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  دانشجوی ارشد مدیریت رسانه

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  

  

  

  فرق بادیگارد و محافظ چيه؟: مهندس ميثم

  .شهکه ازش محافظت می هفرقش در شخصيتي: حاج حيدر

به گارد این بخشی از مکالمه دو کاراکتر فيلم سينمایی بادی
فيلمی که به روایت زندگی . کيا استکارگردانی ابراهيم حاتمی

حاج حيدر که . پردازدمی) حاج حيدر(ز اعضای تيم حفاظت یکی ا
 است، حال بایدحفاظت را داشتهسابقه سی ساله در یگان 

را عهده ) مهندس ميثم(ای حفاظت از یکی از دانشمندان هسته
دغدغه دارای کيا حاتمی د سایر آثاری که ماننمفيل. دار شود
جلب  بيشتر داستان رونمایهد فارغ از نقاط مثبت فنی فيلم،. است
  .می کندتوجه 

شاید . استاما چندان توجهی به آن نشده. ایمشاید تا به حال زیاد شنيدهواژه ای که  ،"بادیگارد" 
بادیگارد کيست؟ و اما به راستی . استست که همواره در حاشيه بودها مهمترین دليلش این

مهمتر از آن محافظ شخصيت نظام چه فرقی با بادیگارد دارد؟ شاید در نگاه اول جواب حاج حيدر 
ظت فادر شخصيتی است که از او ح فرق این دو. پاسخ کوتاه و گویایی برای این سوال باشد

او هر . گيردحقوقی که میکند و نه برای ا اعتقادش از شخصيت نظام دفاع میمحافظ ب. شودمی
کند که کجا، برایش فرقی نمی. کندطر ببيند، خود را سپر بالی او میجا شخصيت نظام را در خ

  .کی و چطور باشد

خواه دکتر . خواهد از شخصيت نظام دفاع کندحاج حيدر که می محافظ شخصيت نظام یعنی
یک دانشمند دس ميثم باشد که کار است و خواه مهنصولتی باشد که یک سياستمدار کهنه

 چون هدفش شخصيتی است که اگر لطمه بخورد، ،کندفرقی نمی برای او. ای جوان استهسته
ای ، وظيفهمحافظ بادیگارد نيست که اگر تعليق شد و سالح نداشت. بيندنظام آسيب می

  .کندرا سپر میجان خود  ،حتی در این شرایط هم همچون حاج حيدر. باشدداشتهن
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گاهی باید شخصيت نظام حفاظت . شودنمیحفاظت از شخص اما حفاظت هميشه شامل 
با این . شود، حيثيت اسالم مورد حمایت قرار گيرد و کيان جمهوری اسالمی از گزند به دور ماند

  .دیدگاه شاید بتوان پا را قدری فراتر نهاد

آنها که کيلومترها . اشندتواند حاج قاسم سليمانی و مدافعان حرم بمیمحافظ شخصيت نظام 
مدافعان حرم چه . شاید قدری عجيب به نظر برسد. تر از خاک وطن در حال مبارزه هستندورد

ربطی به شخصيت نظام دارد؟ جمله مقام معظم رهبری درباره مدافعان حرم زیباترین جواب به این 
ه کردند که اگر بارزامتياز این شهدا این است که رفتند با دشمنی م«: پرسش است که فرمودند

شد ما باید اینجا اگر جلویش گرفته نمی... آمد داخل کشورکردند، این دشمن میاینها مبارزه نمی
محافظ » .گرفتيمجنگيدیم و جلوی اینها را میمدان و بقيه استانها با اینها میدر کرمانشاه و ه
گریم دلنشين پرویز  کهضمن این. کندصيت نظام لطمه ببيند، دفع خطر میقبل از آنکه شخ

این مضمون را  که تداعی کننده چهره حاج قاسم سليمانی است،) در نقش حاج حيدر(پرستویی 
  .دهدتر جلوه میپررنگ

که سی سال سختيهای کار حاج حيدر را ) همسر حاج حيدر(محافظ شخصيت نظام یعنی راضيه 
با رشادت ل دفاع مقدس که محافظ شخصيت نظام یعنی دالورمردان هشت سا. خردبه جان می

کسانی که با کمترین . نظير خود امنيت را برای این سرزمين به ارمغان آوردندو جانبازی بی
محافظ . امکانات و با هشت سال مقاومت، ارتش تا بن دندان مسلح صدام را به زانو درآوردند

ی سياسی، حظهکه بدون در نظر گرفتن هيچ مالشخصيت نظام یعنی دریادالن نيروی دریایی 
آنان که تفنگداران زبده . فقط و فقط به فکر عزت و اعتالی جمهوری اسالمی ایران هستند

محافظ  .زانو زده و خفت و خواری قویترین ارتش دنيا را به رخ کشيدند آمریکایی در برابرشان
در کف کند، آبروی خود را ها فضا را آلوده میکه غبار فتنهکسی است که وقتی  شخصيت نظام

-داند که ورود به این عرصه هزینههر چند می .کندها روشنگری میرفع فتنه دست گرفته و برای
در یک کالم باید گفت محافظ شخصيت نظام نه یک شغل که یک . های سنگينی برایش دارد

تواند بروز پيدا کند تا کيان نظام اسالمی مورد فرهنگی که در هر لباسی می. فرهنگ است
  .رار گيردحفاظت ق

شود و هميشه در حاشيه او دیده نمی. اقتدار، مظلوم است البته محافظ شخصيت نظام در عين
- تهدید میشود و حتی تعليق میرد، خوگيرد، انگ میگاهی مورد بی مهری قرار میاست، 

  .کندو تا پای جان از آرمانش حفاظت میایستد شود، اما به خاطر آرمان خود می

 


