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فرمــود :مؤمن همانند دو كّفه ترازو اســت ،كــه هر چه ايمانش
افزوده شود بالها و آزمايشاتش بيشتر مى گردد.
(تحف العقول :ص ،301بحاراألنوار :ج ،78ص ،320ضمن ح)3

پیشنهاد خسرو سینایی به یک جشنواره بینالمللی

فرهنگسازی در زمینه محیط زیست

نــــگاره

هادی رحمتی

پنجره باز کتاب

در بیشــتر فیلمهای خســرو ســینایی رگههایی
چهـــره قــوی از دغدغههــای فرهنگــی و اجتماعی به
چشــم میخــورد و میتــوان در آثــار مســتند
و ســینمایی او ایــن رگههــا را دید؛ دغدغــهای که اصــوالً از زاویهای
درســت روایت میشوند و کارگردان در آنها تنها نقش یک روایتگر
را ایفا میکند و نه یک درمانگر .سینایی که در پرونده آثار موفقش
ساخت فیلم مستند «مرثیه گمشده» (که روایتگر مهاجرت هزاران
لهســتانی بــه ایــران در ســالهای  ۱۹۴۱و ۱۹۴۲اســت) و «عــروس
آتش» (که به سنتهای عشیرهای در جنوب ایران ،ازدواج اجباری
و خودســوزی اشــاره دارد) را دارد در پیامــی بــه نهمیــن جشــنواره
بینالمللی فیلم بینالمللی وارش پیشنهاد کرده تا با بومی عمل
کــردن و پرداخــت ویــژه و کیفی به ســنتها و آداب و رســوم مردم
مازندران ،متمایز و متفاوت از سایر جشنوارههای فرهنگی و هنری
عمل کند.
این نویســنده و کارگردان ســینما در این پیام با آســیب شناسی

بحــران ناشــی از ســیلهای اخیــر در اســتانهای شــمالی و ســایر
مناطق کشــور به این مســأله اشــاره میکند که بشــر وظیفه دارد در
حفــظ طبیعت بکوشــد ،خــود را عضو کوچکی از طبیعــت بداند و
بپذیــرد کــه حــق ندارد بــه طبیعــت لطمه بزنــد ،زیرا این آســیب
در نهایــت متوجــه جامعه خواهــد بود .بر این اســاس در ارتباط با
محیــط زیســت و طبیعت بایــد یا به خواســتهها و منافــع فعلی یا
اهمیــت حفــظ طبیعت بــرای آیندگان و مســئولیتمان نســبت به
آن فکر کنیم .او میگوید :اگر کســب ســرمایه و منافع از طبیعت و
چنیــن اهدافی را دنبال میکنیم متأســفانه بایــد بگویم در نهایت
ایــن طبیعــت اســت کــه قربانــی میشــود .ســینما هــم یــک ابزار
اســت کــه میتواند به ما دربــاره مخاطرات و مســائلی که طبیعت
و اجتمــاع را تهدید میکند هشــدار بدهد .اما آیا آثاری که ســاخته
میشــوند ،امــکان نمایش در ســطح وســیع بــرای مــردم دارند؟!
آیا از فیلمســاز به قدر کافی پشــتیبانی میشــود؟! ســینما به نظرم
قویترین رســانههای دوران ماســت و اگر فرصت در اختیار داشته

هفتهنوشتهای شهروندی عضو شورای شهر تهران

سیل و ایراننامهای از غیرت

زانو به زانوی شیطان

باور کنید دیکتاتورها از بوکاسا تا همین عمرالبشیر آدمهایی هستند عین من و شما

کتاب خاطرات علی نصیریان منتشر میشود

در دیدار سرپرســت فرهنگســتان هنر با
علی نصیریان ،انتشــار کتــاب خاطرات
خبر آخر
این هنرمند توســط فرهنگستان مطرح
شد .به گزارش روابط عمومی فرهنگستان هنر ،در این دیدار
کــه علیرضا اســماعیلی ،سرپرســت فرهنگســتان هنر ،علی
منتظری ،رئیس گروه تخصصی نمایش و ادبیات نمایشــی
و جمعی از مدیران فرهنگستان هنر حضور داشتند ،ضمن
تبریک ســال نو و آرزوی ســامتی بــرای علــی نصیریان ،در
خصــوص نمایشهــای ایرانــی و نمایشنامهنویســی ایرانی
گفتوگو شــد .علی نصیریان در این همنشینی در خصوص

