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زبان بازماندگان شنیدند. فیلمنامه  »مستطیل قرمز« 
دقیقاً مطابق با واقعیت است و هیچ گونه خیال پردازی 
و قصه پردازی در آن وجود ندارد و همه از واقعیت وام 

گرفته شده است.

دلیل این همه سختی در راه ساخت 
یک فیلم با موضوع دفاع مقدس را چه می دانید؟ 
آیا حمایت یا شناخته شدن یک فیلم به شهرت 

کارگردان یا بازیگران مرتبط است؟
حســن صیدخانی: اینکــه کارگردان یا ســازنده  
چهره باشد و انحصار فیلم در اختیار عده ای هست 
متأسفانه وجود دارد چنانچه اگر یک سری چهره های 
شناخته شده پشت فیلمی باشد، حمایت این افراد 
حتی در فروش یک فیلم ضعیف هم اثر گذار است. این 
در حالی است که باید خود یک اثر معیار قرار بگیرد. 
»مستطیل قرمز« از معدود فیلم هاي دفاع مقدس 
است که جایزه جهانی گرفت و در جشنواره جهانی 
فیلم میــان۲۰1۹ در میان 116کشــور به مدال 
بلورین و لوح زرین بخش فیلم سینمایی جشنواره 
دست یافت. زمانی که فیلم در این جشنواره نمایش 
داده شد، تماشاگران خارجی باور نمی کردند چنین 
اتفاقی در ایران رخ داده باشد. هدف اصلی ما این بود 
که با ساخت این فیلم مخاطب را با مظلومیت مردم 
و فوتبالیســت ها در بمباران چوار آشنا کنیم اما در 
این راه سختی بســیاری متحمل شدیم حتی برای 
تأمین هزینه مجبور به فــروش خودرو و خانه خود 
شدیم. اتفاقات »مستطیل قرمز« در بازه سال های 
1۳6۰تا 1۳6۵ رخ داده، یعنی براســاس تخیات 
نیســت. حتی در ایران هم کمتر کسی از این ماجرا 
خبر داشــت، تا اینکه چند ماه پیش که حضرت آقا 
درباره آن صحبت کردند و فرمایشی داشتند مبنی 
بر اینکه ماجرای بمباران زمین چــوار را خیلی در 
داخل ایران هم نمی دانند و باید در همه جای ایران 
تبیین شــود و همه بفهمند که چــه اتفاقی افتاده 
اســت. ما حتی ســراغ برخی نهادها رفتیم که این 

فیلم را تولید کنیم، می گفتند این موضوع اولویت 
ما نیست. بعد از ســاخت، برای نمایش به 7استان 
کشور و مناطق محروم رفتیم تا برای دانش آموزان 
در مدارس مختلف حتی در مناطق محروم این فیلم 

را نمایش بدهیم.

چرا از فرصت برگزاری مســابقات 
جام جهانی برای معرفی این فیلم و مقاومت مردم 

در 8سال جنگ تحمیلی استفاده نشد؟
حسین صیدخانی: ۲ســال پیش رئیس فیفا آقای 
اینفانتینو به ایران آمد. آن موقع مراحل فیلمبرداری 
»مستطیل قرمز« به پایان رسیده بود. ما به ورزشگاه 
آزادی رفتیم و با رئیس فیفا دیدار کردیم. ماجرای 
چوار را شــرح دادیم و ســؤالمان این بود که چطور 
درباره ایــن جنایت ســکوت کرده انــد؟ او کاما 
تحت تأثیر این حادثه قــرار گرفت. وقتی تندیس و 
پیراهن نماد شهدای فوتبال چوار را به او دادیم، گفتند 
در اتاق کاری ام به عنوان یک المان قرار می دهم. از 
آقای تاج هم خواســتند که این موضوع را پیگیری 
کنند کــه در جام جهانی به این موضــوع پرداخته 
شــود. خب بعد از آن چه کســی باید ما را حمایت 
می کرد؟ پخــش نماهنگ های کوتــاه همزمان با 
جام جهانی کم هزینه ترین کاری بود که می شد در 
صدا و ســیما انجام داد. ولی به رغــم پیگیری ای که 

داشتیم هیچ کدام به نتیجه نرسید.

