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تعداد فیلم های ساخته شده در سینمای ایران درباره مقاومت ملت مظلوم 
فلسطین در برابر رژیم اشغالگر قدس، زیاد نیســت. این حوزه ای است که 
بخش خصوصی به دالیلی که بیشتر اقتصادی هستند و با مناسبات گیشه 
سر و کار دارند، خیلی امکان ورود به آن را ندارد و نهادهای دولتی باید متولی 
آثاری در این زمینه شوند. هرچند نخستین فیلم هایی که مرتبط با مقاومت 
ملت فلسطین بودند یا به نوعی علیه رژیم صهیونسیتی ساخته شدند محصول 
بخش خصوصی بودند ولی از دهه۷۰ اغلب فیلم های مرتبط با این حوزه در 

نهادها و سازمان های دولتی یا توسط صدا و سیما ساخته شدند. 
نکته مغفول در بیشــتر این فیلم هــا بحث جذابیت اســت؛ فیلم هایی که 
تعدادی شــان با وجود دســتمایه قابل تامل، با پرداخت شــتابزده و بیان 
مستقیم و گل درشت، تأثیری که باید به جا نگذاشتند. نهادهایی چون بنیاد 
سینمایی فارابی و حوزه هنری هم که می توانستند ورود جدی تری به مقوله 
مقاومت ملت فلسطین داشته باشند، به هر دلیل ورود چندانی به این ماجرا 
نداشتند. در مورد بنیاد سینمایی فارابی، مهم ترین فیلمی که علیه جنایات 
صهیونیست ها ساخته شده، »۳۳روز« جمال شورجه است که اواخر دهه۸۰ 
ساخته شــد.  نکته دیگر اینکه فیلم های مرتبط با مقاومت ملت فلسطین، 
بیشــتر در پخش از تلویزیون دیده شده اند تا اکران ســینماها. مروری بر 
فیلم های ساخته شده در این رابطه نشان می دهد بهترین، تأثیرگذارترین و 
پرفروش ترین فیلم های مرتبط با این حوزه در سال های نسبتا دور و توسط 

بخش خصوصی ساخته شده اند؛ از »سرب« تا »بازمانده« و »آتش پنهان.«

سرب 
»سرب« نخستین فیلم سینمای ایران است که مضمونی ضد صهیونیستی 
دارد و به فعالیت ســازمان تروریســتی هاگانا در تهران دهه۲۰ می پردازد. 
مسعود کیمیایی در روزهایی که تازه فیلمبرداری سرب را به پایان رسانده بود 
درباره فیلمش چنین گفته بود: »مسئله فیلم، اصال و ابدا سیاسی نیست. رنگ 
و لعاب ظاهری قصه، قضیه صهیونیسم است که در دنیا شاخه های متعددی 
داشته و دارد که بخشی از آن هم به ایران مربوط می شود. در سال های پس 
از شهریور۱۳۲۰، گروهی یهودی حزبی درست کردند به نام هاگانا. وقتی در 
سال۱۹۴۸ برای نخستین بار اسرائیل اعالم موجودیت کرد، یهودیان ایران 
هم به سوی این کعبه آمال ساختگی سوق داده شدند اما در فیلم سرب، اینها 
یک سوی قضیه است. آنچه برای من اصل بوده، دربه دری آدم ها به دنبال یک 
موعود است؛ موعودی که سیاست، ادبیات یا به نوعی بانکداری جهانی برایش 
ساخته است«. )ماهنامه فیلم، شــهریور۱۳۶۷( در فیلم سرب، تشکیالت 
هاگانا قتل یک یهودی را به گردن میرزا محسن )جمشید مشایخی( می اندازد 
تا این موضوع دامن بزندبه این مســئله که مســلمانان یهودی کشی به راه 
انداخته اند. از سوی دیگر فیلمساز سراب بودن سرزمین موعود را با تأکید بر 
بی پناهی شخصیت هایش به نمایش می گذارد. موضع فیلم در قبال تشکیالت 
صهیونیستی هاگانا که در قطب منفی ماجرا ایستاده اند صریح است. نکته مهم 
سرب، تفکیک قائل شدن میان صهیونیست ها و یهودیان است ؛ موضوعی که 
بعدها در برخی از فیلم ها رعایت نشد. ســرب در اکران سال۱۳۶۸ کارکرد 
متوسطی در گیشه داشت. فیلم بعدها و در نمایش در تلویزیون بسیار دیده 

شد و عده ای آن را بهترین فیلم بعد از انقالب کیمیایی می دانند.

