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 زندگی باسعادت و بازگشت نیکو از آن کسانی است که ایمان آورده و عمل نیکو انجام داده اند.

 نشریه ی حوزه علمیه الغدیر

 3شماره         

       6321بهمن 

 ، زن سبز آسمان آیین است زهرا 

 آیینه ی روشن حقیقت بین است 

 نان و نمک و فدک ، غم زهرا نیست 

 استدین سوگند به نور درد زهرا  

دختر خیابان  # 
 انقالب

یعنی شهیده زینب کمائی ؛دختری 
که منافقین آنقدر گره روسری اش 
را کشیدند تا به شهادت رسید و با 

 چادرش او را دفن کردند.

آن جا نمی سوزد که مثال   چند  بازیگر  یا کارگردان  ژست اپوزیسیون  می گیرند و  فالن جور حاتمی کیا دل 
شهدا تیپ می زنند  و.... دلش از این می سوزد که عده ای مسئول همین جا و در همین کشور سر سفره ی 

 وزبان انقالبی ها می گیرند؛ اول مجلس برای بستن ژست انقالبی ، در سالن جشنواره نشسته اند و اتفاقا 
نمیتواند سوژه  برای فیلم مدافعان حرم بزنند! ولی معتقدند : شهدا دستبرنامه ریزی می کنند تا برای مردم  

 می تواند سوژه باشد.رفتن سمیه ساختن باشد ولی 

 وقت شامدر پاسداشت کارگردان به احمد بابایی یادداشت 

هنرش هزینه ابراهیم را وسط آتش دیدم! چشم هایش تالطم داشت ... او خوب می دانست که 
او بعد از سی سال روی سن رفتن می دانست که ا ثر هنرمندان استشهادی )چون بردار است . 

آوینی( مثل کشتی نوح است که تا موج طوفان نرسیده ، درگیر استهزاء اراذل فرهنگی وسیاسی 
خواهد شد؛ او خوب می دانست که کشتی هنر در ساحل گیشه امن تر است اما کشتی نوح برای 

طوفان ساخته می شود! ابراهیم، با هنرش کشتی نوح ساخته بود؛ کشتی نوح را با ساحل گیشه چه 
می داند ، در صورت لزوم عملیات استشهادی  شهداکار؟هنرمندی که خود را وابسته به نظام 

سینمای ما، ابراهیم، در اوج هنرمندی و رندی، “ حاج کاظم”خواهد کرد . ققنوس شهید آوینی 
وسط آتش استهزاء و درست وسط طوفان بی غیرتی مسند نشینان فرهنگی یک تنه تنها درست 

“ حاج کاظم“باالی سن وقترا به دوش کشید “ عباس ها ی انقالب”و مردانه بار دفاع از حیثیت 
شده بود انگار! ققنوس آوینی بال بالی زد و خاکستر دلش خودشیفته های مفت خور را بی آبرو 
کرده بود حاج کاظم قصه ی ما مشت خود را گره کرده بود و چشم در چشم دوربین ها شیشه 

 دکان عرق فروش های سینما را خرد کرد!
اگر به کار انقالب نیاید شیشه ی جشنواره فجر را باید در چشم عمروعاص های سینما خرد کرد؛ 

ابراهیم حق داشت بغض کند... ققنوس حق داشت بال بال بزند، حاج کاظم حق داشت به خاطر 
 عباس آبرویش راپیش شهدا به حراج بگذارد.

 سید عباس سیدنژاد

 ابراهیم سینمــای ایران

. 



است وتمام آنچه را که انجام میدهد، رفتنی اوست وخود او  نامدراین دنیای فانی آنچه می ماند از انسان فقط 

برای رسیدن به چیزی است که خود او هم نمیداند آن را چقدرمیخواهدیا چقدر برایش کفایت 

وهی مینویسد  تابه یک نام درفهرست آرزوهایش -3-2-1میکند؛آرزوهایش را یکی یکی فهرست می کند: 

هرکس به شیوه ای دنبالش میگردد که به نوع دید و نگرش او به زندگی برمیگردد، شاید در “آزادی“می رسد

صدر تمام آرزوهایش این یکی خواستنی تر باشد چون یک انسان در بند، آرزویی جز آزادی ندارد وهرچه به او 

بدهند چیزی جز آزادی برایش شیرین نخواهد بود.اما درحال حاضرجوردیگری تعریفش میکنند، برایش واسطه 

برداشتنش را مقد مه ای برای آزادی میدانند وآن گاه همه چیز سرجایش خواهد “! حجاب:“ای قرار میدهند

بود وتنها مانع برای رسیدن به آن همین حجاب است واگر بگذاریدش همه جا دربوق وکرنا میکنند: سلب 

شد! مورد تعرض قرار گرفت! در خطر است! دارد ازدست میرود! می پرسید چه؟که؟ میگویند: آزادی! 