ماجرای ثبــت ملی روز شــهدای 
فوتبالیست به کجا رسید؟

حسن صیدخانی: به رغم اینکه دیداری که همراه با 
بازماندگان شهدای زمین فوتبال چوار با رئیس جمهور 
داشــتیم و این موضوع را مطرح کردیم، هنوز اتفاق 
نیفتاده است. امیدوارم حرف و عمل مسئوالن یکی 
باشــد. االن جوان ها پا به عرصه گذاشــته اند و در 
سینمای ایران تأثیرگذارند. در عرصه فیلمسازی برای 
دفاع مقدس حرف برای گفتن دارند. ضمن احترام به 

کارگردانان بزرگ کشور، نباید از فیلمسازان جوان 
غفلت کنیم. آنها را باور کنیم. همه پای کار بیایند و 
برای مخاطب واقعیت ها را در قالب داستان های جذاب 
و تماشایی روایت کنیم. آموزش و پرورش، دانشگاه، 
صدا و ســیما و... همه نهادها و متولیان فرهنگی باید 
پای کار باشــند تا بتوانیم ارزش های دفاع مقدس را 
برای نوجوان ها و جوان ها تبیین کنیم. با وجود همه 
سختی هایی که در این راه وجود دارد دست از تاش 
برنمی داریم. در انتها خبر خوبی هم برای مخاطبان 
سینما و مردم خوب کردستان دارم. ما در حال تهیه 
فیلمی با موضوع کردستان و نقش زنان کرد در دوران 
دفاع مقدس هستیم تا صابت و مقاومت زنان کرد در 

جنگ تحمیلی را به تصویر بکشیم.

چه خوب؛ با تمام مرارت ها در ساخت 
این فیلم، باز هم قرار است فیلم جدیدی در حوزه 

دفاع مقدس بسازید.
 حســن صیدخانی: پدران و مادران نسل ما همگی 
درگیر جنــگ بوده انــد و همین امروز نیــز ما در 
خانه هایمان متاثــر از عوارض جنــگ در بچه ها و 
نســل های بعدی هســتیم. ما هنوز درگیر اثرات و 
تبعات جنگ هستیم. خیلی ها به ما گفتند پرداختن 
به سینمای دفاع مقدس با بودجه شخصی ریسک 
اســت اما یک اتفاق و باور پشــت این فیلم بود. اگر 
دفاع مقدس بــرای ما یک ارزش اســت پس باید از 
افرادی که می خواهند در این عرصه فعالیت کنند 
حمایت شود. سوژه های بسیاری در باره دفاع مقدس 
وجود دارد که با تحقیق میدانی می توان به جزئیات 
آن دسترســی پیدا کرد. مردم ایام، کرمانشــاه و 
کردســتان در طول جنگ تحمیلی بســیار مقاوم  
بودند و مردم قانعی هستند که دوران سخت جنگ 
را سپری کرده اند. بسیاری از آنها در جریان این فیلم 
ما را کمک کردند. زمان ساخت »مستطیل قرمز« 
یک شهر درگیر فیلم شد و این حضور برای ما بسیار 

ارزشمند بود.

روايت مظلومیت شهدای فوتبالیست
سازندگان فیلم تحسین شده »مستطیل قرمز« از جنایات رژیم بعثی در زمین فوتبال چوار پرده برداشتند

در روزهای برگزاری جام جهانی فوتبال یادی از شهدای بمباران هوایی زمین فوتبال چوار کنیم

صدام، تلخ ترین مسابقه فوتبالی دنیا را رقم زد
صدای تشویق تماشاگران فضای محوطه زمین بازی 