 آتش پنهان
محصول انتهای دهه۶۰ که در ســال۷۰ اکران عمومی شد و یکی از معدود 
تولیدات بخش خصوصی با محوریت مقاومت ملت فلســطین است. حبیب 
کاوش در فیلم »آتش پنهان« بنا را بر حادثه پردازی گذاشته است. در آتش 
پنهان ژاکوب، یهودی لبنانی االصل، در یک مهمانــی، به همراه تعدادی از 
نزدیکانش به دست گروهی که به لباس رزمندگان فلسطینی درآمده اند کشته 
می شود. خواهر و دختر ژاکوب، ســارا، از این حمله جان سالم به درمی برند. 
رزمندگان فلسطینی که درمی یابند هدف اسرائیلی ها از این ماجرا برانگیختن 
افکار عمومی علیه مبارزه آنهاست مسببان اصلی واقعه را افشا می کنند. سارا 
پس از شرکت در یک عملیات ناموفق تروریستی علیه ابوخلیل و فرزندش 
ابوعلی درمی یابد که نامزد اسرائیلی اش طراح و مجری توطئه قتل پدرش بوده 
است. نظامیان اسرائیلی برای مقابله دست به اقدام تالفی جویانه می زنند و 
گروهی از رهبران فلسطینی، ازجمله ابوخلیل را دستگیر می کنند. به دنبال 
این ماجرا ۲رزمنده  فلســطینی در یک عملیات انتحاری ستاد فرماندهی 
نیروهای اسرائیلی را منهدم می کنند. آتش پنهان با تکیه بر صحنه های اکشن 
در اکران به توفیق می رسد؛ پنجمین فیلم پرمخاطب سال۱۳۷۰ با نزدیک به 
۲میلیون تماشاگر. آتش پنهان پرمخاطب ترین فیلم سینمای ایران در حوزه 

مقاومت ملت فلسطین است.

بازمانده
سیف اهلل داد ۱۳۷۴ اقتباسی از داســتان »بازگشت به حیفا« نوشته غسان 
کنفانی، نویسنده فلسطینی که ماجرایش به دورانی بازمی گردد که تازه رژیم 
صهیونیستی در فلسطین اشغالی شکل گرفته بود، نوشت. او در اوایل دهه۷۰ 
فیلمنامه »بازمانده« را نوشت و سال۷۳ در سوریه آن را جلوی دوربین برد. 
تولیدی جاه طلبانه برای سینمای ایران در آن سال ها که شکوه آثار کالسیک را 
به یاد می آورد. بازمانده حکایت مظلومیت یک ملت است در روزهای از دست 
دادن سرزمینش. فیلم به درستی بر مایه های دراماتیک دستمایه ای که در 
اختیار داشته متمرکز می شود و داستان یک خانواده را باز می گوید؛ خانواده 
دکتر سعید، پزشــک فلسطینی و همســرش لطیفه و کودک شان فرهان ؛ 
خانواده ای که متالشی می شود ، خانه ای که تصرف می شود و تنها این فرهان، 
بچه خانواده است که زنده می ماند و حاال صفیه مادر سعید می خواهد نوه اش 
را بازیابد. واضح است که فیلمساز کودک را به شکلی نمادین به عنوان نشانه ای 
از امید و آرمان فلسطین درنظر گرفته است؛ آرمانی که درنهایت و با وجود 

جنایات صهیونیست ها همچنان زنده می ماند. بازمانده در روایت داستان و 
ســبک بصری، به الگوهای سینمای کالسیک وفادار اســت. فیلم با وجود 
تأکید بر حوادث، بیشتر با احساس مخاطب سر و کار دارد و راز تأثیر گذاری و 

ماندگاری اش هم همین تکیه به احساس است .
فصل نهایی بازمانده نقطه اوج اثر را رقم می زند.آیت الکرســی ای که صفیه 
برای نوه اش فرهان می خواند و بعد انفجار قطار و در نهایت زنده ماندن کودک؛ 
بازمانده ای که امید و آرمان فلسطین را تداوم می بخشد، به یادماندنی ترین 
سکانس فیلم است. از بازمانده به عنوان بهترین محصول سینمای ایران درباره 

فلسطین یاد می شود.

