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◾

◾رمانی برای مادران
رمان «کورمار» نوشته سیدعلیرضا میرمالک که با موضوع
سقط جنین نوشته شده است  .کورمار ،روایت یک کوچه
تنگ و بنبست اســت؛ همانجا که پایان شیرین یک
کابوس اتفاق میافتد .آرمان ،شاعری روشنفکر به همراه
فرح ،همسر خانهدارش که با فرزندی ناخواسته مواجه
شدهاند ،قرار است در یکی از خانههای این کوچه با اتفاقی
عجیب مواجه شوند .اتفاقی که شبیه یک رؤیاست.

خبر
روز

دلنوشتههای
رضا بابک
با صدای خودش

گزارش

◾

◾برگزاری محفل شعر بانوان در جشنواره شعر فجر
خانه کتاب و ادبیات ایــران دومین محفل شانزدهمین
جشنواره بینالمللی شعر فجر را با عنوان «محفل شعر
بانوان» امروز همزمان با نخستین روز از دومین نمایشگاه
مجازی کتاب تهران ،ساعت ۱۴در خانه کتاب و ادبیات ایران
برگزار خواهد کرد.
در این محفل جمعی از بانوان شاعر به شعرخوانی خواهند
پرداخت.

زهره کهندل تصویر مادر در سینمای ایران،
تصویریمتنوعومتکثراستازایفاینقشماندگار
مادر«رقیهچهرهآزاد»درفیلم«مادر»گرفتهتاتصویر
محومادرانگی«ترانهعلیدوستی»درفیلم«منترانه
 15سالدارم»کهایفایچنیننقشهاییبرایهر

خبر

از جایگاه اصلی مادران این سرزمین است و
فیلمسازان مختلف از زاویه نگاه خودشان ،شمایل
مادر را با جزئیات و ویژگیهای منحصر به
فرد زنان و مادران ایرانی روی پرده نقرهای به
نمایش گذاشتند .جایگاه مادر نه فقط در تاریخ

مروری بر نقشهای ماندگار مادران در سینمای ایران

«مادر»
برام ّ
قصه بگو...

◾
فرهنگ
و هنر

◾

◾بلیتهای جشنواره فیلم فجر پیشفروش میشوند
علی سرتیپی اعالم کرد:امسال بلیتفروشی به صورت
حضوری نیست و تمامی بلیتها به صورت پیشفروش در
سایتهایاعالمشدهتوسطجشنواره،بهفروشمیرسند.
وی درب ــاره ظرفیت استفاده از هــر سالن سینمایی در
جشنواره فیلم فجر اظهار کرد :با توجه به شیوع اُمیکرون،
صنف سینماداران ،خــود تصمیم گرفتند ظرفیت را به
۷۵درصد کاهش دهند.

دوآنهاسیمرغبلورینبهترینبازیگرنقشاولزن
جشنوارهفیلمفجرراداشتبراییکیدر81سالگیو
برایدیگریدر18سالگی!
تصویر «مادر» در سینمای ایران به ویژه پس
از پیروزی انقالب اسالمی ،تصویری واقعی

رضا بابک  ۳۶قطعه
از دلنوشتهها و
شعرگونههای خود را
در مجموعهای به نام
«برف ،راه ،بیردپایی»
خوانده و مهدی زارع،
نوازنده و آهنگساز
برای تکتک این
قطعات آهنگسازی
کرده است.
پیشتر رضا بابک در
نوین کتاب گویا دو اثر
«قاشق چایخوری»
نوشته هوشنگ
یو
مرادی کرمان 
«پیالهای چای بنوش»
نوشته علی کرمی
را نیز در قالب کتاب
صوتی خوانده بود.
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سال سی و پنجم

◾م ـ ـ ـ ـ ـ ــادران ج ـ ـ ـ ــاودان
سینمای ایران

نــقــش مـــــادر در ب ــرخ ــی از
فیلمهای سینمایی نقشی
محوری اســت و در بسیاری
از فیلمها یک نقش فرعی.
در اینجا مروری کوتاه بر کارنامه کاری بازیگران
زنی داریم که در ذهن مخاطبان با ایفای نقش
مادر ،ماندگار شدند .بازیگرانی که تعدادشان
در سینمای ایــران کم نیست اما نام برخی از
آنهــا ناخودآگاه تصویر مــادر را در اذهــان هر
ایرانی تداعی میکند.
مادرانی که پس از پیروزی انقالب اسالمی همواره
در فیلمهای سینمایی و سریالهای تلویزیونی
تــاش کــردهانــد تصویری حقیقی و دلنشین از
مادران اصیل ،دلسوز و فداکار ایرانی و مسلمان
را از خود به یادگار بگذارند .عالوه بر زندهیاد رقیه
چهرهآزاد که با نقش ماندگارش در فیلم «مادر»
علی حاتمیکیا به یکی از به یادماندنیترین
م ــادران سینمای ایــران تبدیل شد شاید بتوان
حمیده خــیــرآبــادی را ملقب بــه مــادر سینمای
ایــران کــرد ،زنی با چهرهای خندان و خوشرو که

