقاب 
است. اشعاری كه از او در رثاي امام حسين عليه السام و 
همچنين تمجيد از مجاهدت هاي مردم فلسطين و لبنان 
در مبارزه با رژيم اش��غالگر قدس به جا مان��ده گواهي بر 

رويكرد ضد استعماري و ظلم ستيزانه اين شاعر است. 
مركز اسناد انقاب اسامي در مورد شعر مرحوم هوشنگ 
ابتهاج به مناسبت ورود امام نوشته است:  »روز 1۲بهمن 
1357 همزمان ب��ا ورود امام خميني ب��ه ميهن، روزنامه 
كيهان در صفحه نخس��ت خود شعري از هوشنگ ابتهاج 
)ه. ا. سايه( درج كرد كه متن شعر آن بدين شرح است: »در 
بگشاييد؛ شمع بياريد؛ عود بس��وزيد؛ پرده به يكسو زنيد 
از رخ مهتاب؛ ش��ايد اين از غبار راه رس��يده؛ آن سفري 
همنش��ين گمش��ده باش��د« مياد عرفانپور نيز با نقل 
خاط��ره اي از ديدار با اين ش��اعر فقي��د مي گويد: پس از 
چند دقيقه گپ و گفت، س��ايه گفت: »سال ها پيش يك 
ش��عري گفتم به اس��م »اربعين« كه تمومش نكردم. « با 
تعجب اصرار مي كنم شعر را بخواند و مي خواند: »يا حسين 
بن علي/خون گرم تو هنوز/ از زمين مي جوش��د/ هركجا 
باغ گل سرخي هست/ آب از اين چشمه خون مي نوشد. / 

كربايي است دلم«
محمود شالويي، دستيار وزير ارشاد سايه را يكي از افتخارات 
شعر و ادب كشور دانسته و از آمادگي اين وزارتخانه براي 
هرگونه همكاري در انتقال پيكر مرحوم هوش��نگ ابتهاج 
)سايه( به ايران و تشييع اين شاعر معاصر در وطن خبر داد. 
اين در حالي است كه رضا حميدي، دبير اسبق جشنواره 
ش��عر فجر و نيز دختر مرحوم ابته��اج از وصيت وي براي 
دفنش در زير درخت ارغوان منزل شخصي اش كه در سال 
1387 با نام خانه ارغوان به ثبت سازمان ميراث فرهنگي 

رسيده صحبت هايي را مطرح كرده اند. 

   رویداد

غافلگيري كه آيت اهلل خامنه اي براي ابتهاج رقم زد
مرور چند خاطره از مراودات هوشنگ ابتهاج با مقام معظم رهبری

بهاءالدين خرمشاهی عنوان كرد
»حافظ به سعی سايه« همچنان حسن ختام تصحيح است

بهاءالدين خرمشاهی می گويد: تصحيح س�ايه از ديوان حافظ 
همچنان حسن ختامی بر تصحيح  از ديوان حافظ است. او شاعری 
پاكيزه سرا بود كه هنرمندانه به تصحيحی دلپذير از حافط پرداخت.

بهاءالدين خرمشاهی، نويسنده و حافظ پژوه درباره تصحيح سايه از 
ديوان حافظ به تسنيم گفت:  ديوان حافظ به تصحيح نودرگذشته، 
استاد بزرگ ش��ادروان اميرهوشنگ ابتهاج در س��ال1373 بعد از 
5۰سال تاش منتشر شد.  من از ايشان پرسيدم شما چند سال روی 

اين تصحيح كار كرديد، ايشان گفتند 4۰ سال و اخيراً هم 1۰ سال.
وی ادامه داد:  منظ��ور او اين بود كه 4۰ س��ال حافظ شناس��ی ، 
حافظ پژوهی، حافظ خوانی و حافظ دانی كرده است و بعد از 1۰ سال 
هم با كمك برخی دوستان كه برجسته ترين آنها  شفيعی كدكنی 
بود  اين اثر را منتشر كردند. اين اثر در دو شكل قطع وزيری و قطع 
رحلی كوچك منتش��ر ش��د و منبع تصحيح آن 31 نسخه بود. 
16نس��خه اش متعلق به نيمه اول قرن نهم است و مبنای اصلی 
تصحيح و مقابله بوده و 15 نسخه ديگر بيشتر مشورتی بوده است 