تاریــخ معاصــر تئاتر ایــران و اهمیــت نمایشنامهنویســی و
لــزوم جدی گرفتن آن ،تأکید و بــرای انتقال تجارب خود در
حوزه هنرهای نمایشــی ایــران و بازخوانی آن بــرای جوانان
عالقهمنــد ابراز تمایل کرد .سرپرســت فرهنگســتان هنر نیز
با توجه به اظهارات نصیریان ،پیشــنهاد برگزاری کارگاههای
عملی نمایشهای ایرانی در فرهنگستان هنر را مطرح کرد.
همچنین پیشــنهاد شــد که کتــاب خاطرات علــی نصیریان
کــه به کوشــش محمدعلی منصوری تدوین شــده و شــامل
زندگینامــه و ســلوک هنری او اســت ،برای انتشــار در اختیار
فرهنگستان هنر قرار گیرد.

راههای تازه کمک

تالش برای ایجاد سیل بند در خوزستان

هــر کجا ،زن یا مرد و پیر یــا جوان ،دوباره
در یافتــن اینکــه ما بــا هم ایران هســتیم.
شــوق و نیــروی سربرکشــیده در پایکوبــی
و حماســهخوانی جوانــان حمیدیــه
خوزســتان ،ایــن فرزنــدان شــورانگیز
ایران ،آفتابی اســت بر ایــن روزهای ابری
ســرزمین مــادری .دســتهای زنــان و
مردان گلســتان که ازپا ننشســتند ،پویایی
مردمــان همــه اســتانهایی که خبــری از
ســیل و تندبــارش نبــود ،نمایــان شــدن
قهرمان همه روزهای دشوار تاریخ است:
هر ایرانی یک قهرمان اســت .سیل هرجا
که بتوفد ،ســیل اســت و ویرانگر ،همه را
با هــم به کام خــود میکشــد .ولی آنچه
در پــس ایــن ویرانــی میدرخشــد ملتــی
اســت که در هر کجا با همه توان کوشــیده
و هنگامی که گل و الی ســیل را میشوید،
در آن آوای پرتــوان و دیــدگان پرفروغش
ســاختن روزهایی بهتر بــرای باهم بودن
است.امســال ســال رقابت نخواهــد بود،
ســال باهــم ســاختن و رویانــدن اســت.
جامعــه مدنی ایــران ،نهادهــای صنفی،
انجمنهــای حرفــهای و ســازمانهای
مردمنهــاد بیــش از همیشــه میتواننــد

در یــک شــبکه هماهنــگ جــان تــازهای
بــه دشــتهای پرتــوان ســرزمین مادری
بدمنــد .همــکاری دولــت بــا نهادهــای
مدنــی کانونمنــد بــر تــوان ملی ایــران را
از ایــن آزمــون ســربلند بیــرون مــیآورد.
رنــج هــر ایرانــی رنــج همــه مــا و شــور
شادمانی هممیهن روشــنایی جان ملت
مــا اســت .ایــن تنهــای سینهســپرکرده
دربرابــر خــروش ســیالب ،گشــادهرو ولی
اســتوار ،دوش بــه دوش و شــانه به شــانه
یکدیگــر ،ایــن ایســتادگی دربرابــر هجوم
گرچــه بــیزره تمامقــد در گل و الی،
ایــن درس کتابهــای امســال و هر ســال
مــا است.کســی کتــاب درســی امســال را
دوباره بنویســد .امسال چه سرفصلهای
تــازهای دارد مدرســه زندگی بــرای ایران
جوانمــان .تــازه اول ماجراســت .در هــر
کســب و پیشــه و با هر باور و اندیشــه ،پای
ایــن نمــا امضاکنیــم و پیمــان ببندیم که
همه ما ایرانیان همدوش این شــانههای
ســتبر ایســتادهایم .هنــگام آن رســیده با
هم نغمههای میهــن بخوانیم ،کار کنیم
و بســازیم و ســند ســربلندی کهــن ایــن
سرزمین را اعتباری نو ببخشیم.

