پنجشنبه  ۵خرداد 1401

◾

◾افشین هاشمی با «پسران دریا» بر پرده سینماها

خبر
روز

گزارش

علیرضا
شجاع نوری
مجری برنامه
تلویزیونی شد

برنامه «برسد به
دست فردا» برنامه
جدید شبکه چهار
سیماست که با
اجرای علیرضا
شجاع نوری قصد
دارد با مرور وقایع
گوناگونی که در قرن
گذشته اتفاق افتاده،
نگاهی نیز به آینده
داشته باشد.
«برسد به دست
فردا» روزهای
پنجشنبه و جمعه
ساعت
 ۲۲و  ۳۰دقیقه از
شبکه چهار سیما
پخش میشود.

فرهنگ
و هنر

در حاشيه

اثرجدید
سامان
احتشامی
باعنوان
«باغ ایران»
سامان احتشامی
آهنگساز و نوازنده پیانو
گفت :آلبوم جدیدم با
عنوان «باغ ایران» در
مرحله ضبط قرار دارد و
بهزودی منتشر شده و
در دسترس عالقهمندان
قرار میگیرد.
این آهنگساز در ادامه
بیان کرد :در این آلبوم
موسیقی  ۱۰منطقه
اصلی ایران از جمله
موسیقی گیالنی ،کردی،
لری ،آذری ،بلوچی و...
وجود دارد که این آثار
قطعاتی برای پیانو،
ملودیکا ،سازهای
ضربی ،پرکاشن و...
است.

فیلم سینمایی «پسران دریا» به کارگردانی افشین هاشمی
و حسین جامی به نمایش درآمد.این فیلم پروانه زرین ِ
بهترین فیلمنامه ،بهترین فیلم و بهترین بازیگر نوجوان
را در سیوچهارمین جشنواره بینالمللی کودک و نوجوان
دریافت کــرده و نامزد بهترین کارگردانی بــوده اســت .در
«پسران دریا» مونا فرجاد ،پیام امیرعبداللهیان ،مهنوش
شیخی  ،آیسان حدّاد و افشین هاشمی بازی کردهاند.

◾

◾نوآوری در داستانهای دفاع مقدس

راضیه تجار ،نویسنده کتاب «عباس تــوام بانو» که روایت
داستانی همسر ،دختر و پسر شهید عباسعلی علیزاده،
مدافعحرمحضرتزینب(س)استدرخصوصنویسندگان
داستانهای ادبیات پایداری میگوید :باید کسانی به حوزه
ادبیات دفاع مقدس وارد شوند که از لحاظ تکنیکی و نوشتن
آشنایی کامل داشته باشند و عالوه بر آن ،دارای نــوآوری در
اثرباشندتابتوانندمخاطبراصیدکنندوازدستندهند.

زهره کهندل مثل همه خبرهای درگذشت،
کوتاه بود و ناگهانی؛ «مریم کاظمزاده آسمانی
شد» .خبرنگار عکاس دوران دفاع مقدس و همسر
شهید اصغر وصالی که در  65سالگی به دلیل ابتال
به سرطان ،دار فانی را وداع گفت از معدود عکاسان
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سال سی و پنجم

◾

◾«مستوران» چه زمانی پخش میشود؟

عطاپناهی،تهی هکنندهسریال«مستوران»گفت:مدتیاست
کهتصویربرداری«مستوران»بهپایانرسیدهوآخرینروزهای
پستولیدش را میگذراند اما زمان و شبکه پخش بستگی به
تصمیم سازمان اوج و صداوسیما دارد .فصل اول از مجموعه
«مستوران»بهکارگردانیمسعودآبپروربرگرفتهازقصههای
کهنایرانیاست.حمیدرضاآذرنگ،بیژنبنفشهخواه،علی
دهکردی،رویامیرعلمیو...ازبازیگراناینسریالهستند.