تا مبنای مقابله و مقايسه.
خرمشاهی تصريح كرد:  تقريباً همه كارهای حافظ عاوه بر غزل ها، 
يعنی مثنوی ها و قصيده ها نيز در »حافظ به س��عی س��ايه« آورده 
شده است . ارزيابی بنده از اين كوش��ش اين است كه اين تصحيح 
حسن ختام است . من خود چندين بار حافظ را تصحيح كرده ام ، حرف 
ذوقی يا شوقی نمی زنم ، حرفم كارشناسی است. اين حافظ پژوه در 
پاسخ به اينكه شما چند س��ال پيش  اين موضوع را درباره تصحيح 
س��ايه از حافظ مطرح كرده  بوديد ، در س��ال های بعد تصحيح های 
ديگری نيز از حافظ منتشر شد،  آيا همچنان به اين موضوع پايبند 

هستيد ، گفت:  بله ، فقط به شرطی تصحيح جديد جايز است كه يا 
نسخه های نويافته، قديمی تر باشد يا روش تصحيح از آنچه ابتهاج در 
مقدمه ذكر كرده، آكادميك تر و علمی تر باشد، چون زنده ياد ابتهاج 
شاعر، شعرشناس و موسيقيدان بود ، مزايا و هنرهايی داشت كه او  را 

شايسته ترين كرده بود برای اين تصحيح دلپذير. 
وی درباره شخصيت شاعری س��ايه نيز گفت: آقای سايه شاعر 
خوبی بود، يكی از كهن ترين دفترهايش دفتری به نام زمين بود . 
انديشه های اجتماعی و سياسی داشت،  شعرهای خوبی داشت،  از 
سوی ديگر شعرهای عاشقانه بسيار زيبايی داشت،  مانند مرحوم 

مشيری ، نادرپور و... .
خرمشاهی س��ايه را شاعری پاكيزه سرا دانس��ت و افزود:  سايه در 
مجموع شاعر پاكيزه سرايی بود،  ش��عرهايش مردم پسند بود و به 
دليل برنامه های فوق العاده موسيقی در راديو و تصحيحش بر ديوان 
حافظ محبوبيت بيشتری هم پيدا كرد. از سوی ديگر عمر خوبی 

داشت و امروز در 95 سالگی آسوده به رحمت الهی رفت.

   محمد صادقی
در مي�ان خاطرات�ي ك�ه از هوش�نگ ابته�اج نق�ل 
شده اس�ت، چن�د خاط�ره و م�راوده وي ب�ا مق�ام 
معظم رهب�ري وج�ود دارد ك�ه بازگوي�ي آن خالي از 
لطف نيس�ت، از جمله خاط�ره غافلگير ش�دن ابتهاج 
از مرس�وله اي كه رهبر انق�اب براي وي ارس�ال كرد. 
غامعلي حداد عادل، رئيس فرهنگس��تان ادب و فرهنگ 
فارسي  مي گويد: »رهبر معظم انقاب براي »سايه« احترام 
بسيار قائل هس��تند و به شعر ايشان عاقه بس��يار دارند. 
ايشان در ضمن كتاب ها و دفترهايي كه برايشان آمده است، 
يك دفتر شعر قديمي مربوط به س��ال 13۲5 مي بينند و 
تشخيص مي دهند كه اين شعرها شعر آقاي »ابتهاج« است. 
به دفتر خود مأموريت مي دهند بروند خدمت آقاي ابتهاج و 
دفتر را تقديم كنند. آنها هم وقت مي گيرند و سام آيت اهلل 
خامنه اي را همراه با آن شعر تقديم مي كنند. ابتهاج گفت 

كه من دو دفتر شعر گم كرده بودم؛ اين يكي از آن دو دفتر 
است. اين نشان مي دهد كه شعر تا كجاها مي تواند برود: تو 