چالشهای خوانندگان زن برای برگزاری کنسرتهای موسیقی

هنری که درآمد ندارد
نــــت

پری ملکی

خواننده و مدرس

کنســرت بانــوان پــس از انقالب اســامی و از اوایــل دهه ۷۰
شــکل گرفــت .پیش از انقــاب چیزی بهنام کنســرت بانوان
وجــود نداشــت ،اما تنهــا یکــی ،دو ارکســتر بانــوان فعالیت
داشتند .با وجود این ،پدید ه اجرای موسیقی زنان برای زنان
چیزی نیســت که منحصر به عصر مدرن و زمان حال باشد.
این ســنت پس از اســام در مجامع زنانه و اندرونیها وجود
داشــته است .در مراســم مذهبی ،چه عزاداری و چه مراسم
شــادی نظیــر اعیــاد مذهبــی ،جشــنهای ملی و عروســی و
ختنهســوران و غیره در میان زنان وجود داشــته و این ســنت
فرهنگــی حتی پس از مشــروطه که تابوی حضور خوانندگان
زن در مجامع عمومی شکسته شد ،همچنان در میان مردم
کوچه و بازار متداول بوده و هست.
شــاید بــرای بســیاری ایــن نکتــه جالــب باشــد کــه آمــار
هنرجویــان زن در حوزه خوانندگی ،چهاربرابر مردان اســت
و ایــن آمار نشــان میدهد که فعالیت زنــان در این حوزه نه
تنهــا از دایره هنرجویان و خوانندگان مرد کمتر نیســت بلکه
با وجود تصور موجود بیشــتر هم هســت .تفاوت تنها در این
اســت که ایــن آمــار و افــراد چهرههایــی هنرمند هســتند که
آنچنــان نمــود بیرونی ندارنــد و آنها هم اگــر بتوانند خودی
نشان بدهند مســلماً شاهد درخشش استعدادهای بسیاری
در ایــن بخــش خواهیــم بــود .البتــه این شــرایط مربــوط به
امروز نیســت و ما در گذشــته هم شــاهد این مسأله بودهایم
کــه حمایــت در بســیاری از ادوار تاریخــی ،شــامل افــرادی
خاص میشــد و دیگر اســتعدادها ،به دالیل مختلف دیده و
شنیده نمیشدند و از میان بسیاری ،تنها یکی دو نفر نامدار
میشدند که این نامداری آنها صرفاً بهدلیل کیفیت صدای
آنهــا نبود .امــروز نیز دغدغههای بســیاری بــرای هنرمندان
ایــن حوزه وجود دارد که باعث دلســردی شــده اســت و یک
خواننــده زن کــه عمــر و زندگــیاش را پــای هنرش گذاشــته