زن دفاع مقدس بود که آرشیوی ماندگار از جنگ و
درگیریهای غرب کشور داشت.
او در سالهای  ۵۵و  ۵۶برای ادامه تحصیل
به انگلیس رفت و همان زمان دورههای
گزارشنویسی و عکاسی را در یکی از کالجها

آموخت.
با شروع تحوالت و جوشش انقالب ،بهمن ماه
 ۵۷به ایران بازگشت و حرفه خبرنگاری را در
نخستین روزهای ورودش به روزنامه «انقالب
اسالمی»با عکاسی شروع کرد.

«مریم کاظمزاده» عکاس و خبرنگار دفاع مقدس به همسر شهیدش پیوست

◾

◾خالق یک گنجینه تصویری ارزشمند
کــاظ ـمزاده بــا آغ ــاز غائله کــردســتــان بــه عنوان
عکاس و خبرنگار به منطقه گیالنغرب رفت تا
از حماسه گروه دستمال سرخھا گزارش بگیرد.
گــروه دستمال سرخها که نیروهای تحت امر
اصغر وصالی بودند با جانفشانی در جبهههای
غــرب کــشــور ،خــاطــرهای ماندگار از فــداکــاری و
ایثار را از خود به جا گذاشتند .آنهــا به دلیل
بستن دستمال سرخ بر گردنهایشان به «گروه
دسـ ــتـ ــمـ ــال سـ ــرخهـ ــا»
شهرت داشتند .با آغاز
درگــیــریھای شھرستان
مریوان ،از آنجا که شھید
چمران ،حامیو مشوق
ایــن خبرنگار و عکاس
جــوان زن بــود ،کــاظـمزاده در ھمــان جا ماند .او
اول مھرماه به ھمــراه ھمسرش (شهید اصغر
وصالی) به ســرپـلذھاب رفت و در آنجا عالوه
بر عکاسی ،در بھداری نیز مشغول به کار شد.
روز عاشورای سال  ١٣۵٩اصغر وصالی ،فرمانده
محور سرپلذھاب و گروه دستمال ســرخھا به
شــھادت رسید .کاظمزاده عکاسی جنگی را تا
سال  ۶۲ادامه داد و بسیاری از عکسهای او از
دفاع مقدس با گذشت بیش از سه دهه از این
واقعه تاریخی هنوز در جایی نمایش داده نشده
است .آرشیو عکسهای او گنجینه ارزشمندی
از یک دوران تاریخی با روایتی زنانه از جنگ
است که چه در زمان انتشارشان و چه پس از آن،
توانسته و میتواند اثرگذار و جریانساز باشد .او
راوی ایستادگی و صبوری زنان کشورمان شانه
به شانه مردان در روزهای سخت مقاومت بود.

◾

◾ میگفتیم خوبیم ولی نبودیم
مریم کاظمزاده عالوه بر ثبت قابهایی ماندگار
از پشت خط مقدم ،عکسهایی به یاد ماندنی
از شهید چمران هم در آرشیوش داشت .او که
در سال  58و درگیریهای کردستان ،خبرنگار
ســرویــس شــهــرســتــانهــای روزن ــام ــه «انــقــاب
اسالمی» بود توانست با رهبران احزاب کومله
و دمــوکــرات کردستان دیــدار و مصاحبه کند.
دوربین او در بحبوحه درگیری های کردستان
اوای ـ ــل پ ــی ــروزی ان ــق ــاب و س ــاله ــای جنگ
تحمیلی ،عکسهای ماندگاری را بــرای تاریخ
ثبت کــرده اســت .عــاوه بر عکسهایی که در
کتاب «عکاسان جنگ» توسط بنیاد روایــت
فتح به چاپ رسیده ،صفحه اینستاگرام مریم
کــاظ ـمزاده هم که شامل گلچینی از عکسها
و روای ـتهــایــش از آن دوران ب ــود ،پنجرهای
مــجــازی را رو بــه مخاطبانش گــشــود .او
درباره اینکه به عنوان یک عکاس زن در
شرایط جنگی چه تجربیاتی بدست
آورده ،گفته بود« :زنها در جنگ
خیلی آسیبپذیرتر هستند.
از مــیــزان آسیبی کــه پــس از
جــنــگ دی ــدی ــم همینکه
وقتی دوستانی را که در
جنگ حــاضــر بودند
میبینم ،از نزدیک
شاهد آسیبهای
روحـــــــیشـــــــان