گزارش
چوار، یکی از شــهرهای ایالم را پرکرده بود. تیم 
منتخب چوار توانسته بود در نیمه دوم مسابقه یکی از 
گل های خورده در مقابل تیم منتخب جوانان ایالم را جبران کند. زمان 
به دقیقه 55بازی رسیده بود و داور یک ضربه کرنر به سود تیم ایالم 
گرفت. یکی از بازیکنان تیم منتخب ایالم برای زدن ضربه کرنر پشت 
توپ قرار گرفت و همه منتظر زدن ضربه از ســوی مصطفی نعمتی 
بازیکن تیم ایالم بودند. صدای تشویق کسانی که برای تماشا به این 
زمین ورزشی آمده بودند بیشتر از قبل شد و ناگهان با صدای غرش 
پرواز جنگنده های عراقی بر فراز زمین چمن در هم آمیخت. در کمتر 
از چند لحظه صدای مهیب انفجار، همه چیز را در سکوتی مرگبار فرو 
برد. بمباران زمین فوتبال چوار در تاریخ مسابقات فوتبال جهان تنها 
بازی اي بود که مورد حمله هوایی از سوی دشمن قرار گرفت. در این 

گزارش جنایت جنگی صدام در این ورزشگاه را مرور کرده ایم.

 ۲۳بهمن سال 1۳6۵ جنایتی وحشتناک و غیرانسانی در زمین فوتبال 
چوار اتفاق افتاد و عــده ای از جوانان و نوجوانان اســتان ایام مظلومانه 
در زمین فوتبال به شهادت رسیدند. 6ســال از شروع جنگ گذشته بود 
و مردم ایام روزهای ســختی را با مقاومت در برابر دشمن سپری کرده 
بودند. بخشدار چوار در هفتمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی در تدارک 
برگزاری مسابقه ای دوستانه بین تیم های منتخب چوار و جوانان ایام بود. 
این مســابقه آن هم در بحبوحه جنگ عراق علیه ایران می توانست حال 
و هوای جوانــان را تغییر دهد، اما هواپیماهای دشــمن که این بار زمین 
ورزش را نشانه گرفته بودند باالی زمین ورزشگاه و در ارتفاعی کم به پرواز 
درآمدند. با رهاسازي بمب ها درســت در وسط زمین فوتبال چوار، زمین 

سبز به رنگ سرخ شهادت تبدیل شد.

سوت داور و شروع بازی
شرح ماجرای مسابقه و شلیک هدفمند بمب افکن های رژیم بعثی عراق در 
دقیقه ۵۵ در سر زمین فوتبال از حوادث تلخ تاریخ دفاع مقدس است. برای 
روشن شدن ابعاد این جنایت کمی به عقب برمی گردیم، به روزی که شرایط 
برگزاری مسابقه فوتبال میان دو تیم فراهم شد. آن روز عده ای از کودکان 
و نوجوانان به شوق تماشای فوتبال خود را به زمین ورزش رسانده بودند. 
تماشاگران دو تیم از همان دقایق اول در حال کری خواندن برای همدیگر 
بودند و تیم محبوبشان را تشویق می کردند. بازیکنان۲ تیم ایام و چوار در 
برابر یکدیگر صف آرایی کردند. داور نگاهی به ساعتش انداخت. در سوت 

خود دمید و بازی در میان تشویق تماشاگران شروع شد.

نیمه اول 0-2 به نفع تیم منتخب جوانان ایالم
نیمه اول بازی به دقایق پایانی نزدیک شد. نتیجه بازی در نیمه اول ۲ گل 
زده توسط جعفر نورمحمدی و محمد کمالوند به سود تیم منتخب جوانان 
ایام بود. بازیکنان بعد از استراحت کوتاهی برای مسابقه در نیمه دوم وارد 
زمین فوتبال شدند. چند دقیقه ای از بازی نگذشته بود که تیم منتخب چوار 
یکی از گل های خورده از تیم منتخب جوانان ایام را جبران کرد. زننده گل 
حسین هزاوه بود. با جبران این گل، هیجان بازی بیشتر شده بود که صدای 

پرواز چند هواپیما باالی سر زمین ورزشگاه توجه همه را به خود جلب کرد، 
اما بافاصله هواپیماها از آسمان شهرخارج شدند. زمان به دقیقه۵۵بازی 
رسیده بود که داور یک ضربه کرنر به سود تیم ایام گرفت و یکی از بازیکنان 
تیم منتخب ایام برای زدن ضربه کرنر پشت توپ قرار گرفت. همه منتظر 
زدن ضربه کرنر از سوی مصطفی نعمتی، بازیکن تیم ایام بودند که چند 
هواپیمای جنگنده عراقی بمب های خود را درست وسط زمین رها کردند.