میکنند؛ مگر میشود حق طبیعی که خدا برای آدمی قرار داده با حجابی که برای خودشان آن را یواشکی تعریف 

من یواشکی نه، که بلند فریاد میزنم آرامش اوست وپروردگار آن را برای راحتی انسان فرستاده ازبین برود؟ 

حجاب زیباترین هدیه خدا به بشراست وتاج بندگی زن است؛ هدیه ای که هرکجای جهان باشی زیبای  

 خود را دارد وتاریخ انقضا ندارد وبرای تمامی آزادگان جهان مفهوم زیبای دارد. 

نزدیک به دو هزارسال گذشته وهنوز تورا به صلیب میکشند ای مسیح. پس کی تورا به صلیب نخواهند کشید  

و جاودانه میان ما خواهی ماند ..کاش نام ها ویادها یاد آور خیانت به این واژه ی زیبا نباشد؛ کاش طعمه ی 

 .تا حجابش را بگیرند وخودش را وابسته کنند.!دست کسی نشود برای به دام انداختن جوانان..

هرچند مختصر،قدرداین  
 از مشا را وظیفه ی خود یم دانمی

 خامن صادقی عزیز و خامن خامویش گرایم    
یم دانمی که تالش های زیادی برای تنظمی روزها و   

 پربار      شدن کالسهامیان داشتید؛  از مشا سپاسگزارمی.

 پرسش از شما          پاسخ از اساتید
خود را به دفرت فرهنگی منت های تشکر و  انتقاد  ،  پیشنهادهمچننی  یم وتانید 

 تحویل دهید .

خدا امانت را به آدمی 
 بخشید
که بار عشق برای فرشته 
 سنگین بود ....!
درخواست از یک شهید 
 برای چادری شدن...

 از همه ی دوستان عالقه مند دعوت به همکاری می کند
 لطفا به واحد فرهنگی مراجعه فرمایید  .

 امام صادق )علیه السالم( :

شایسته نیست که یک زن مسلمان وقتی از خانه اش 
خارج می شود لباس های خود را زینت دهد ) و یا 

 لباس های رنگارنگ و جذاب و زینت دار بپوشد(.
 671ص 61وسایل الشیعه ج

لباس فرم معلم ها کت های بلند با شلوار بود . زنگ تفریح کت هاشون رو درمی آورند 

 و با بلوز آستین کوتاه وسط حیاط والیبال بازی می کردند 

چرا باید اینقدر “ مهدی کالس چهارم بود با دیدن این صحنه خیلی ناراحت شد. گفت:

 “راحت مسائل اسالم را زیر پا بگذارند ؛ می خواهم ادبشان کنم

 “می خوای چیکار کنی؟ نکنه دردسر بشه!“ جواد دوید جلو وگفت:

 “نه! فقط می خوام مجبورشون کنم با چادر برند خونه“ خندید و گفت:

مهدی چادرهای نماز خانه را برداشت ؛ رفت باالی پشت بام؛ آهسته پرید توی حیاط؛ 

کت های معلم ها را بدون اینکه متوجه بشوند برداشت و جای آن چادر گذاشت . بعد 

از بازی معلم ها که نمی توانستند با این وضع جلوی روستاییان از مدرسه بیرون بروند 

 شهید مهدی کازرونی مجبور شدند چادرها را سر کنند و به خانه بروند.

بر و عمالش می دانند که آمریکا 
 اسالم پیروز نمی شوند و اکنون    

کنند ؛  به همه ی  خواهران سفارش می کنم ضعیف را 
بی حجابی آن ها رواج پیدا کرد  اگر خدای ناخواسته 

گذاشته اند و دستشان را به خون شهدا بدانند که پا روی 
 کرده اند. آلودهخون این شهدا 

 شهید محمدرضا کریمی                                                

بربری، با تشکر از همکاری خانم ها:          
 صادقی و ملکی دراین شماره ازطوبی.

تصمیمشان دراز مدت شده 

و با اعتیاد است و می خواهند 

از درون ما بی حجابی، و  

 طالب پایه دوم پاره وقت

 بربری