قناری
»قناری« تنها فیلم سینمای ایران است که در آن موضوع کودکان فلسطینی 
دستمایه قرار گرفته اســت. موضوع این فیلم، مقاومت کودکان فلسطینی 
و حضور این نســل در متن مبارزه اســت. قناری درباره یک پسر خردسال 
فلسطینی است که دچار لکنت زبان است. یک کشیش مسیحی به نام پدر 
سیمون برای کمک به رفع این مشکل، قناری کوچکی را به او هدیه می دهد اما 
به سفارش پدر سیمون باید برای قناری خود محیطی آرام و کم سر و صدا ایجاد 
کند تا قناری بتواند برایش آواز بخواند. تالش این کودک برای یافتن محیط 
امن و آرام او را با مســائل مختلفی روبه رو می کند. این فیلم روایتی از تالش 
یک کودک فلسطینی برای یافتن آرامش در دل هجوم و هیاهوی جنایات 
صهیونیست هاست. به تعبیری قناری، در واقع نمادی است از صلح و آشتی و 

این فیلم استعاره ای است از صلح طلب بودن کودکان فلسطینی.

هیام
»هیام« که ابتدا »زیتون شکسته« نام داشت به کارگردانی محمد درمنش، 
تصویر مقاومت فلســطینیان را با رمانسی عاشقانه ترکیب می کند. فیلم در 
پیوند میان موضوع دفاع از سرزمین و بازیابی عشق به روایت ماجرای حسان، 
جوانی فلسطینی می پردازد که از انگلستان به سرزمین های اشغالی می آید تا 
با هیام ازدواج کند. آنها قرار است بعد از برگزاری مراسم ازدواج، فلسطین را 
به مقصد انگلستان ترک کنند ولی تهاجم صهیونیست ها برنامه زندگی زوج 

جوان را بر هم می زند.
نکته جالب توجه فیلم هیام تأکید فیلمساز بر مقاومت زن فلسطینی است. 
در واقع قهرمان کنشمند فیلم، هیام است که تصمیم به مقاومت می گیرد. 
هیام در کشاکش نمایش احساسات، مشکالت خانوادگی و به تصویر کشیدن 
نبردهای شهری، در نهایت با رویکردی آرمان گرایانه به پایان می رسد. تقابل 
زوج جوان، که مرد طرفدار سازش با دشمن و زن خواهان مقاومت است، در 

نهایت به مدد عشق به فرجام خوش می رسد. 
در پایان فیلم، حسان و هیام موفق به رهایی از دست صهیونیست ها می شوند؛ 
پایانی که نوید بخش پیروزی آرمان فلسطین نیز هست. اهمیت و نقطه تمایز 
فیلم هیام از تأکید فیلمساز بر مقاومت زنان فلسطینی می آید؛ موضوعی که 

سینمای ایران کمتر به آن توجه کرده است.

شکارچی شنبه 
در »شکارچی شنبه« فیلمساز به موضوع توجیهات مذهبی صهیونیست ها 
برای نسل کشی فلسطینی ها پرداخته است. پرویز شیخ طادی در شکارچی 
شنبه به روایت ماجرای یک کودک اســرائیلی به نام بنیامین پرداخته که 
سرپرســتی اش به پدربزرگش)با بازی علی نصیریان( واگذار شــده است؛ 
پدربزرگی که یک خاخام صهیونیست اســت و با توجیهات مذهبی سعی 
می کند نسل کشــی و قتل عام دیگر نژادها، ازجمله فلسطینی ها را توجیه 
کند. کشتار فلســطینی ها برای او یک ســرگرمی روزانه است و در همین 
حین این مرام را به نوه خود نیز تدریس می کند؛ ماجرایی که باعث می شود 
جنایت پیشگی در وجود کودک نهادینه شود . کشته شدن پدربزرگ توسط 

نوه اش در پایان فیلم، کارکردی نمادین در اثر دارد.