صحرای کربال میان زمین
دقیقه ۵۵بازی، صدای تماشاگران در میان صدای انفجار پی درپی گم شد. قیامتی 
در زمین فوتبال چوار برپا شده بود. بازیکنان سر از پیکر جدا و با بدن های تکه پاره 
شده به زمین افتاده بودند به طوری که پیکر برخی از آنان قابل شناسایی نبود. 
مسابقه فوتبال منتخب چوار و ایام در دقیقه ۵۵ ناتمام ماند، اما این مسابقه تنها 
بازی فوتبالی بود که دو تیم برنده و قهرمان شدند. بازی نیمه تمام تیم های منتخب 
چوار و ایام و بمباران این زمین، یکی از تلخ ترین روزهای تاریخ فوتبال جهان 
و یک جنایت تمام عیار جنگی است. در این فاجعه ورزشی ۹بازیکن، یک داور و 
۵تماشاگر به شهادت رسیدند و ده ها نفر نیز به درجه جانبازی نائل آمدند. حسین 
هزاوه )بخشدار وقت، سرمربی و کاپیتان(، صید محمد زارعی )مدافع و هافبک(، 
مجتبی ناصری )دروازه بان(، یونس تلوکی )هافبک( و علی عباسی )دفاع( شهدای 
تیم منتخب چوار بودند و از تیم منتخب جوانان ایام هم جهانگیر کاوه )مهاجم(، 
محمد کمالوند )مهاجم(، علی نجات کرمی )هافبک( و عبدالرزاق مهدیه )مهاجم( 
به شهادت رسیدند. حمیدرضا رضایتی که داوری این مسابقه را برعهده داشت 
نیز به شهادت رسید. در میان تماشاچیان نیز چند نوجوان و کودک به نام های 
مراد آذرخش 1۵ساله، امجد حیدری 1۳ســاله، خلیل مظفری 8ساله، محمد 
جواد مظفری 7ساله و سجاد مظفری ۵ساله به شهادت رسیدند.  استان ایام در 
طول 8سال دفاع مقدس کارنامه پرافتخاری دارد و به فرموده مقام معظم رهبری: 

»استان ایام در دوران دفاع مقدس یک دژ مستحکم بود.« 

بازی فوتبال رزمنده ها
کتاب »فوتبال و جنگ« روایت داستانی شهید ناصر کاظمی 
و زندگی فوتبالی او در جبهه های جنگ اســت. کاظمی در 
خرداد 1۳۳۵ در تهران متولد شــد. در دانشگاه تربیت بدنی 
درس خواند و همزمان با تحصیــل، به کار معلمی در مدارس 
جنوب تهران پرداخت. پس از شروع جنگ تحمیلی به مناطق 
غرب کشور اعزام می شــود و به فرماندهی سپاه پاوه رسید و 
سرانجام در 6 شهریور 1۳61 حین پاکسازی محور پیرانشهرـ  
سردشت  به شهادت رسید. محمود جوانبخت، نویسنده کتاب 
»فوتبال و جنگ« در تدوین این کتاب مصاحبه هایی با برادر 
شــهید کاظمی و همرزمان وی انجام داده است. همچنین از 
منابع مکتوبی که درباره ســرداران شهید استان تهران تهیه 
شده، به خوبی استفاده کرده است. او از زندگی شهید کاظمی 
8حادثه جالب و ســوژه داســتانی را کنار هم قرار داده است. 
فصل های این کتاب عبارتند از: »پاهای خونی«، »حسادت«، 
»غریبه ها«، »فرماندار موفرفری!«، »توکل بر خدا«، »عینک 
آقای رئیس جمهور«، »فوتبال و جنگ« و »او هنوز زنده است.« 
در بخشی از این کتاب می خوانیم: »بازی که تمام شد کسی 
حال و حوصله حرف زدن نداشت. از خجالت سرمان را انداختیم 
پایین. ناصر که کاپیتان بود گفــت: »حرف گوش نمی کنید. 
صدبار گفتم فوتبال هم مثل جنگیدن است. هر کسی سر جای 
خودش باید درست بازی کنه ولی به گوشتان نرفت که نرفت. 
این هم نتیجه اش!« ۵ تا گل خورده بودیم.بچه های تیم سقز 
گوشه دیگر زمین بازی خستگی درمی کردند. نشسته بودند و 