◾

◾ کوتاه اما شیرین
م ــاج ــرای نخستین ب ــرخ ــورد و ازدواج مریم
کاظمزاده با اصغر وصالی هم که مواجههای تند
و تلخ بود شنیدنی است .او ماجرای ازدواجش
با فرمانده دستمال سرخها را چنین نقل کرده
اســت« :پس از غائله پــاوه از روزنامه «انقالب
اســامــی» مأموریت یافتم با دکتر چمران در
ایــن بــاره مصاحبه کنم .ایــشــان را در مریوان
دیدم و به من گفتند پیش از من با اصغر
وصــالــی صحبت کــن .ایــن بــار دومـی
بود که اصغر وصالی را میدیدم .با
دوربینم سراغ او رفتم ولی برخورد
تندی با من داشت.

بــه مــن گــفــت :مگر خبرنگار نیستی؟ گفتم:
چرا .گفت :چرا در ماجرای پاوه نبودی؟ گفتم:
انتظار داشتی م ـیبــودم؟ گفت :اگــر خبرنگار
هستی باید م ـیبــودی؟ حــاال هــم بــرو تــهــران و
هرچه دلت خواست بنویس مثل همه آن پشت
میزنشینها ،هرچه دوستداشتی بنویس .این
برخورد اصغر وصالی موجب شد مصاحبهای
انجام نشود .به پادگان مریوان برگشتم و غروب
میخواستم با دکتر چمران صحبت کنم .وقتی
پرسید با وصالی صحبت کــردی ،گفتم رفتم و
اصغر وصالی نبود .فردا صبح که گروه وصالی
میخواستند برای شناسایی به منطقه بروند،
دکتر چمران به ایشان گفت :ایــن خبرنگار با
تو به مناطق شناسایی میآید .در برخوردهای
بعدی هم تنشهای کوچکی با او داشتم اما
گروهی که با اصغر وصالی بودند ،خیلی بامحبت
بودند بنابراین سعی کردم همراهی من با گروه
شناسایی خیلی تنشزا نشود .پس از این ماجرا،
در کنار گروه دستمال سرخها بودم و حتی گاهی
به خواسته شهید وصالی خبر شهادت برخی
از اعضای گروه را به خانوادههایشان میدادم.
مدتی پــس از حــضــورم در کــردســتــان ،وصالی
روب ـهرویــم ایستاد و پس از کمی مکث گفت:
«بــا مــن زنــدگــی مـیکــنــی؟» کمیاز او فرصت
خواستم تا فکر کنم .با هم صحبت کردیم تا
هر دو طرف کارمان را ادامه دهیم .هر دو شرایط
یکدیگر را پذیرفتیم و وصلت صــورت گرفت.
زندگی مشترک ما از بهمن  ۵۸آغاز شد .اصغر
خیلی به مــرد ای ــدهآل من نزدیک بــود .پس از
ازدواج پای حرفهایمان ماند .زندگی ما کوتاه
اما شیرین بود.

عنکبوت درون فیلمساز

◾

◾چــرا پــرونــده سعید حنایی بــرای فیلمسازان
جذاب است؟

زندگی سعید حنایی تاکنون دستمایه ساخت
یک مستند به نام «عنکبوت آمــد» و دو فیلم
سینمایی یــاد شــدهاســت .سعید حنایی یک
قاتل زنجیرهای بــود که از تابستان ســال  ۷۹تا
مرداد  ۸۰مرتکب  ۱۶فقره قتل در مشهد شد که
پس از شناسایی و دستگیری ،به این جنایات
اعتراف کرد و سرانجام سحرگاه ۲۸فروردین۱۳۸۱
با حضور مقامات قضایی و اولیای دم به سزای
اعمال خود رسید و اعدام شد.
در ه ـمــه جـ ــای دن ـیــا ژانـ ــر پـلـیـســی و جنایی
جذابیتهای فراوانی دارد و فیلمسازان صاحب
سبک نیز در این ژانر آثار ماندگاری خلق کردهاند؛

درامپردازی بر اساس مفاسد اخالقی و معضالت
اجتماعی باشد!