رئیس سازمان سینمایی با اشاره 

نقل قول
به فرارسیدن روز قدس و تأکید بر 
گرامیداشــت این روز در جهان 
اسالم، از حمایت ســازمان سینمایی برای تولید 
فیلم های بلند، کوتاه و مستند با موضوع مقاومت 

و مظلومیت فلسطین خبر داد.
به گزارش همشــهری، محمد خزاعــی، رئیس 
سازمان سینمایی در آستانه فرا رسیدن آخرین 
جمعه ماه مبارک رمضان و روز قدس با اشــاره به 
اهمیت گرامیداشت این روز در جهان اسالم گفت: 
»روز قدس« یادگار امام راحل )ره( است؛ روزی که 
منحصر به ایرانیان و شیعیان نیست و باید گفت 
از اعتباری ویژه در جهان اسالم برخوردار است. 
هیچ انســان آزاده ای نمی تواند از آنچه در قدس 
شریف می گذرد و همچنان با حمایت غرب ادامه 
دارد، چشم پوشــی کند. در تمام این سال ها، روز 

قدس، محلی برای وحدت مســلمانان و آزادگان 
جهان بوده و اجازه نــداده خون پاک مردم مبارز 
فلسطین لگدمال جوسازی  رسانه های غربی شود؛ 
رسانه هایی که اخبار تجاوز رژیم اشغالگر فلسطین 
را وارونه جلوه داده و اجــازه نمی دهند تعدی و 
بی احترامی مداوم صهیونیست ها به قبله نخستین 

مسلمانان، به گوش آزادگان جهان برسد.
وی ادامه داد: سینمای ایران، در همه این سال ها 
همراه مردم فلسطین بوده است؛ همراه و همصدا با 
همه مبارزان علیه ظلم و بی عدالتی و توسعه طلبی 
بیگانگان در کشــورهای اســالمی. جشنواره ای 
همچون جشــنواره بین المللی فیلم »مقاومت« 
عرصه ای برای تجلی هنــر هنرمندانی بوده که 
مقاومت را در هر جای جهان که باشد، به تصویر 
کشیده و سیمای روشن قهرمانان عدالت خواه و 
جسوری که سر به ظلم خم نکردند، ترسیم کرده 

است. بسیار آثار فاخر تصویری درباره مقاومت در 
فلسطین، سوریه، عراق، یمن و کشورهای اسالمی 
در جشنواره های مختلف سینمایی عرضه و دیده 

شده است.
خزاعی افزود: در آســتانه برگزاری روز قدس با 
احترام به روح پرفتوح امام راحل )ره( و به تأسی 
از رهبر معظم انقالب اســالمی که همواره نماد 
ظلم ستیزی و در کنار فلسطین مظلوم بوده اند، 
به ســینماگران اعالم می کنیم که از آثار مربوط 
به فلسطین شــریف و محور مقاومت در سازمان 

سینمایی حمایت خواهد شد.
رئیس سازمان ســینمایی گفت: امروز در جهان 
سینما، تصویر و رسانه، سازنده افکار و ایجاد کننده 
امواج هســتند. پیروز میدان هــای جنگ، آنانی 
هستند که صاحب رسانه اند و با زبان تصویر سخن 
می گویند. در جهان اسالم، نیازمند توسعه صنعت 

نمایش هستیم. ایران به عنوان مهم ترین سینما در 
جهان اسالم، باید پرچمدار تولید و نمایش آثاری 
باشد که واقعیت آنچه بر مســلمانان می گذرد، 