داشتند به ما می خندیدند. یکی 
از آنها کش و قوسی به بدنش داد 
و خوش خوشان گفت: »تا شما 
باشــید هوس بازی کردن با ما 
به سرتان نزند.« دیگری گفت: 
»آخر شما را چه به بازی با یک 
تیم حرفه ای!« دســته جمعی 
خندیدند. خودشان را حرفه ای 
می دانستند و ما را یک تیم ناشی 

بی دست و پا.
 چند ماهی بود که فوتبال در گردان اجباری شــده بود. اوایل 
تنبلی مان می آمد اما ناصر کاظمی اصرار داشت که برای آمادگی 
بدنی حتما باید ورزش کنیم و چون خودش بازیکن خوبی بود 
یک تیم فوتبال تشــکیل داد. همه کاره هم خودش بود. هم 
بازیکن هم کاپیتان و هم مربی. چند دقیقه بعد کمی آرام تر شد. 
با خنده گفت: »یا اهلل. راه بیفتیــد برویم. آبرویمان رفت. حاال 
بچه های سقز می گویند اینها که یک ذره فوتبال بلد نیستند 

چطور می خواهند با ضد انقاب بجنگند.«
از این حرفش همه زدند زیر خنده و راه افتادیم. توی راه سر به 
سرش گذاشتیم. می خندید و  گاه با تشر و خنده می گفت: »حاال 
ببینید بایی سرتان بیاورم که آخر سر مثل ملی پوش ها بازی 
کنید.« گفتیم: »ولی برادر کاظمی! آنوقت مجبور می شویم 
جبهه را ول کنیم و برویم دنبال فوتبال!« گفت: »نخیر! بنده هم 
آنقدر یادتان نمی دهم که حرفه ای شوید. خیالتان تخت باشد.« 

همه به حرف کاظمی خندیدند.
... حاال نوبت ما بود که به آنها بخندیم. باورشان نمی شد که ما 
همان تیم قبلی باشیم. اگر قیافه هایمان را فراموش کرده بودند 
حتما می گفتند که ناصر کاظمی رفته و با خودش فوتبالیست 
آورده است. از آنها بعید نبود. نشسته بودند و هر کس دلیل باخت 
را به گردن دیگری می انداخت. کم مانده بود یقه هم را بگیرند و 
کتک کاری کنند. اما ناصر کاظمی در پوست خودش نمی گنجید. 
رفت طرف آنها و گفت: » توپ گرد است و زمین دراز. توی فوتبال 
همیشه یک طرف بازنده است و یک طرف برنده. دفعه بعد شما 

می برید. بچه ها زیاد خودتان را ناراحت نکنید!«

پرواز در »دقیقه  پنجاه و پنج«
کتاب »دقیقه  پنجاه و پنج« نوشته 
عزت اله الوندی باز روایی فاجعه 
بمباران زمین فوتبال چوار است 
که از ســوی نشــر فاتحان موزه 
انقاب اسامی و دفاع مقدس به 
چاپ رسیده و دوستداران ادبیات 
دفاع مقدس و سرگذشت نامه های 

شهدا مخاطبان این کتاب اند.
در بخشی از این کتاب می خوانیم: 
»گاهی بهترین زبــان برای بیان 