◾

مضاف بر اینکه قتل و خشونت بهویژه اعمال
خشونت علیه زنان از جمله سوژههایی است که
به هر فیلمسازی چشمک میزند ،حاال اگر عناد
ودشمنیهمدرمیانباشدفرصتسوءاستفاده
از این شرایط هم فراهم میشود!
علیعباسیدرساختفیلمخوددستبهدامن
تخیل شده و داستانش را از دید زن روزنامهنگاری
روای ــت میکند کــه پیگیر قتلهای زنجیرهای
شده و در نهایت موفق میشود قاتل را با کمک
همکارانش پیدا کند ،در حالی که در واقعیت،
اساسدستگیریسعیدحناییبهواسطهیکیاز
قربانیان او که موفق به فرار شده بود ،اتفاق افتاد.

◾

◾فیلمی مشمئزکننده و سرشار از خشونت
به گــواه کسانی که مخاطب نخستین نمایش
این فیلم در کن بــودهانــد« ،عنکبوت مقدس»
بــه طــرز مشمئزکنندهای ح ــاوی صحنههای
خشونتآمیز و ناراحتکننده است ،عالوه بر
ایــن ،تصویر به نمایش درآمــده از شهر مشهد

سیاه و به دور از واقعیت است و این مسئله را
به ذهن متبادر میکند که گرایشهای مذهبی
سعید حنایی و انگیزهاش برای جنایت در ذهن
کارگردان جذابتر از صورت مسئله بوده و آن
را وسیلهای بــرای سیاهنمایی محض ایــران قرار
داده است .سؤال اینجاست اگر این جنایات به
بهانههای دیگری رخ میداد آیا باز هم این سوژه تا
این حد برای سازندگان اثر جذاب بود؟
به گفته سعید منتظری ،از خبرنگاران حاضر
در این جشنواره« ،در طول زمان  ۱۱۶دقیقهای
فیلم «عنکبوت مقدس» شاهد نمادپردازیهای
عجیب و غریبی هستیم که اصوال ًارتباط جدی
باکانسپتاصلیفیلمندارندوگویابرایتخریب
هرچه بیشتر چهره ایران و ایرانی و بهویژه دین و
مذهب به کار گرفته شدهاند که از جمله آنها
میتوان به نشان دادن مشهد به عنوان یک
شهر عقب افتاده و مخروبه اشــاره کرد!این در
حالی است که انتظار میرفت این فیلم صرفا ً
روایتگر یک اتفاق تلخ تاریخ معاصر با چاشنی

درپیدیدارسفیرپرتغالبامدیرعاملبنیادسینماییفارابی
در تهران« ،ویتور پینییرو» رئیس سازمان سینمایی پرتغال
درچترسینمایایراندرجشنوارهکنحضوریافت.برگزاری
کارگاههایمشترکفیلمنامهنویسیوآشناییتهیهکنندگانو
پخشکنندگاندوکشورباامکاناتتولیدمشترکوهمکاری
بین جشنوارهای و حمایت پــروژههــای مشترک در قالب
تفاهمنامهفیمابینازموضوعاتموردتوافقطرفینبود.
به خاطر زن بودنش در میان زنان فعال در مناطق
جنگی غرب کشور حضور داشت و با نمایش
عکسهایی از فعالیت زنان در پشت جبههها،
نمایی کمتر دیده شده از حضور زنان در جنگ را
به تصویر کشید.