عکس :ایسنا

خبر سقوط عمرالبشــیر ،آن هم بعد
از سه دهه حکمرانی مطلقالعنانش
یادداشت
در سودان ،در همان لحظات نخست
مرا به یاد همکیشــان و هممســلکان
درگذشته و بعضاً درحال حیات او در
گوشه و کنار دنیا و مشخصاً یک کتاب
توگو با شیاطین»
انداخت« :گف 
کتاب«گفتوگــو بــا شــیاطین»
حسین مسلم
دبیر گروه فرهنگی
را خیلــی اتفاقــی در یکــی از
کتابگردیهایم در بساطی خیابانی
در حوالی انقالب دیدم .بیآنکه به دنبالش باشم .تازه عنوان
اصلی کتاب هم نبود که توجهم را جلب کرد ،عبارت زیر آن،
یا به اصطالح عنوان فرعیاش بود«:دیدار با هفت دیکتاتور».
بالفاصلــه ورق زدم تا صفحه فهرســت را پیدا کنم و ببینم با
چــه تحفههایــی ســروکار داریم؛ اســمها در نوع خــود جالب
بودند :عیدی امین ،بوکاســا ،خوجه ،منگیســتو ،یاروزلســکی،
تجار بزرگ وحشــت که قرن بیستم را با
دوالیه و میلوســویچّ .
اعمالشان حسابی خجالت دادند! ظاهر قضیه نشان میداد
کــه جنس ،جــور اســت .از دیکتاتورهــای بدوی بــا روشهای
حکومتــی قرونوســطایی آفریقایــی مثــل امین و بوکاســا ،تا
دیکتاتور کالســیک قرن بیســتمی اروپایی چون یاروزلســکی.
البته هم ه پشــم و پیلشــان ریخته بود و –درآن روزها-حکم
شیرهای بییال و بیدندانی را داشتند که هر کدام به گوشهای
خزیدهاند و دارند خاطراتشان را دوره میکنند.
هرچند ســالها از انتشــار کتــاب میگذرد و برخــی از این
آقایــان ،حاال دیگــر ریــق رحمت[البته اگر رحمتی باشــد] را
سرکشــیدهاند .ریکاردو اریزیو ،نویســنده کتــاب ،روزنامهنگار
چــپ ایتالیایی اســت کــه با ســماجت و انگیز ه بســیار رفته و
سالها بعد از سقوط این دیکتاتورها ،پیدایشان کرده است.
من[خواننــده] نیــز همچون خود اریزیو ،تشــنه ایــن بودم که
بدانــم ،در ذهــن کســی کــه روزگاری همــه
چیز داشــته و حــاال همه را از دســت داده و
فرصتی هــم برایش نمانده تا از نو شــروع
کنــد ،چــه میگــذرد .آدمی کــه زمانی یک
دیکتاتور تمامعیاری بوده و حاال به چشــم
خود میبیند که دنیا و کتابهای تاریخ او را
به بدترین شکل ،با واژههایی چون ستمگر،
دیوانه ،ابلیس و ...میخوانند .میخواستم
بدانــم ،این آدم چگونه روزگار میگذراند؟
چگونــه پیــر میشــود؟ بــه دیگــران چــه
میگوید؟ بــه فرزندهــا و نوههایش؟ اصالً
به خودش چه میگوید؟ البته حاال که فکر