ببين كاين دم سبحان به كجاهات كشاند.« 
علي محمد دامغاني نيز در خاطره اي مي گويد: »چند س��ال 
پيش، به اتفاق يكي دو نفر از دوستان و آقاي هوشنگ ابتهاج 
)س��ايه( خدمت آقا رس��يديم، ديداري با ايشان داشتيم كه 
رسانه اي نش��د. جلسه  بس��يار صميمي و گرمي بود. يكي از 
خاطرات جالبي كه از آن ديدار به ياد دارم، اين است كه يكي از 
همراهان در مورد چند تصنيف، به آقا گفت كه اينها كار آقاي 
سايه اس��ت. آقا به اصطاح تجاهل العارفي كردند و به  خاطر 
آن شعرها آقاي سايه را تشويق كردند، اما در ادامه  اين جلسه 
معلوم شد كه آقا به تازگي شعري از آقاي سايه خوانده بودند و 

حتي برخي مصراع هاي آن  را هم در ذهن داشتند.«
ابتهاج در كتاب پيرپرنيان انديش، نوش��ته مياد عظيمي 
نيز خاطره اي درباره چگونگي آزاد ش��دنش از زندان نقل 
مي كند و چني��ن مي گويد: آن وقتي كه م��ن زندان بودم، 
شهريار نامه اي به آقاي خامنه اي نوشت و كسي كه آن نامه 
را به آقاي خامنه اي رساند براي من تعريف كرد كه شهريار 
نوشت »وقتي شما سايه را زنداني كرديد، فرشته ها بر عرش 
الهي گريه مي كنند« من با سايه زندگي كردم اين آدم اله 
است و بله است. اين قضيه را سال 66 اين آقا در خانه شهريار 
به من گفت، بايد درست باشد اين حرف چون يك روز من 
را در زندان صدا كردند و گفتند بساطت را جمع كن و بدون 

محاكمه آزادم كردند. 

گفت وگوی »جوان« با كارگردان مستند »جان«

جان تازه ای كه شهيد حججی  به جامعه داد  
موضوع مستند»جان« است

محمدصادق عبداللهی      یادداشت

    دیدگاه

     گزارش

»سایه« ای كه همه لطافت بود
راستش را بگويم من تا سه سال پيش »سايه« را جز با همين 
شعرهای اينستاگرامی مثل »نشسته ام به در نگاه می كنم« 
و مختصری از زندگی سياسی اش نمی شناختم و آنطور كه 
ش��ايد و بايد قدردان هنرش نبودم، اما خوشحالم كه وقتی 
سردبير روزنامه جوان تش��ويقم كرد شعر بخوانم و گفت تا 

شعر نخوانی روزنامه نگار خوبی نمی شوی، سراغش رفتم.
دو كتابش را گرفتم؛ »بانگ نی« و »تاسيان«. بعدتر ديدم 
استاد محمدرضا شفيعی كدكنی هم گلچينی از آثار جناب 
هوش��نگ ابتهاج را در كتابی ب��ا نام »آين��ه در آينه« گرد 
آورده ان��د؛ در مقدمه نوش��ته بودند كه اي��ن كتاب حاصل 
گزينشی يك ش��به و البته حداقل 35 س��اله است كه طی 
يك شب نشينی بهاری با سايه به تاريخ 1369 در شهر كلن 
آلمان پديد آمده است. يحتمل از آن شب نشينی هايی بوده 
كه ممكن است برای ما آدم معمولی ها در طول عمر يك بار 

پيش بيايد اما شيرينی اش سال ها می ماند.
خاصه »آينه در آينه« را هم گرفتم و همان شعر نخستش، 
يعنی »گل های ياس« با ابيات پايانی اش محسورم كرد. آنجا 

كه سروده بود:
به شگفت آمدم كه اين همه بو ی

ز گلی اين چنين، عجب باشد!
حيرتم زد كه راز اين گل چيست؟

كه چنينم از آن طرب باشد!...
آه، دانستم، -  ای شكوفه ناز! –

راز اين بوی مستی آميزت:
كاندر آن رشته، بود پيچيده
تاری از گيسوی دالويزت!...