رمانی برای عالقهمندان
به ژانر معمایی

به انگیزه نمایش فیلم «عنکبوت مقدس» در هفتادوپنجمین جشنواره کن

مریم ستوده فیلم «عنکبوت
مقدس» ساخته علی عباسی،
یکشنبه یکم خردادماه نخستین
نمایش خود را در هفتادوپنجمین
جـشـنــواره کــن تجربه ک ــرد .ایــن فیلم سومین
ساخته ایــن کــارگــردان ایرانی اســت که روایتی
مغرضانه و به دور از واقعیت را براساس قتلهای
زنجیرهای سعید حنایی به تصویر میکشد.
پیشتر ابراهیم ایرجزاد با همین موضوع ،فیلم
«عنکبوت» را با بــازی محسن تنابنده ،ساره
بیات ،شیرین یــزدانبـخــش ،ماهور الوند و...
ساخته بود که بهتازگی در سینماهای کشور نیز
اکران شد ،اما «عنکبوت مقدس» به کارگردانی
علی عباسی با بازی مهدی بجستانی در نقش
سعید حنایی و زهــرا امیرابراهیمی در نقش
خبرنگاری که ماجرا را روایت میکند در کشور
اردن ساخته شده است.

◾

◾جدیدترین خبر رسمی از چتر سینمای ایران

تازههاینشر

عروج بانوی حماسهنگار

هستم .وقــتــی بــا هــم تــمــاس میگرفتیم همه
میگفتیم خوبیم ولی میدانستیم حال همه
ما خیلی بد است .ما پس از جنگ ،آسیبهای
روحی جدی دیدیم و حال هیچکدام ما بهتر از
دیگری نبود چون شاهد صحنههایی بودیم که
تحلمش برای کمتر کسی آسان است».
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◾در ِباغ سبز جشنوارههای خارجی
یهــای س ـیــاســی و جــان ـبــدارانــه
تگ ـیــر 
ج ـه ـ 
ج ـش ـنــوارههــای خــارجــی و حـمــایــت آ نهـ ــا از
برخی مواضع خاص بر همگان آشکار است.
بهخصوص در ســالهــای گذشته بسیاری از
جشنوارههای مهم و مطرح دنیا فرش قرمزشان
را بــرای آث ــاری بــا مضامین همجنسگرایانه و
فیلمهایی بــا مــوضــوع خشونت علیه زن ــان و
نژادپرستی پهن کــردهانــد ،حتی سیاهپوستان
هم سهم عمدهای در این جشنوارهها داشتهاند
و ا م ــروز شاهد نفوذ پرقدرتشان در صنعت
فیلمسازی و اه ــدای جــوایــز مختلف بــه آنهــا
هستیم .جشنواره کن هم در دورههای گذشته
خود بارها بر این موضع پافشاری کرده تا بگوید
اینجاپناهگاهیبرایاقلیتهاباهردین،مذهب،
تفکر و یا جنسیت خاص است ،نمونه آن اهدای
نخل طالی بهترین فیلم به اثر همجنسگرایانه
«آبی گرمترین رنگ است» در سال  ۲۰۱۳بود که
انتقادهای بسیاری را هم برانگیخت.
نقدهایی که از رسانههای جهانی حاضر در کن
درباره فیلم «عنکبوت مقدس» بیرون میآید و
روی خوشی که جشنواره به این فیلم نشان داده،
نه از کیفیت و ارزش باالی هنری اثر بلکه به دلیل
تخریب چهره ایــران و سیاهنمایی غرضورزانه
فرهنگ ماست .قــرار بود هنر ،آینه تمامنمای
حقیقت باشد اما فیلمسازی ،آن هم خارج از
مرزهای ایران دستاویزی است برای سیراب کردن
عطش و عقدههایی که یک کارگردان ایرانی از
وطنش دارد.

رمان «استخوانی در گلو» نوشته معصومه باقری
توسط انتشارات نسل نواندیش منتشر شد.
مصطفی بر اثر یک ماجرای خانوادگی ،اختالل
روانیِ کمرنگی پیدا کرده ،از خانوادهاش دور شده و
تنهاییزندگیمیکند.درطولداستانروایتهایی
ت دوران کودکیاش بیان
از مادرش و جواتی ،دوس ِ
میشود تا دردهای نهفته در دوران کودکیاش را
زنده کنند .در بخشی از قصه مصطفی با دختری
به اسم مهسا آشنا میشود و این رابطه تبدیل
به عشقی عمیق امــا همراه با سوءظن و شک و
دودلی میشود .موضوعی که هیجان ِ داستان را
بیشتر میکند این است که این شک و شبههها
تبدیل به واقعیت میشوند و از رازهایی پوشیده
ت اصلی
پرده برمیدارند .در این کتاب؛ شخصی ِ
به دنبال کشف مرگ همکار و دوستش سعید
دیباست که بهطور ناگهانی از دنیا رفته و مصطفی
مرگ دیبا را روزنــهای برای
زوال خودش میبیند.
استخوانی در گلو؛ بازتاب
هیجان ،معما ،اندیشه،
شک و یقین است.
این کتاب در  ۳۲۸صفحه
منتشر شده است.