میکنم ،میبینم امروز با سخن «سر ایان مککلن» ،بازیگر
بزرگ بریتانیایی که ســالها نقش انواع هیوالها را بازی کرده
بــود ،همدلترم« :مــن از زندگــی آنها آموختم کــه آنها هم
عیــن دیگران آدمند؛ همه ما توان دســت زدن به هر کاری را
داریم!» بیش از یک دهه پیش که کتاب منتشر شده بود ،هر
کدام از این دیکتاتورها (بههنگام دیدارشــان با نویســنده) در
ســالهای آخر عمرشــان ،یا بیچیز و فقیر بودند یا به خاطر
نداشتن مصونیت قضایی با دلهره زندگی میکردند .بوکاسا،
دیکتاتــور آدمخــوار آفریقای مرکــزی ،چندماه بعــد از دیدار
با نویســنده در فقر مرده بود .عیــدی امین ،همتای آدمخوار
بوکاســا و دیکتاتــور دیوانــه اوگاندا ،در جده عربســتان زندگی
میکرد و بیشــتر حکم یک شبح را داشــت .یا دوالیه ،که پول
پرداخــت قبضهایش را هم نداشــت .نکســیج خوجه(بیوه
انــور خوجه) نیز با تهماندههای توهماتش و در ســلول آبی و
سردش در زندان تیرانا زندانی بود؛ بقیه نیز در جاهای دیگر
حال و روز چندان بهتری نداشتند.
توگــو بــا شــیاطین» گرچــه در نــوع خودش
کتــاب «گف 
کتابــی خواندنــی اســت (آنهــم بــا ترجمــه روان خجســته
کیهان) اما گذشــته از موضوع خواندنی و جذابش ،حکایت
نویســنده کتاب که چهار گوشه دنیا را زیرپا میگذارد و به هر
جانکندنــی بوده این آدمها را که بیشترشــان اصوالً به هیچ
غریبــهای رو نشــان نمیدهنــد ،پیــدا میکند تا از خودشــان
بگویند ،بیگمان دست مریزاد داشته است .خواننده در این
کتــاب میبیند که دیکتاتورهای کتاب همچنان از خودشــان
دفــاع میکننــد و احیانــاً اگــر مــواردی را هــم قبــول داشــته
باشــند ،خــود را از مســئولیت فجایعی کــه به بــار آوردهاند،
مبــرا میداننــد و حتی کشــور و مردمانشــان را مدیون خود
میدانند! نمونهاش ،یاروزلســکی ،آخرین رئیسجمهوری
لهســتان قبل از فروریختن بلوک شرق ،که میگوید«اگر من
گناهکار باشم[که نیستم] یک نسل نیز چنین است» .وقتی
از او دربــاره اقداماتش پرســیده میشــود،
مثل همــه دیکتاتورهــا ،او نیــز این جمله
نخنمــا را بــه کار میبرد«:هر کس دیگری
هــم در مقــام من و جای مــن بود ،همین
کاری را میکرد ،که من کردم!»
 ...در هــر حــال ،آدمها فــرق چندانی با
هــم ندارنــد .آدمهای این کتــاب نیز در هر
کجای تاریخ قرن بیستم و در هر گوشهای از
دنیا که سربرآوردند و ازجمله همین آقای
عمرالبشــیر ،از یک ســو شــبیه یکدیگر و از
سوی دیگر شبیه مستبدان پیش از خود در
طول تاریخ بودهاند.

خانهتکانــی کــرده
بودند .به پیشواز بهار
تاب آوری
ســبزه ســبز کرده و در
تکاپــوی جورکــردن
ســفره هفتســین
بودنــد؛ امــا از آن
شــبی که آســمان دل
الهام فخاری ســبک کــرد و ابرهــا
عضو شورای شهر یکســره باریدنــد ،از
تهران
شــمالیترین شــرقی
تا جنوبیترین غربی ایران را ســیل درهم
نوردید .آنچه در این بیست و اندی روز و
شب بر مردمان بویژه روستاییان گذشت
ایراننامــهای اســت کــه بایــد نوشــت و
گفت .ایراننامهای نه تنها واگوی رنجها،
رفتههــا و خســتگی ،کــه روایــت دلیــری
زنــان و مردانــی اســت که دســت یکدیگر
گرفتند ،ســالمند و کودک و توانیاب را بر
دوش گذاشتند و دوشادوش هم در برابر
موجهــای بیامــان ســیالب چارهجویــی
کردنــد  .روزهــا و شــبها نخوابیدنــد تــا
یکــی از بزرگتریــن چالشهــای طبیعی
منطقه با همه سترگی و گستردگی نتواند
بیش از این جان و توان بهکام خود کشــد.
گرچــه راههــا یــک به یک بســته شــد ولی
دلهــای مــردم از هــر گوشــه بــرای هــم
میتپیــد .از درمانگــر تا نظامی شــتافتند
و از ایــن کــران تا آن کران ایران دســتبه
کار فراهــم کــردن نیازهــای فــوری مردم
درگیر ســیل شــدند .ســیل خانه و کشتزار
مــردم را درخــود کشــیده و ربــوده اســت.
رنج و خســتگی مــردم اســتانهای درگیر
ســیل توانفرساســت .بــا این همه ســیل
 1398گنجهایــی را بــرای همــه ایــران
آشــکار کرد ،ســرمایهای بیمانند :ما یک
ملت هســتیم ،از هر قــوم و با هر زبان ،در

باشــد میتواند فرهنگســازی کنــد .اما اگر فیلم خوبی ســاخته و در
آرشیو بماند بیتأثیر خواهد بود.
پیشــنهاد من به جشــنواره بینالمللی فیلــم وارش که پیش از
این هم مطرح کرده بودم این است که شرکتکنندگان استانهای
جنوبی به جای آنکه به هتل و شهر بروند ،در خانههای روستایی و
فضاهای بومی اسکان داده شوند
تا محیطی متفاوت از محل
زندگیشــان را تجربــه
کننــد .نهمین جشــنواره
بینالمللــی فیلم وارش
به دبیری مهدی قربانپور
 9تا  13اردیبهشــت ماه در
شهر بابل برگزار میشود.