نشان دهد.
خزاعــی در بخشــی از صحبت هایش با اشــاره 
به اینکه زیر مجموعه های ســازمان ســینمایی 
میزبان و پذیرای ایده ها، طرح ها و فیلمنامه های 
سینماگرانی اســت که درباره فلسطین و محور 
مقاومت باشند، توضیح می دهد: »امیدوارم در کنار 
سینمای بلند و کوتاه، در حوزه مستند )به واسطه 
واقع نمایی اش( شــاهد رشــد تولید آثار درباره 
فلسطین و محور مقاومت باشــیم. سینماگران 
این حوزه و سایر حوزه ها، به طور قطع، عالقه مند 
به ثبت حقیقت هستند و ســازمان سینمایی با 
حمایت آنها، شعله حقیقت جویی را در جان این 

هنرمندان روشن نگاه می دارد.«

حمایت از تولید آثار  محور مقاومت
رئیس سازمان سینمایی اعالم کرد 

تصویر مقاومت ملت فلسطین در سینمای ایران

فریم هایی از زیتون شکسته

دختری به نام ریچل کوری
ِریِچل آلین کوری یــا آنطور که در ایران 
بیشــتر متداول است، راشــل کوری، 
خاطره نویــس و فعال صلــح آمریکایی 
بود که در انتفاضه دوم به دســت ارتش 
رژیم صهیونیستی کشــته شد. کوری 
سال آخر دانشگاه بود که برای پ ژوهشی 
مستقل به رفح در نوار غزه رفت و در آنجا 

به تعدادی از فعاالن صلح پیوســت. روز 
۱۶مارس۲۰۰۳، کوری در قالب گروهی از فعاالن صلح متشکل از 
۳بریتانیایی و ۴آمریکایی جلوی نیروهای ارتش اسرائیل ایستاد که 
قصد ویران کردن خانه های فلسطینیان را داشتند. ریچل خود را 
به عنوان سپر انسانی در برابر بولدوزر کاترپیالر ارتشی قرار داد تا سد 
راه آن شود، اما بولدوزر از روی او عبور کرد و ریچل به شدت مجروح 
شد. ریچل با آمبوالنس  به بیمارستان منتقل شد، ولی به دلیل شدت 
جراحات طاقت نیاورد و فوت کرد. پس از درگذشت کوری، ارتش 
اسرائیل مدعی شد که راننده بولدوزر کوری را که در مقابلش بوده 
ندیده، اما فعاالن صلح حاضر در صحنه شــهادت دادند که راننده 

بولدوزر تعمدا از روی کوری عبور کرده است.
 My Name Is( »نمایشــنامه »اســم من ریچل کوری اســت
Rachel Corrie( ویراسته آلن ریکمن و کترین واینر خوانشی 
تئاتری از این واقعه است. این نمایشنامه بر مبنای یادداشت های 
روزانه و ای میل های ریچل کوری به رشته  تحریر درآمده است. این 
نمایشنامه در سال۲۰۰۵ به کارگردانی آلن ریکمن در رویال کورت 
لندن روی صحنه رفت. خانواده او که به دیدن این نمایش نشستند 

آن را بسیار تأثیرگذار دانستند.
به گفته خودشــان، آنها به عنوان یک خانواده آمریکایی تا پیش از 
درگیر شدن مســتقیم ریچل با موضوع فلسطین تصور درستی از 
قضیه اشغال فلسطین نداشتند، اما از طریق ای میل های ریچل با 
فضای حاکم بر منطقه و شرایط بحرانی فلسطینیان آشنا شدند و 
نگاه دیگری به این قضیه پیدا کردند. از این نمایشنامه ۲ترجمه در 
ایران موجود است؛ »نام من ریچل کوری است که با ترجمه حسین 
درخشان در مجموعه نمایشنامه های نشر نی منتشر شده و ترجمه 
دیگر، از آن فرانک حیدریان اســت که انتشارات کوله پشتی آن را 
منتشر کرده است. در بخشــی از ترجمه حیدریان می خوانیم: »از 
من درباره مقاومت بدون خشونت پرســیدی و من انتفاضه اول را 
مثال زدم. اکثریت بزرگی از فلســطینیان، تا آنجا که من می دانم، 
االن درگیر مقاومت بدون خشونت به سبک گاندی اند. فکر می کنی 
من در این خانه ای که قرار است تخریب شود و دائم زیر شلیک تیر 
است پیش چه کسانی مانده ام؟  خیال می کنی من با مبارزان حماس 
معاشــرت می کنم؟ به این مردم هر روز تیراندازی می شود و آنها 
کاسبی شان را زیر سایه مسلسل ها و راکت اندازها به بهترین شکل 
ممکن ادامه می دهند آیا همین خود مظهر مقاومت بدون خشونت 

نیست؟« کوری هنگام مرگ تنها ۲۳سال داشت. 