تصویری آشنا از چهره مــادر ایــرانــی را بــر قاب
سینما و تلویزیون بــه نمایش گــذاشــت .حاال
دخترش ،ثریا قاسمی بار سنگین نقش مادرش
را در آثار سینمایی و تلویزیونی به دوش میکشد
تا همچنان آن تصویر فداکارانه و دلسوزانه از
مادر را زنده نگه دارد .ژاله علو ،جمیله شیخی،
پرویندخت یزدانیان ،شهال ریاحی ،آهو خردمند،
پروانه معصومی ،آفرین عبیسی و چندین نام
دیگر ،مادران جاودان سینمای ایران هستند که
همیشه در دلهای مخاطبان سینما و تلویزیون
ماندگارند.

در گرو مهر همسر و فرزندانشان دارند ،هیچ چیز
تکراری نمیشود ،زنانی که متعهدانه به زندگی
خانوادگیشان عشق مـیورزنــد و با وجــود همه
سختیهای مادرانگی ،اتفاق زیبایی در زندگی
روزمــرهشــان رقــم میخورد که آفرینش هر روزه
عشق اســت .گاهی هم این دلهره مادرانگی در
فیلمی همچون «مهمان مامان» ،یک میهمانی
ساده مادر خانواده را به بحران و گره اصلی قصه
تبدیلمیکند.

◾

◾مادران تنها
تصویر م ــادر در سینمای ای ــران چنان متأثر و
منشعب از مهر است که حتی وقتی قرار است
تصویر یک مادر معتاد را نشان دهد ،عشق مادری
او را مجبور به ترک میکند .در فیلم «دارکــوب»
بهروز شعیبی ،مادر معتادی نوزادش را رها میکند
و پس از سالها تحمل عــذاب وجــدان ،زمــان در
آغــوش کشیدن دخترش چنان لبریز از عشق
میشود که با پای خودش به کمپ ترک اعتیاد
میرود .البته در مقابل هم زنی را نشان میدهد که
با وجود اینکه مادر ژنتیکی دختربچه نیست اما
قلبشبرایفرزندخواندهاشکهزیرسایهمحبتاو

◾

◾مادران معمولی
تصویر یک مادر معمولی که غالبا ًزنی خانهدار
است در بیشتر فیلمهای ایرانی به عنوان نقشی
فرعی نشان داده میشود امــا گاهی هم نقش
محوری را در یک فیلم پیدا میکند« .به همین
سادگی» ساخته رضــا میرکریمی ،قصه زنــی را
تعریف می کند که تصویری نزدیک به روزمرگی
بسیاری از مــادران ایرانی است .روزهــای زندگی
طاهره شاید در ظاهر خستهکننده ،کسالتبار و
تکراری به نظر برسد اما برای مادران ایرانی که دل

رشد کرده ،میتپد مانند تصویری که بیتا فرهی در
فیلم«کیمیا»دارد ،زنی کهنوزادی رانجات میدهد
و به او احساس مادرانهای پیدا میکند .محبت و
عاطف ه این زن نسبت به کودک موجب میشود
نتواند دختربچه را به پدر خونیاش بسپارد.

◾

◾مادران امروزی
نگاهی کلی به فهرست فیلمهای ساخته شده
پس از انقالب اسالمی به ویــژه یک دهه اخیر
نشان میدهد نقش مادرانی که عالوه بر مادری،
جایگاهی اجتماعی هم دارند نادیده گرفته شده
یــا یکسویه و شعارگونه روای ــت شــده اســت.
زنانی که عالوه بر مادری کردن ،بیرون از خانه کار
میکنند ،حضوری فعال و پررنگ در جامعه دارند
و گاهی جزو زنان جریانساز و کارآفرین هستند.
زنانی که مــادری ســدی بر سر راه فعالیتهای
اجتماعیشان نشده و حتی به قدرت و تأثیرشان
افزوده است .سینمای ایران نیاز به یک بازنمایی
درست و واقعنما از مادران امروزی دارد ،زنانی که
عالوه بر حضور مؤثر اجتماعیشان ،نقش مادری
را به قدر کفایت و گاه تا حد از خود گذشتگی
ایفا میکنند.