نمی دانم چگونه بايد به شكل تخصصی از شعر سايه سخن 
گفت، اما برای من عوام در ش��عر، سروده های سايه لطافت 
داشت. احساس داشت. می فهميدم و وجودم سرشار از حس 
لذت بخش شعر  می شد. به نگاهم واژه ها را چنان در كنار هم 
می رقصاند كه دلت غنج می زد تا بيت بعدی را هم بخوانی و 

دوست نداشتی هيچگاه به پايان برسد.
القصه سايه خيلی زود سايه ای ش��د بر سر لطافت وجودم. 
حاال او آسمانی ش��ده و به قول يلدا خانم، دخترشان، سايه 
ما با هفت هزار سالگان سر به سر شد. روحش شاد. اميدوارم 
حداقل نسل بعد از من ذخاير فرهنگی اش را زودتر بشناسد 

و آنها را ارج بيشتری نهد.
راستی! خاطرم هس��ت كه او با همه عظمتش درباره استاد 
شجريان و قطعه »مفلسانيم و هوای می  و مطرب داريم«، 
گفته ب��ود: »من فكر می كن��م اگر حافظ بود، پا  می ش��د و 

شجريان را غرق بوسه می كرد.«

هادي عسگري     دیده بان

در نقد و بررسي كتاب بچه هاي فرات مطرح شد
بهترين روش براي بيان تاريخ فيلمنامه است 

كتاب »بچه هاي فرات« را به عن�وان يك فيلمنامه 
نوشتم و اينطور نبود كه به سفارش ديگران بنويسم.
ليا قرباني، نويسنده كتاب »بچه هاي فرات« با بيان 
اين مطلب در يازدهمين نشست طعم كتاب كه به نقد 
و بررسي اين كتاب اختصاص داشت، با اشاره به اينكه 
اين اثر را حدود هفت س��ال پيش تأليف كرده است، 
گفت: »بچه هاي فرات« اولين داستان من بود و قالب 
اصلي كه من دوست داشتم با آن به داستان بپردازم، 
قالب فيلمنامه بود، چراكه بهتري��ن روش براي بيان 
يك جريان تاريخي را در اين قالب مي بينم. به نظر من 
فيلمنامه مي تواند روايت يك جريان تاريخي را جذاب 
كند.  نويس��نده كتاب »بچه هاي فرات« دليل اصلي براي پرداختن به موضوع عاشورا را 
خواندن كتاب هاي تاريخي و سوژه يابي از دل جريانات تاريخي دانست و گفت: من تاريخ را 
دوست دارم و تاريخ را زياد مي خوانم و حين خواندن كتاب سعي مي كنم از بين حوادثي كه 
در دل تاريخ افتاده، سوژه يابي كنم. بر همين اساس ايده هايي مثل موضوع بانوان عاشورا 
در ذهنم به وجود آمد كه تصميم به روايت داستاني از آنها گرفتم. كتاب »بچه هاي فرات« 
را به عنوان يك فيلمنامه نوش��تم و اينطور نبود كه به س��فارش ديگران بنويسم.  حسن 
احمدي، منتقد و كارشناس كتاب، در ابتدا محتواي كلي كتاب »بچه هاي فرات« را كتاب 
ديني توصيف كرد و گفت: براي نوشتن كتاب هاي ديني سواد و جرئت بااليي الزم است 
و پرداختن به چنين موضوعاتي سختي هاي بسياري دارد. در اين زمينه دوستان كمتري 
هستند كه دست  به  قلم شوند. من به  نوبه خود عاشق نوشتن كارهاي ديني و قرآني هستم، 
اما نزديك دو سال اس��ت كه از نوشتن با اين دس��ت موضوعات دست كشيده ام، چراكه 

ناشران با توجه به اين موضوع با نويسندگان برخورد حرفه اي ندارند.

   محمدصادق عابدينی
هر كس كه خداوند را دوس�ت داش�ته باشد، 
خداون�د او را برای ديگران دوست داش�تنی 
می كند، مانند حاج قاس�م سليمانی و شهيد 
محسن حججی كه شهادتشان را عامل وحدت 
ملی قرار داد و نشان داد طبقه بندی های ذهنی 
ما از يكديگر چقدر از واقعيت ها دور اس�ت. 
محمدحسين نوروزی،  مستندساز جوان كشورمان 
كه از وی مستند جذاب »خاطرات موتورسيكلت« 
درباره گ��روه موتورس��واران جنگ های نامنظم 
شهيد چمران، شناخته ش��ده تر است، در زمان 
ماجرای تبادل پيكر ش��هيد محسن حججی در 
سوريه حضور داشته است و تصميم می گيرد اين 
واقعه را ثبت كند. وی گفت وگوهايی با چهره های 
فرهنگی و هنری درباره ش��هيد حججی انجام 
می دهد و به اين ترتيب مس��تند »جان« شكل 
می گيرد. نوروزی در گفت وگو با »جوان« درباره 