به دنبال فلسطین 
نجال ســعید، دختر ادوارد 
سعید، در ســال۱۹۷۴ در 
شــهر بوســتون در ایالت 
ماساچوســت متولد شد. او 
یک نویســنده، بازیگر، نمایشنامه نویس و  فعال 
سیاســی آمریکایی – فلسطینی اســت. ادوارد 
ســعید، پدر نجال سعید یک روشــنفکر و استاد 
دانشگاه فلسطینی مطرح و شناخته شده ای بود 
که عالوه بر فعالیت هــای آکادمیک، یک فعال 
سیاسی فلسطینی هم بود و آثاری نیز در زمینه 
شرق شناسی و نقد امپریالیسم نیز از خود به جای 
گذاشت. نجال سعید نیز مانند پدر در آثار ادبی و 
آکادمیک خود از موضوعاتی نظیر نژادپرســتی، 
الگو برداری، نابرابری اجتماعی و اقتصادی، انتقاد 
کرده است.   او در ســال ۲۰۱۳در گفت وگویی با 
مجله »ســالن« از هویت عربی و دالیل نگارش 
کتاب »به دنبال فلسطین« سخن گفت. این کتاب، 
جذاب و عمیقا تکان دهنده در ژانر خاطره نویسی 
است، نجال سعید در این کتاب درباره وقایع زندگی 
خود از دوران کودکی تا بزرگســالی نوشته و از 
تجربــه اش به عنوان نســل دوم یــک خانواده 
فلســطینی مهاجر در آمریکا در این کتاب گفته 
است.  حمالت ۱۱سپتامبر۲۰۰۱ و شیوه ای که 
آمریکایی ها به این حمالت پاســخ دادند، باعث 
تغییرات زیادی در نگاه او به اجتماع و سیاست شد 
و همچنین سبب شد تا او در آثارش روی هویت 

فلسطینی و عرب خود بیشتر تمرکز کند. 

سینما

تجسمی

سریال

ادبیات

کتاب

بهشت اکنون 
هانی ابواســعد از کارگردانان معاصر و 
مطرح فلســطینی – هلندی است. او 
تا کنون ۲ بار نامزد دریافت جایزه اسکار 
شده است. یک بار در سال۲۰۰۶ برای 
ساخت فیلم »بهشت اکنون« و بار دیگر در سال۲۰۱۳ برای 

فیلم »عمر«.
او برای فیلم »بهشت اکنون« نیز یک جایزه گلدن گلوب در 
رشته بهترین فیلم خارجی دریافت کرده است. ابواسعد در 
یک خانواده مسلمان فلسطینی در شهر ناصره در سال۱۹۶۱ 
متولد شد. او در ســال۱۹۸۱ به هلند رفت و در هارلم هلند 
در رشته آیرودینامیک تحصیل و سال ها به عنوان مهندس 
هواپیما فعالیت کرد. او با دیدن فیلمی از میشــل خلیفی به 

حضور در سینما عالقه پیدا کرد.
ابواســعد در ابتدا به عنوان تهیه کننده تلویزیونی در شبکه 
چهار تلویزیون بریتانیا و شــبکه بی بی ســی مشغول به کار 
شد. او کمپانی تولید فیلم »عیلول« را در سال۱۹۹۰ با دیگر 
فیلمساز فلسطینی، رشید ماشراوی راه اندازی کرد. ابواسعد 
در سال۱۹۹۲ براساس فیلمنامه ای که نوشته بود، نخستین 
فیلم کوتاه خود را با عنــوان »خانه کاغذی« برای تلویزیون 