پخش
«پابهماه»
همزمانبا
روز مادر
درشبکه3
مجموعه مستند «پا
به ماه» با موضوع
لحظات خاص روزهای
آخر بارداری و روز
تولد به تهیهکنندگی
مهدیهسادات محور
از شبکه  3سیما روی
آنتن میرود.
این مستند شهر به
شهر و روستا به روستا
لحظات خاص و به
یادماندنیِ روزهای آخر
بارداری و روز تولد را
به تصویر کشیده و
قص ه روزهایی از زندگی
آدمهاست که پر از
انتظار ،نگرانی ،عشق،
ترس و صبر است و
قصه آدمهایی است که
خود را تکثیر کردند.
«پا به ماه» از امروز
همزمان با والدت
حضرت فاطمه
زهرا(س) و روز مادر
هر شب ساعت  18از
شبکه  3سیما به روی
آنتن میرود.

گیالنه

مادران ابدی
«گیالنه» را شاید بتوان فیلم ممتازی در روایت رنجهای مادر
یکجانبازدانست.نقشآفرینیکمنقصفاطمهمعتمدآریا
در فیلم «گیالنه» تصویری از تحمل رنجها و از خود گذشتگی
م ــادری را نشان مــیداد که پرستار پسر مجروح از جنگ
بازگشتهاش بود .رخشان بنیاعتماد ،کارگردان این اثر نیز
مانند نرگس آبیار ،ماجرایی واقعی را دستخوش ساخت
فیلمش کرد ،قصه مادرانی که وامدار رنجهای جنگ شدند.
اگرچه تصویر مادرانگی در سینما مختص به زنانی نیست
که حتما ًفرزندی را به دنیا آوردهاند ،گاهی زنی بدون داشتن
فرزند ،رنج و عشق مادری را تجربه میکند مانند همسران یا
دختران جانبازان که برای مراقبت از شوهران یا پدرانشان فراتر
از پرستاری برایشان مادری کردهاند اما سینمای ایران نسبت
به انعکاس چهره آنها کمکاری کرده است.

یدو

مادریبهوسعتوطن
فیلم «یــدو» قصه مام وطن اســت .داستان فیلم دربــارٔه
م ــاهه ــای آغ ــازی ــن جــنــگ تحمیلی اسـ ــت .دوران ـ ــی که
خانوادههای شهرهای مختلف خوزستان به ناچار خانه
و همٔه دلبستگیهایشان را رها کردند و به شهرهای دیگر
پناه بردند تا جــان خــود را نجات دهند امــا در ایــن میان
م ــادری (بــا نقشآفرینی دیــدنــی ســتــاره پسیانی) قصد
نــدارد خانه و کاشانٔه خود را رها کند ،پسر نوجوانش از
تصمیم او عصبانی است و به هر بهانهای با مادر بحث
میکند و حرف از رفتن میزند ولی مادر بیش از آنچه یدو
تصور میکند عاشق خانهای است که در آن مــادر شده
اســت .مهدی جعفری در این فیلم ،تصویری از مــادر را
نشان میدهد که به وسعت وطن ،عاشق این مرز و بوم
است.

شیار 143

مادرانانتظار
شاید بتوان ماندگارترین بازی «مریال زارعی» را ایفای نقش
الفت در فیلم «شیار  »143دانست .ایفای نقش تمیز و
ت چشم
غافلگیرکننده او از مادری در پی تنها پسرش؛ الف ِ
به راه یــونـساش .فیلم دیدنی نرگس آبیار براساس یک
زندگی واقعی ساخته شد و تصویری از مادری را نشان داد
که سالها چشم به راه آمدن فرزندش از جبهه بود حتی
سالهای پس از پایان جنگ.
امید مادرانه در این فیلم موج مـیزد حتی زمانی که الفت
قامت خمیده ،مشتی استخوان به جا مانده از پسرش را
سخت در آغوش کشید و برایش الالیی خواند .این فیلم با
رهایی از گــرداب کلیشه و شعار ،توانست تصویری بدیع و
تأثیرگذار از مادران انتظار را به تصویر بکشد ،مادرانی که امید،
سوی چشمانشان در سالهای فراق بود.
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◾

◾پویش ملی نذر کتاب برگزار میشود
مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران پویش ملی «نذر کتاب»
را با یــاری خیران و حامیان حقیقی و حقوقی همزمان با
دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران و با هدف رساندن
کتاب به عالقهمندانی که امکان خرید کتاب ندارند ،اجرا
میکند.عالقهمندان برای مشارکت در این پویش میتوانند
با مراجعه به  ketab.irوارد سامانه دومین نمایشگاه
مجازی کتاب تهران شوند.
این کهن سرزمین که در سراسر جهان ،جایگاهی
رفیع و مقدس است و نگاه به مادران همواره با
احترام بوده است .در ادامه نگاهی اجمالی بر
نقشهای ماندگار مادران سینمای ایران داریم که
میخوانید.