واقعیت ها سکوت اســت. سکوتی طوالنی و کشــدار. این جور 
وقت ها کام با نگاه جابه جا می شود؛ خواه کام دوستانه باشد، 
خواه جمله هایی خصمانه. برای من حوال نجیب آدمی جنایتکار 
به حساب می آمد. چون درحالی که پادگانی نظامی کنار آن زمین 
فوتبال بود، عمداً زمین فوتبال را انتخاب کرده بود. او اصًا آمده 
بود تا آدم شکارکند. شاید حتی می دانست آن چند نفری که در 
اطراف یکی از دروازه ها جمع شــده اند، نظامی نیستند و چند 
کودک هم بین شان دیده می شود. در آن لحظه اسفبار از روی 
پادگان گذشــت. ضامن بمب ها را آزاد کرد و آنها را درست در 
ضلع شمال زمین فوتبال انداخت. آنجا که بازیکنان جمع شده 
بودند تا روی یکی از دروازه ها ضربــه کرنر بزنند. از باال چینش 
بازیکنان مثل یک هال بود یا کمان. درست مثل رود سن که 
انگار بر پاریس کمان کشیده اســت. هنوز بازیکن پشت توپ، 
حالت دورخیز داشت و ضربه اش را به توپ نزده بود که بازیکنان 
متوجه غرش هواپیمای جنگی شدند. خلبان ۲ هواپیما پیش از 
آنکه جمع پراکنده شود، بمب ها و راکت های شان را رها کردند. 

حمله  شان موفقیت آمیز بود. چون 1۵ نفر را کشتند.«

الله های هزاره
از دیگر آثاری هنری که در باره فاجعــه زمین فوتبال چوار 
ســاخته شــده می توان به مســتند »الله های هزاره« به 
تهیه کنندگی و کارگردانی نورمراد رضایی در صدا و سیمای 
مرکز ایام اشاره کرد که تماشای آن می تواند مخاطب را با 

جزئیات بیشتری از این فاجعه آشنا کند.

فراخوان برای طراحی 
»نشان خانواده ایثارگران«

اداره کل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و 
امور ایثارگران از برگزاری فراخوان ملی طراحی 
»نشان خانواده ایثارگران« خبر داد. این برنامه 
به منظور تجلیل از والدین، همسران و فرزندان 
شهدا و ایثارگران برپا می شــود. عاقه مندان 
به شــرکت در فراخوان ملی طراحی »نشــان 
خانــواده ایثارگران« باید آثار ارســالی خود را 
با توجه به فرهنگ ایرانی - اســامی طراحی 
کنند که بتواند معرف واژه ایثــار، عظمت و از 
خودگذشــتگی بوده و از ســادگی و جذابیت 
برخوردار باشد. آثار تهیه شده می تواند به صورت 
نوشــتاری، تصویری یا ترکیبی طراحی شوند. 
نکتــه قابل توجــه اینکه طرح ها زیبــا، خوانا، 
رنگی و قالب خط و ســطح باید ارائه شوند. هر 
 A4 شرکت کننده مجاز است یک طرح در سایز
و با پسوند JPEG و حجم حداکثر 1۰مگابایت 
بدون فشرده سازی  ارســال کند. ناگفته نماند 
همه حقوق اســتفاده از نشــان های برگزیده 
متعلق به بنیاد شــهید و امور ایثارگران خواهد 
بود. به طرح های برگزیده نفر اول تا سوم مبلغ 
1۵میلیون اهدا خواهد شد و برای ۲۰برتر دیگر 
عاوه بر اهــدای لوح تقدیــر ۵میلیون تومان 
درنظر گرفته شده است. کســانی که تمایل به 
شرکت در این فراخوان را دارند تا 1۹آذر فرصت 
دارند آثار خود را به نشــانی پست الکترونیک 

isaarneshan@gmail.com ارسال کنند.