هلندی »نس«  ساخت.
ابواسعد نخستین فیلم خود با عنوان »چهاردهمین جوجه« 
را در سال۱۹۹۸ ســاخت. این فیلم جایزه های زیادی را در 

جشنواره های بین المللی از آن خود کرد.
فیلم »عمر« از آثار سینمایی مطرح این کارگردان فلسطینی 
در ســال۲۰۱۳ در بخش نوعی نگاه به جشــنواره فیلم کن 
نمایش داده شــد و جایزه داوران این جشــنواره را به خود 
اختصاص داد. فیلم »عمر« عالوه بر نامزدی در اسکار۲۰۱۳ 
جایزه بهترین فیلم جوایز سینمایی آسیا – پاسیفیک را نیز 

از آن خود کرد. 

نقاشی در غزه زیر بمباران 
ملک مطر ازجمله زنان مطرح نقاش و 
هنرمند فلســطینی است که در بیشتر 
آثارش روی تصاویری از زادگاهش غزه 
تمرکر دارد. فعالیت هنری ملک مطر در 
ســال۲۰۱۴ و در زمان بمباران شهر غزه و درحالی که وی از 
حمالت بی امان صهیونیست ها پناه گرفته بود، در پناهگاه اوج 
گرفت. او در زمان جنگ غزه ۵۲روز در خانه مانده بود و طی 
این مدت برای اینکه در برخی از ساعات روز ذهنش نسبت به 
جنگ منحرف شود، به نقاشــی روی آورد. نخستین نقاشی 
ملک مطر زنی خندان بود که چشمانش را بسته و دستانش را 
کامال باز کرده و درحالی که لباسی رنگین برتن دارد بر باالی 
شهری خاکستری مملو از ساختمان های زشت قرار گرفته 
اســت. او در ابتدا کارهایش را در شــبکه های اجتماعی به 
اشتراک می گذاشت، اما پس از مدتی تعداد پیام های زیادی 
که از سراسر دنیا برایش ارسال شده بود، او را شگفت زده کرد 
و به فکر واداشت. در نتیجه تصمیم گرفت نخستین نمایشگاه 

نقاشی هایش را در   ۱۴سالگی برپا کند. 
او تاکنون بیش از ۳۰۰نقاشی کشیده که در ۱۱کشور نمایش 
داده شــده اند. مطر در بیشتر نقاشــی هایش زنان و زندگی 
در غزه را به تصویر کشیده است، نقاشــی های او طرح های 
اکسپرسیونیستی زنده هستند که از عشق نقاش به رنگ ها 
و اشکالی که پیکاســو وماتیز در نقاشی هایشــان استفاده 
می کردند، پرده بر می دارند. در سال های اخیر ملک مطر در 
نقاشی های خود بیشتر روی زنان غزه و ترسیم دشواری های 

پیش روی آنها، متمرکز شده است.
مطر همچنین در حال نگارش و نقاشی داستان های زندگی 
خود در یک کتاب مربوط به کودکان اســت. این نخستین 
کتاب دو زبانه ای خواهد بود که توسط یک فلسطینی از غزه 

نوشته و به تصویر کشیده شده است.

شهاب مهدویگزارش
روزنامه نگار

در مدار محبوبیت
در این ســال ها تلویزیون به بهانه های مختلف سریال هایی درباره 
فلســطین تولید و روانه آنتــن کرده اســت. مجموعه هایی چون 
»چشمان آبی زهرا« به کارگردانی علی درخشی اوایل دهه ۸۰روی 
آنتن رفت، سریالی که نسخه سینمایی آن هم پخش شد. از دیگر 
سریال ها »وفا« بود که ســال ۱۳۸۵ به کارگردانی محمدحسین 
لطیفی روی آنتن شــبکه ۳ رفت. یک سال بعد از آن سریال »مدار 
صفر درجه« حسن فتحی از شــبکه اول سیما پخش شد، سریالی 
که در میان مجموعه های پخش شــده درباره فلسطین ، توانست 