مستند »جان« توضيحاتی داده است. 
بگذاريد گ�پ و گفتم�ان را از اس�م 
مستند شروع كنيم، »جان« اشاره به 
چه چيزی دارد و انتخاب آن پيشنهاد 

چه كسی بود؟
انتخاب اسم پيش��نهاد خودم بود. »جان« چند 
اش��اره و اس��تعاره دارد؛ اينكه يك نفر جان داد 
و اينكه با ج��ان دادنش به ي��ك جامعه حيات و 
جانی دوباره داد. شهيد، جان جامعه است و روح 
جامعه را از مرگ نجات می دهد. البته در شعری 
كه آقای سيار در مس��تند می خواند نيز اشاره به 

جان شده است. 
مس�تند با ماجرای تبادل پيكر شهيد 
حججی شروع می شود، شما به مناسبت 

اين رويداد به سوريه رفته بوديد؟
نه، من در جريان مبارزه ب��ا گروه های تكفيری 
و داعش در عراق چند مس��تند از جمله مستند 
»پل« را ساخته بودم. برای همين به سوريه دعوت 
شدم تا در آنجا هم مستند بسازم. سال 96 بود و 
من در منطقه باستانی پالميرا بودم كه خبر دادند 
قرار است پيكر شهيد حججی و چند شهيد ديگر 
محور مقاومت با چندين داعشی و خانواده هايشان 
كه امان نامه دريافت كرده بودند، مبادله ش��ود. 
برای همين تصميم گرفتم به منطقه »بوكمال« 
كه محل تبادل بود، ب��روم و از آن تصويربرداری 

كنم. در آنجا به غير از من، بچه های مركز مستند 
حقيقت، مؤسسه مهاد، سازمان اوج، اتحاديه راديو 
و تلويزيون های اسامی هم حضور داشتند. شرايط 
خاصی بود، اينكه واقعاً تبادل انجام می شود، زمان 
آن كی خواهد بود و ش��رايط به چه نحوی پيش 

می رود، همه چيز نامشخص بود. 
بخش اصلی مستند »جان«، نه بحث تبادل 
پيكر شهيد، بلكه مس�ئله نظرات افراد 
شناخته ش�ده فرهنگی و هنری درباره 
شهيد حججی است، يعنی چندان روی 

تبادل و شرايط سوريه درنگ نكرديد!
بله، در همان زمانی كه در سوريه بودم، در رسانه ها 
اظهارات هنرمندان و شخصيت ها را درباره شهيد 
حججی ديدم. خودم اهل فضای مجازی نيستم، 
ولی بازتاب های فضای مجازی را از طريق رسانه ها 
دريافت كردم. هنرمن��دی كه صحبتی كرده بود، 
شاعری كه شعر گفته بود يا موسيقيدانی كه يك 
قطعه موسيقی برای شهيد ساخته بود، بازتاب های 
آنها را مشاهده كردم و وقتی به ايران بازگشتم با چند 
نفر از اين هنرمندان و چهره ها تماس گرفتم و از آنها 
خواستم كه جلوی دوربين مس��تند قرار بگيرند. 
برخی قبول كردند و آمدند، برخی هم نپذيرفتند. 

