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سینما

سیاسیبازیهایی که دامن
«به وقت شام» را گرفت!

تلویزیون

شبکه ورزش ،برترین شبکه
تخصصی از نگاه مخاطبان

شبک ه ورزش سیما در آخرین
ارزیابی آرای جشنواره مردمی
نوروزی صداوس��یما با کسب
بیش از ی��ک میلیون و 400
هزار رای عنوان برترین شبکه
تخصص��ی تلویزیون در ای��ام ن��وروز را از نگاه
مخاطبان به خ��ود اختص��اص داد .به گزارش
«وطنامروز» ،نخس��تین جش��نواره مردمی
ن��وروزی صداوس��یما ای��ن هفت��ه در حالی
ب��ه کار خ��ود پایان داد که ش��رکت بیش از
 19میلی��ون مخاطب در این جش��نواره آمار
قاب��ل توجهی بود که ض��رورت بهرهگیری از
ظرفیت مخاطبان در ارزیاب��ی از برنامههای
تلویزیون��ی و رادیوی��ی را تأیی��د میکند .بر
اس��اس آخرین نتایج بهدس��ت آم��ده از این
نظرس��نجی عمومی که در ایام نوروز برگزار
ش��د ،به ترتیب ش��بکه ورزش ،شبکه قرآن،
شبکه امید ،ش��بکه آموزش ،شبکه  4سیما،
شبکه سالمت ،شبکه پویا و شبکه مستند از
سوی مخاطبان ،بهعنوان برترین شبکههای
تخصصی تلویزیون انتخاب شدند.

کارگردان «کیمیا» سریال
«حضرت معصومه(س)» را میسازد

ج��واد افش��ار ک��ه بتازگی
ساخت س��ریال تلویزیونی
«آنام» را به اتمام رس��انده
اس��ت از مقدمات س��اخت
س��ریال الف ویژه «حضرت
معصوم��ه (س)» برای تلویزیون خبر داد .به
گزارش ایس��نا ،این کارگردان که در پرونده
کاری خود س��ابقه س��اخت مجموعههایی
چ��ون «کیمی��ا» را دارد ،در پاس��خ به این
پرسش که پس از مجموعه «آنام» تصمیمی
برای ساخت سریال ندارد؟ توضیح داد :قرار
اس��ت س��ریال «حضرت معصومه(س)» را
بس��ازم .سالهاس��ت به دنبال س��اخت آن
هس��تم .در ح��ال حاض��ر تلویزی��ون برای
س��اخت این مجموعه از م��ن دعوت کرده
و مقدمات کار انجام ش��ده اس��ت .مجموعه
«حضرت معصومه (س)» یک س��ریال الف
ویژه عظیم و س��نگین اس��ت که زندگینامه
حض��رت معصوم��ه (س) قرار اس��ت در آن
روایت ش��ود .مقدمات این س��ریال در حال
آمادهس��ازی است و اگر ش��رایط مهیا باشد
این سریال قرار است ساخته شود.