مخاطبان بیشتری جذب کند.
بی شک در دهه ۸۰با حجم خوبی از سریال های تلویزیونی مواجه 
بوده ایم. »مدار صفر درجه« هم زمانی که رنگ و بوی ســریال های 
داستانی سیما از حیث شکل و شمایل بسیار باکیفیت تر و سنجیده تر 
از اغلب مجموعه های امروزی بود، برای بینندگانش پخش شد و این 
سریال آنچنان که در گفتار های رسانه ای و صفحات جست وجوگر 
اینترنتی آمده، براســاس زندگی عبدالحسین سرداری )دیپلمات 
دولت ایران در پاریس طی سال های جنگ جهانی دوم( ساخته شده 
هر چند نمی توان با عدم وجود شباهت ها این موضوع را تأیید کرد. 
این سریال یکی از محبوب ترین مجموعه های تلویزیونی تا به امروز 
لقب گرفته تا جایی که در این ســال ها بارها از شبکه های مختلف 
تلویزیونی پخش شده است. داستان سریال »مدار صفر درجه« به 
پیش از شهریور ۱۳۲۰بازمی گردد و ماجرای سفر دانشجویی ایرانی 
به نام حبیب پارسا )شهاب حسینی( به فرانسه برای تحصیل در رشته 
فلسفه در دانشگاه پاریس را نشان می دهد که در پژوهشی با دختری 
یهودی به نام سارا استروک همکاري می کند. اما این پژوهش باعث 
تغییر در مسیر زندگی این دو جوان می شود. ماجرا بر بستر جنگ 
جهانی دوم و شکل گرفتن صهیونیسم و تسلط تدریجی بر فلسطین 
می گذرد. حســن فتحی برای کارگردانی این ســریال در سومین 
جشنواره تلویزیونی جام جم جایزه دریافت کرد. یکی از ماندگارترین 
بخش های »مدار صفر درجه« موسیقی آن است، موسیقی اي که با 
آهنگسازی فردین خلعتبری با ترکیب کم نظیر خوانندگی علیرضا 
قربانی و ترانه سرایي مرحوم افشین یداللهی می تواند ماندگارترین 
اثر در تلویزیون در این ســال ها باشــد. خلعتبری پیش از این در 
سریال هایی چون »شب دهم« با حسن فتحی همکاری کرده بود، 
وی در گفت وگویی که در همشهری منتشر شده، می گوید: »به نظرم 
موسیقی فیلم یا سریال تابعی از خود سریال است. به همین دلیل 
اگر سریال به خوبی ساخته شده باشد و کارگردانی، فیلمنامه و سایر 
عوامل جذاب باشند؛ موسیقی هم جذاب به نظر می آید.« خلعتبری 
درباره حضور علیرضا قربانی به عنوان خواننده تیتراژ و اســتفاده از 
گروه کر توسط آهنگساز در همراهی با صدای خواننده می گوید:»من 
این ســریال را یک سریال عاشــقانه می بینم که در دوره خاصی از 
تاریخ شکل گرفته. در ســاخت موسیقی آن به تضاد یا تلفیق تم ها 
خیلی فکر نکردم. البته خیلی سخت است که یک قطعه موسیقی 
را تعریف کنم. در مجموع آنچه موسیقی مدار صفر درجه را توجیه 
می کند، عشق است که در این سریال خیلی مشخص است.« در این 
سریال عالوه بر شهاب حسینی بازیگرانی چون مسعود رایگان،  رؤیا 
تیموریان، آتنه فقیه نصیری، لعیــا زنگنه،  فرخ نعمتی، صدرالدین 
شجره و احمد ساعتچیان بازی کرده اند. بازیگران لبنانی و فرانسوی 
نیز در این سریال حضور داشتند. برخی دوبلورها در این سریال به 
جای بازیگران صحبت کرده بودند؛ بهرام زند، مدیر دوبالژ سریال 
بود که عنوان کرده بود ۶۰ گوینده به جای هنرپیشه های داخلی و 

خارجی سریال گویندگی کرده اند.

فهیمه پناه آذر؛ روزنامه نگار
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