تركيب چهره های حاضر در مس�تند 
كامًا ناهمگون اس�ت، يعنی افرادی 
كه ش�ايد تصور نكنيم كه ب�ا جريان 
فكری ش�هيد حججی همراه باشند، 
در اين مس�تند از وی و ارادتش�ان به 
او می گويند. دنبال نشان دادن چنين 

دوگانگی بوديد؟!
نه، نگاهم اصاً ژورناليستی نبود كه بخواهم با اين 
كار نگاه ها را جلب كنم. از اول هم سراغ كسانی 
رفتم كه درباره ش��هيد حجج��ی كاری كرده يا 

حرفی زده بودن��د. اينكه ديدن صحبت برخی از 
چهره ها درباره ش��هيد حججی برای ما عجيب 
می شود دليلش اين اس��ت كه ما به اشتباه بين 
خودمان يك طبقه بندی هاي��ی ايجاد كرده ايم 
و فكر می كنيم يك عده با ما نيس��تند، در حالی 
كه وقتی س��خنانش درباره ش��هيد حججی را 
می بينيم، متوجه می شويم كه او هم شهامت و 
شهادت هموطن خود را می ستايد و او را دوست 
دارد. به عنوان يك مستندس��از كه سال هاست 
برای جبهه فرهنگی انقاب اسامی كار می سازد، 
اين دس��ته بندی را قبول ندارم. م��ا بايد با همه 
تفاوت های ظاهری و حتی فكری به نقاط اشتراك 
فكر كنيم. در صدر اسام آيا ميزان ايمان افراد به 
يك اندازه بوده؟ آيا شناخت همه افراد از خداوند 
و اسام در يك سطح بوده؟ قطعاً نه، هر كس به 
اندازه خودش و با فكر خودش همراه شده است. 
اگر فقط به اختاف نظرها ن��گاه كنيم، ذهنمان 
سمت همان طبقه بندی و مرزكشی می رود. در 
حالی كه امام علی)ع( می فرمايند: »انظر الی ما 

قال و ال تنظر الی من قال«.
يعنی در مستند خواستيد اين موضوع 
را ثبت كنيد كه در يك دوره ای شهادت 
محسن حججی و بازگشت پيكرش به 
ايران و مراسم تشييع پيكر آن شهيد 
بزرگوار، يك ح�س همگرايی را در ما 

تقويت كرده است؟
به عنوان يك امر تاريخی ن��ه، ولی به عنوان يك 
امر اجتماعی بله! در اين مس��تند نمی خواستم 
يك كار درباره تاريخ جنگ با تكفيری ها بسازم، 
بلكه می خواستم به تأثيری كه محسن حججی 
در جامعه ايجاد كرده، بپردازم و اين روحی را كه 

در جامعه دميد، نشان دهم.
فكر می كنم اين مستند در نهايت موفق 
می شود چنين حسی را به بيننده منتقل 
كند. به نظرت�ان وجود امثال ش�هيد 
حججی چقدر باع�ث ايجاد همگرايی 

بيشتر و وحدت در ميان ما می شود؟
به نظرم امثال حاج قاسم و شهيد حججی چون 
به دنبال اثبات خودشان نبودند و فقط وظيفه ای 
كه بر دوش داش��تند، يعنی جلب رضايت خدا 
را انجام دادند، خدا هم به آنها وس��عت وجودی 
داده است. محسن حججی و س��ردار سليمانی 
چون خدا را دوست داش��تند، خدا هم آنها را در 
ميان مردم دوست داش��تنی كرده است. شما به 
واقعه كربا نگاه كنيد، سلوك امام حسين)ع( هم 
اينگونه است كه حتی تا رفتن به قتلگاه دست از 
خيرخواهی و دوست داشتن برنمی دارد و قاتلين 
خود را نصيحت می كند و به آنها راه س��عادت را 
نش��ان می دهد. اين همان چيزی كه در زندگی 
حاج قاسم و شهيد حججی هم می بينيم. آنها به ما 
ياد می دهند كه همه افراد را دوست داشته باشيم 
و به همديگر محبت كنيم. برای همين است كه 
شهادتش��ان باعث تقويت وحدت می شود، ولی 
ای كاش ب��ه حدی از وحدت برس��يم كه نيازی 
به دادن هزينه ای سنگين مانند شهادت سردار 
سليمانی يا محسن حججی برای تقويب وحدت 

جامعه نباشد.

ن��وروزی: ای کاش به حدی 
از وحدت برسیم که نیازی به 
دادن هزینه ای سنگین مانند 
ش��هادت س��ردار س��لیمانی 
ی��ا محس��ن حجج��ی برای 
تقویب وحدت جامعه نباشد

    رویداد