کنسرت پری ملکی و گروه خنیا در تهران

نمیدانــد دیگر باید چه کنــد تا بتواند به فعالیت خود ادامه
بدهــد و آن را گســترش دهــد .آنقــدر هزینههــای برگــزاری
کنســرت باالســت کــه واقعــاً بــرای مؤسســات فرهنگــی هم
صــرف نمیکنــد کنســرت برگزار کننــد مگر افــرادی محدود
و خــاص کــه از درآمــد کنســرتهای آنهــا مطمئن هســتند.
بهعنــوان مثــال مــا برای برگزاری کنســرت ســال گذشــته 10
درصــد مالیــات میدادیــم و امســال  10درصد دیگــر هم به
آن اضافه کردهاند و با این اوصاف واقعاً مگر میشــود کاری
کرد .من ســالهای سال اســت تدریس میکنم و باید بگویم
در حوزه آموزش هم مشکالت اقتصادی زیاد است و هنرجو
کــم .امــا تدریس تمام عشــق و عالقه کســی مثل من اســت
کــه عمــرم را پای آن گذاشــتهام .مــن یک هنرمند هســتم و
تنهــا کاری که میتوانم انجام بدهم همین اســت که با همه
گرفتاریها و مشــکالت نفســگیر مشــغول انجام آن هستم.
مــن و دیگر خواننــدگان زن ،نمیتوانیم برویم در رســتوران
کار کنیم یا ...ولی این مشکالت هم واقعاً کار را بسیار سخت
کرده اســت .بههر صورت امیدواری ما این اســت که بتوانیم
کنســرتهایی را کــه هرازگاهی برای بانوان برگــزار میکنیم،
ادامــه بدهیــم و مدیــران فرهنگی کشــور این مســأله را بهتر
دریابنــد کــه کار ما ،یــک کار فرهنگی اســت و نمیتوان از آن
انتظار درآمدزایی داشت.

بــا ســیلی کــه بســیاری از نقــاط کشــور
شهروند مخصوصاً استانهای گلســتان ،لرستان و
مجــازی خوزســتان را درگیر کرده بســیاری از مردم
یگانهخدامی از شــبکههای مجــازی بــرای جمــعآوری
کمک ،ارائه راهکارهایی برای امدادرسانی
و تأمین نیازهای مردم ســیل زده استفاده
موج روز میکنند .آنهایی که در این مناطق هستند
از وســایلی کــه در ایــن مناطــق مــورد نیاز
اســت مینویســند و بقیه شماره حســابهای معتبر را بازنشر
میکنند تا بتوانند در کمک به سیل زدگان سهیم باشند.
چند روزی است موج متفاوتی هم شکل گرفته .کسانی که
هنری دارند و کارهای دستی انجام میدهند و حتی آنهایی که
وســایل اضافه در منزل و محل کارشــان دارند این وسایل را به
فــروش میگذارند و از بقیه میخواهنــد اگر قصد خرید دارند
پولش را به حساب هالل احمر واریز کنند .موجی که در حوادث
دیگر خیلی ندیده بودیم و این بار حســابی به چشــم میآید.
خیلیها هم استقبال کردهاند و البته بعضیها هم مینویسند
که نمیخواهند پول را به حســاب هالل احمر بریزند و شماره
حســابهای دیگری اعــام میکنند .بهنظر میرســد کاربران
شــبکههای اجتماعــی در حال پیدا کــردن راههــای متفاوت و
تازهای برای کمک کردن هستند و همه میخواهند در این کار
شــریک باشند .یکی با فروش لیوانی که خودش طراحی کرده
و دیگری با فروش یک شــیر سنگی دست ساز خودش .خیلی
خودجوش ،خیلی نوع دوستانه.