یادداشت

چند نکته درباره

دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران

تجربهای که باید
کاملتر شود

خدیجه زمانیان دومین نمایشگاه مجازی
کتاب تــهــران از ام ــروز رســمــا ًکــار خــود را آغــاز
میکند .عالقهمندان میتوانند تا دهم بهمنماه
بــه ص ــورت ۲۴ســاعــتــه بــا مــراجــعــه بــه سامانه
 ketab.irکتابهای مورد نظر خود را از دومین
نمایشگاه خریداری کنند .ناشران بینالمللی
نیز مجموعهای از کتابهایی که امکان ورود به
کشور را داشتند برای عرضه در این نمایشگاه
آماده کردهاند که با ۳۰درصد تخفیف ارزی به
مخاطبان ارائه خواهند کرد اما ذکر چند نکته
درب ــاره دومین دوره نمایشگاه مجازی کتاب
تهران ضروریست.
اول :تجربه برگزاری نخستین دوره نمایشگاه
مجازی کتاب تهران نشان داد این نوع برگزاری
سبب ایجاد مشارکت بیشتری از سوی مردم
میشود چــون محدودیتهای زمــان ،مکان و
امکان دسترسی که در نمایشگاه فیزیکی کتاب
تهران وجود داشت در نمایشگاه مجازی کتاب
تهران از بین رفته است.
در مــدت زمــان بــرگــزاری ایــن نمایشگاه تقریبا ً
مخاطبان از همه جای ایران کتاب خریدند .به
گفته بعضی ناشران از شهرهایی خرید انجام
میشد که حتی اسم آنها را نشنیده بودند و این
اتفاق نشان میدهد دسترسی مردم به کتاب
سادهتر شده و از هر نقطهای از کشور میتوانند
کتاب سفارش دهند و رایگان دریافت کنند ،پس
از هر جای دنیا میتوان برای حضور و خرید از
نمایشگاه مجازی کتاب اقدام کرد و مشکالتی
مانند هزینههای رفت و آمد ،اسکان ،زمان و...
وجود ندارد.

دوم :همیشه حضور ناشران شهرستانی در
نمایشگاه فیزیکی کتاب ،چالشبرانگیز بوده و
سختیهایی به همراه داشته که به همین دلیل
عده زیادی از ناشران شهرستانی امکان حضور
در نمایشگاه را پیدا نمیکردند؛ اما در نمایشگاه
مجازی کتاب فرصت برابر بــرای حضور همه
ناشران فراهم میشود.
سوم :در این شیوه از برگزاری نمایشگاه عالوه
بــر صرفهجویی در وقــت خــریــداران کتاب در
هــزیــنـههــای نــاشــران و متولیان ب ــرگ ــزاری هم
صــرفـهجــویــی شــد چ ــون در تــمــام ط ــول ســال
بخش زیادی از وقت ناشران صرف نامنویسی،
غرفهبندی ،چاپ کتابهای جدید ،تبلیغات و
اطالعرسانی ،تهی ه کاتالوگ و بروشور و ...برای
حضور در نمایشگاه فیزیکی کتاب میشد.
چهارم :ارسال رایگان کتاب در نمایشگاه مجازی
کتاب تهران هم امتیاز ویژهای بود که مردم را برای
خرید کتاب ترغیب کرد که این امتیاز در این
نمایشگاه هم تکرارمیشود.
پ ــن ــج ــم :نـ ــاشـ ــران در نــمــایــشــگــاه م ــج ــازی
کــتــاب ،بــا خــریــدار واقــعــی مــواجــه میشوند و
مراجعهکنندگان بــر اس ــاس نیاز خــود کتاب
میخرند اما در نمایشگاه فیزیکی کتاب ممکن
اس ــت مـــردم بـــرای گــشــت و گ ــذار و قــرارهــای
فرهنگی به بازدید از نمایشگاه بیایند.
نکته آخــر :با همه مــوارد گفته شده فوق به نظر
میرسد بــرگــزاری همزمان نمایشگاه فیزیکی و
مجازی ایدهآلترین نوع برگزاری یک نمایشگاه
کتاب باشد تا هم مخاطبی که دوســت دارد در
خلوت خود و سکوت در نمایشگاه گشت و گذار
کند لذت خرید کتاب را ببرد و هم مخاطبی که
دوســت دارد به شکل حقیقی پا در داالنهــای
شـلــوغ نمایشگاه کـتــاب ب ـگــذارد و کـتــاب مــورد
عالقهاشراپسازتورقهایبسیاردرمیانشلوغی
نمایشگاه انتخاب کند .از طرفی شــور و شعف
ناشی از رویارویی مردم با ناشران ،نویسندگان،
مترجمانوحتیخودمردمبایکدیگردرنمایشگاه
فیزیکی کتاب قابل قیاس با شکل مجازی آن
نیست و شاید همین مسئله نیاز انسان امروز و
به خصوص ایرانیها باشد پس باید گفت جامعه
ما به هر دو نوع برگزاری نمایشگاه کتاب نیاز دارد.