 برگزاری دومین یادواره 
روایتگری سردار مقاومت

در آستانه سومین ســالگرد شهادت سیدالشــهدای مقاومت، 
سپهبد شــهید پاســدار ســلیمانی، دومین یادواره روایتگری 
سردار مقاومت »نشان سلیمانی« در موزه ملی انقاب اسامی 
و دفاع مقدس برگزار خواهد شد. حمیدرضا افتخاری، دبیر این 
یادواره با اعام این خبر گفت: »توجه به مقام رفیع شهدا خصوصا 
سیدالشــهدای جبهه مقاومت، شــهید مدافع حرم حاج قاسم 
ســلیمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین دلیل در 
آستانه سومین سالگرد شــهادت شهید سلیمانی، معاونت صدا 
درنظر دارد با برنامه ریزی های صورت گرفتــه، دومین یادواره 
روایتگری سردار مقاومت »نشان سلیمانی« را برگزار کند.« وی 
در ادامه با بیان اینکه این رویداد با موضوعات محوری مختلفی 
همچون »تبیین مکتب حاج قاسم«، »مرد میدان عمل بودن« و 
همچنین »جنبه های شخصیتی سردار دل ها« همراه مخاطبان 
می شــود، ادامه داد: »دومین یادواره روایتگری سردار مقاومت 
»نشان سلیمانی« در ۲ بخش حرفه ای و مردمی برگزار می شود. 
بر این اساس و در بخش حرفه ای ها، آثار تولیدی از همه شبکه های 
رادیویی مراکز اســتان و معاونت صدا در قالب های مســتند، 
روایتگری، برنامه ترکیبی، صدای مردم و برنامه هایی با محتوای 
تولید کاربران قابل دریافت است و برنامه سازان می توانند آثار خود 
را ارسال کنند. در قسمت مردمی نیز عاقه مندان می توانند در 
۳قسمت خاطره گویی، شعر و دکلمه و همچنین روایتگری ویژه 

نوجوانان کمتر از 18سال شرکت کنند.«
افتخاری پیرامــون زمانبندی و نحوه ارســال آثــار نیز گفت: 
»شــرکت کنندگان تا تاریخ 1۵ آذرماه جاری، از طریق سایت 
یادواره به نشانی »Neshanesolimani.irib.ir« می توانند آثار 
خود را بارگذاری کنند. این یادواره مشارکت سازمان ها و نهادهای 
مختلف روز دوشنبه مورخ 1۲ دی از ساعت 18 در محل سالن 

خلیج فارس باغ موزه دفاع مقدس برگزار خواهد شد.«

 »عمامه های خاکی« 
روایتی از ۱0طلبه شهید

کتاب »عمامه های خاکی« 
به زندگی 1۰طلبه شــهید 
اشاره می کند؛ عالمانی که 
علم و جهاد و شــهادت را 
در کنار هم قــرار دادند و 
جان خود را فــدا کردند تا 
انســان ها از جهل به علم 
و از تاریکی به روشــنایی 

مهاجرت کنند.
مسعود مختاری نویسنده 

آن با بهره گیــری از خاطرات طلبه های شــهیدی چون 
سیدرسول سیدین، سیدکاظم قریشــی، سیدعلی اصغر 
حسینی، ســیدخداداد ذبیحی، عباس صالحی، علی اصغر 
کاهی، حمیدرضا شمسی، سیداحمد میرصادقی و داوود 
ســرابی مقدم این کتاب را به رشــته تحریر درآورده و با 

کمک انتشارات شهید کاظمی به چاپ رسانده است.
در بخشــی از کتاب می خوانید: »یکــی از گروهان ها تو 
شرایط سختی قرار گرفته بود. با اینکه شب بود تصمیم بر 
این شد تا دوتا ماشــین نیرو بفرستند کمکشان، با سرعت 
زیاد تو جزیره مجنون در  حال حرکت بودیم. همش باتاق 
و چاله چوله هایی بود که پر از آب شــده بودند. یک مرتبه 
یکی از ماشــین ها افتاد تو یکی از این چاله ها و الستیکش 
به گل فرورفت. هر کاری کردیــم در نیومد. بچه ها کم کم 
داشــتند نگران می شدند چون با نرســیدن ما ممکن بود 
گروهان محاصره شــده و همگی شهید بشــوند. یکدفعه 
ســیدعلی اصغر حســینی، روحاني گردان کــه همراه ما 
بود دســت برد روی ســرش و عمامه اش را شروع کرد به 