خوب یا بد؟

چنــد روزی اســت بــا پخش یک
سوژه روز فیلــم موجــی علیــه جمعیــت
امــام علــی(ع) آغــاز شــده کــه
آن را بــه مســائلی چــون ارتبــاط با خــارج از کشــور یا
شــفاف نبودن و مشــکوک بودن مســائل مالی متهم
میکنــد .هم موافقان و هــم مخالفان جمعیت امام
علی(ع) در فضای مجازی فعال هســتند و دیدگاهها
و نظراتشــان را مینویســند .اعضــای جمعیــت نیز
تــاش میکننــد بــا بیــان فعالیــت هایشــان بــه ایــن
حرفهایــی کــه علیهشــان زده شــده پاســخ دهنــد.
چهرههایــی مثــل مهنــاز افشــار ،منیــژه حکمــت و
الهــام پاوهنــژاد هم با نوشــتن مطالبــی در صفحات
شخصیشان از این جمعیت حمایت کردند.
نظــرات کاربــران را دربــاره ایــن موضــوع بخوانید:
زینــب تبریزی« :حمایت بیبیســی و اســرائیل تأیید
میکنــه یــه مــوردی داره ایــن جمعیــت» ،مهشــید
ذاکــر« :اینقــدر که تــوی مســائل مالی جمعیــت امام
علی(ع) دقت میکنم سر کنکورم دقت نکردم .برای
ریــال به ریــال خریدها فاکتــور معتبر با مهــر و امضا و
تاریــخ ،بدون خط خوردگــی و ...باید بگیریم .برای هر
ریــال کمــک خیر باید رســید بدیــم به خیر و مســئول
مالــی .یــه تهمت بــاور پذیرتر بزنین شــاید تونســتین
مــا رو هــم گــول بزنیــن ،».آدم« :اگر تا حــاال یه درصد
هــم به جمعیــت امام علــی(ع) دیــدم مثبــت بود و
دربارهشــون مثبت فکر میکردم با دفاع مهناز افشــار
از جمعیت مطمئن شدم که به ضرس قاطع مشکل
دارن .مرســی خانــم افشــار ،».مریــم حبیــباهلل زاد:
«راســتی اینا که علیه جمعیت امــام علی(ع) تهمت
میزنــن در زمــان اختالسهــای میلیــاردی و میلیون
یورویــی کجان؟ مشــکل شــون فقــط زمانیســت که به
مردم خدمت میشــه؟ موقع دزدی از مردم مشــکل
نــدارن؟» ،امیــر آذری« :منبــع درآمــد جمعیت امام
علــی(ع) کجاســت؟ از هــال احمر بــا اون کمکهای
مردمی و بودجه بیشــتر هزینه میکنه .چرا رسانههای
ضد انقالب مثل من و تو و بیبیســی ازشون حمایت
میکنن؟» ،امینه« :اگر تهمت زنندگان که در پستوهای
خودشون قایم شدن یه بار و تنها یک بار به ستادهای
جمعیــت امام علی(ع) یا مناطق ســیل زده مراجعه
کنــن متوجــه میشــن تنهــا دغدغــه داوطلبــان رفــع
مشــکل مردم مصیبت زده اســت .نمیدونم ســرهم
کردن اون داســتانها در این شــرایط از بیدردیشونه
یــا بیفکــری ،».بهــزاد« :پشــت پــرده جمعیــت امام
علی(ع) زنی اســت که بعد از ســالها آوارگی از دست
شوهر سابق شیشهای و خالفکار باالخره توان پیدا کرد
کــه بچــه هــاش رو از بهزیســتی پس بگیــره و خودش
بزرگ کنه .پشت پرده جمعیت امام علی(ع) بچهای
اســت که به جای شیشــه پاک کردن ســر چهارراه توی
کالس  ،نقاشی و زبان و شعر یاد گرفت.».