روایتی پر کشش از مواجهه
انسان با وقایع زندگی

رمــان «مثل نهنگ نفس تــازه میکنم» به قلم
معصومه امیرزاده روی پیشخوان کتابفروشیها
آمــد .داستان کتاب روایتی پرکشش و جــذاب از
مواجهه قهرمان داستان با مقوله مادری است.
مستورهکهتاپیشازاینبیشتراوقاتشرادربیرون
خانهمیگذراندحاالمجبوراستبهخاطرفرزندش
از بسیاری از عالیقش بگذرد .کاری که اصال برایش
راحــت نیست .نویسنده کتاب ،در رمانش روی
مسائل مهمی از زندگی زناشویی دست گذاشته
است .مسائلی که در رمان عاشقانه ایرانی کمتر
با آن مواجه شدهایم .رمــان «مثل نهنگ نفس
تازه میکنم» نثر شستهرفتهای دارد و با زبان زنان
امروز برای آنان حرف میزند .تالش نویسنده برای
نشان دادن واقعیتهای زندگی زناشویی ستودنی
ا ســت و سعی او بــر دوری از صورتینویسی و
زردنویسی که منجر به نگاه
فانتزی و آرمانی میشود،
تحسینبرانگیزاست.
کـتــابـسـتــان مـعــرفــت ایــن
کتاب را در  484صفحه و با
قیمت 190هزارتومان چاپ
و منتشر کرده است.

خاطرات«علیآقامحمدی»
به قلم «حمید حسام»

کـتــاب «تــاز یــانـههــای سـلــوک» خــاطــرات علی
آقامحمدی ،عضو مجمع تشخیص مصلحت
ن ـظــام از ســا لهــای ا س ـت ـبــداد ستمشاهی تا
پیروزی انقالب اسالمی و دفاع مقدس هشت
ســا لــه بــه قلم حمید حـســام بــه رشـتــه تحریر
در آ مــده و تــو ســط ا نـتـشــارات شهید کاظمی
منتشر شد.
حمید حسام نویسنده نا مآشنا در خصوص
نـ ـگ ــارش اثـ ــر ج ــدی ــدش مـ ـیگ ــوی ــد« :مـ ــن با
یش ــوم» ایــن
س ـیــاس ـت ـمــدارهــا ه ـ مقــاف ـیــه نــمــ 
جوابی بود که به یک شهید زنده م ـیدادم؛ به
علی خو شلفظ که رفیق شفیقم بــود و از سر
دردمندی اصرار داشت زندگینامه رجل ملی
پر مسئولیتی چــون دکتر علی آ قــا محمدی را
ظ خــوش ِ صریح
بنویسم .دست آخر با آن لف ِ
و صادقانهاش حرف آخر را زد که :اگر ننویسی
ف ــردای قیامت ،شهدا یـقـهات را میگیرند».
یــک ســال پــس از ایــن دالل ــت تــأمــل برانگیز،
علی خو شلفظ رفــت پیش رفـقــای شهیدش
و در مراسم ختم او ،علی آ قــا محمدی به من
همان پیشنهادی را داد کــه علی خو شلفظ
خ ــواســت ــه ب ـ ــود 40 .سـ ــال از ع ـمــر ان ـقــاب
مـیگــذشــت و ایــن اولین
گفت وگوی رخ به رخ من
بــا یـکــی از مـحــوریتــر یــن
شخصیتهای ا نـقــاب
اسالمی بود.
اینکتاب با  ۱۹۶صفحه
منتشر شده است.