بازکردن.«

خبر

معرفی کتاب

معرفی کتاب

معرفی مستند

 خبر

پرنیان سلطانی؛ روزنامه نگارمعرفی کتاب 

تشکر رهبر انقالب از سازندگان فیلم »مستطیل قرمز«

مکث
رهبر معظم انقالب اسالمی سال گذشته در دیدار دست اندرکاران 
کنگره 3هزار شهید اســتان ایالم، بمباران مسابقه فوتبال در 
23بهمن۱365را یادآور مظلومیت شهدای ورزشکار خواندند 
و با بیان اینکه صدام این جنایات را به پشتوانه مدعیان جهانی 
حقوق بشر انجام می داد، افزودند: »نویسندگان و هنرمندان، این 
بیان حقایق را در ابعاد جهانی معرفی، و مدعیان دروغین حقوق 
بشر را رسوا کنند.« همچنین امسال در دیدار دست اندرکاران 
کنگره شهدای ورزشکار از فیلم سینمایی »مستطیل قرمز« نام 
بردند و از تولیدکنندگان این فیلم تشکر و تأکید کردند: »بیان 

حقایق، با آثار هنری کار الزمی است که باید با قوت انجام شود.« 

شهره کیانوش رادگفت وگو
روزنامه نگار

 
فیلم سینمایی »مستطیل قرمز« به کارگردانی 
حسن و حسین صیدخانی، روایتی داستانی از 
بمباران زمین بازی فوتبال چوار در روز 23 بهمن 
۱365 اســت؛ جنایتی که توسط جنگنده های 
رژیم بعثی عراق رقم خورد و منجر به شهادت 
۱0بازیکن، 3کودک، یک داور و یک تماشــاگر 
شد. حسین و حسن صیدخانی برای اینکه صدای 
مظلومیت شهدای فوتبالیست را به گوش جهان 
برسانند، به رغم همه مشــکالت، این فیلم را 
ساختند؛ فیلمی که مورد تقدیر مقام معظم رهبری 
قرار گرفت و مدال بلورین و لوح زرین از جشنواره 
جهانی فیلم میالن را در سال20۱9دریافت کرد. 
برادران صیدخانی متولد۱366در شــهر ایالم 
هستند و ساخت این فیلم سینمایی را برمبنای 
روایت بازماندگان بمبــاران زمین چمن چوار 
ایالم ساخته اند. آنها در گفت وگو با همشهری، 
برایمان از سختی های پیش روی ساخت فیلم های 

دفاع مقدس می گویند.

معرفی ابعاد مختلف حماسه 8سال 
دفاع مقدس یکی از اهداف هنرمندانی است که 
دغدغه کار در این حوزه را دارند. ساخت چنین 

فیلم هایی با چه مشکالتی همراه است؟
حسین صیدخانی: متأســفانه وقتی برای ساخت 
کارهایی با موضوع دفاع مقدس قدم برداریم، مسیری 
سخت تر و دشــوارتر از زمانی که بخواهیم راجع به 
موضوعات دیگر فیلم بســازیم پیــش پایمان قرار 
می گیرد؛ از اخذ مجوز گرفته تا مراحل تولید و نمایش 
با مشکات متعددی روبه رو می شویم. انگار اتفاقاتی 
دست به دســت هم می دهند که فیلمساز نتواند به 
راحتی کار تولید را پیش ببرد. متأســفانه در مسیر 
ساخت و تبلیغ این فیلم متوجه شدیم که متولیان 
فرهنگی آنگونه که باید حمایت نمی کنند. ما خودمان 
روستا به روستا و شهر به شــهر می رویم فقط برای 
اینکه نســل جوان و نوجوان را با گوشه ای از آنچه 
در جنگ تحمیلی اتفاق افتاده آشنا کنیم. نهادها و 
مراکز فرهنگی بودجه های کانی در اختیار دارند، اما 
آنطور که باید پای کار نمی آیند. ما خودمان اهل ایام 
هستیم و در جریان مشکات زمان جنگ تحمیلی 
هســتیم. تحقیق و پژوهش برای ساخت این فیلم 
سینمایی حداقل 7ماه زمان برد. نویسنده و محقق در 
منطقه حضور پیدا کردند و روایت بمباران چوار را از 