کتاب

نگاهی به زندگی و آثار رضا برجی ،عکاس و مستندساز عصر انقالب اسالمی

وارش گیالنی :دومین همایش «ش��ب وصل» ش��ب
گذشته با تقدیر از «رضا برجی» عکاس و مستندساز
باسابقه انقالب اس�لامی در مجموعه فرهنگی اسوه
برگزار شد .به بهانه برگزاری این مراسم در پروندهای
به مرور آثار و زندگی رضا برجی ،عکاس و مستندساز
عصر انقالب اسالمی پرداختهایم.
 -1یاد و کار شما هرگز فراموش نخواهد شد ،حتی اگر
گاهی غفلت رسانهها سبب نادیده گرفتن شما شود،
چرا که دید و نگاه مردم مس��تند است؛ درست مثل
کارهای شما که با عکسها و تصویرهایتان سند هر
واقع��ه و اتفاق را به نام زمان و نام خود آن واقعه ثبت
میکنید .ش��ما عظمت لحظهها و صحنهها را ثبت و
ضبط کردید و زمان و تاریخ نیز همت و عظمت شما
را محفوظ نگاه خواهد داش��ت .ش��ما ما را و تاریخ را
ب��ه مکانهایی میبرید که پای کس��ی هرگز به آنجا
نخواهد رس��ید و حتی چشمش��ان از دور هم آنجاها
را نخواهد دید! ش��ما دیدبانهای صادق و راس��تین
هس��تید و حرفتان سند است .شما سفیران مردم و
گوش و چشم و زبان ایشان هستند و نشانههای هویت
ما با دستهای شما نشان داده میشود؛ اگرچه خود
نیز گاه هویتس��ازید .هنگام جنگ همه به دنبال در
دس��ت گرفتن اسلحه هستند و شما تسبیحگویان با
هر فش��نگی که رها میشود .شما با دوربینهایی که
در دستهایتان سماع میکنند ،در حال راز و نیازید.
شما دنیا را آینهسازید. ...
 -2رضا برجی ،متولد  1343زنجان ،متاهل و دارای
 3فرزند ،جدش از عیاران منطقه بود و پدرش الگویی
برای زندگی بهتر و او خود در مس��جد هدایت تهران
یکی از خیل بسیجیهایی که 24اسفند  1359عازم
جبههها بودند؛ جبههای که او را با حقیقت چمرانها
آش��نا ک��رد و مجروحش��دن و بعد شیمیاییش��دن
و ...تا رس��ید به آوینی؛ یعنی از عکاس��ی در لش��کر
سیدالش��هدا(ع) و عملیات بستان و رمضان و خیبر و
فاو و شلمچه رسید به سیدمرتضی ...از فرمانده دسته
بودن و بیس��یمچی شدن و مس��ؤول تبلیغات بودن
رسید به س��یدمرتضی و روایت فتح در سال 1365؛
آن ه��م بعد از اینکه فهمید عراقی ناگزیر را که هیچ،
حتی دشمن را نباید از پش��ت زد و نباید در مرگش
ش��ادی کرد .رضا از اینجا به آنجا رس��ید؛ به آنجا که
دانست مستندسازی ،فرصتسازی و موقعیتشناسی
است اما نه آنقدر و آنطور که بخواهد از جوان در حال
پرپرشدنی عکس بگیرد که به او نگاه میکند .رضا از
هم��ان بچههای جنگ و جبههای بود که آموخت که
گاه باید از ثبت عکسهای چند میلیون تومانی گذشت
و تنها به جاریشدن اشکها دل داد و نگریست و مثل
یک رزمنده کاری کرد؛ وقتی که دختر  12سالهای را
در شلمچه دیدی که مثل تو ماسک ندارد.
 -3رضا برجی ،متولد  43همدان اس��ت .لیس��انس
یادداشت پژمان کریم�ی :رضا برجی از آن
دست آدمهایی است که میشود
دربارهاش فکر کرد ،میتوان دربارهاش نشس��ت و
حرف زد ،دربارهاش نوش��ت و دربارهاش خواند و
دربارهاش شنید و دربارهاش دید و تماشا کرد!
رضای س��ینمای بحران ،فرد عجیبی نیست .از
کره ماه نیامده اس��ت .از جنس ما اس��ت .از جنس
همه کسانی که میشناسیم اما در درون نگاه معنادار
و توفن��ده و در درون سرش��ار از هیاهویش چیزی
دارد و چش��مهای فوران میکند ک��ه دیگران از آن
بشدت بیبهره هستند .رضای دنیای عکاسی ،با همه
انسان بودنش ،اهل زمین نیس��ت .نه اینکه بال در
بال فرشتگان بزند ،نه اینکه موجودی ماورایی است؛
نه! اما اهل دنیا و حس��اب کتاب دنیایی نیس��ت .از
جنس آدمهای ناب و نادر و عاصی است که زندگی
را ط��ور دیگری دوس��ت دارند .او زندگ��ی را برای
فرش��تگی و برای رهایی دوس��ت دارد! او زندگی را
نه بهخاطر ماندن در این دنیا بلکه برای ساختن بال
محمدعلی آقامیرزایی* :نوش��تن
خاطره
از رضا برجی کار س��ادهای نیست.
رضا مرد س��ادهای است .ساده که میگویم نه از این
جهت ک��ه پیچیدگیهای مردان ایران��ی امروزی را
دارا نباش��د ،نه! رضا هم مثل تمام مردان این دیار با
پیچیدگیهای هزارالیه ذهنی روبهرو است اما ساده
است از این لحاظ که وقتی میخواهد خودش باشد
بدون ترس از قضاوت دیگران به تمام ،خودی را که
دوس��ت دارد به نمایش میگذارد .نخستینباری که
با او آشنا ش��دم هنگامی بود که سازمان فرهنگی-
هنری شهرداری تهران میخواست نگاتیوهایش را از
جنگهایی که عکاسی کرده ،بخرد .در فرهنگسرای
پای��داریبودم و رضا هم چند جلس��های با یاس��ر
هش��ترودی برای انجام این کار جلسه گذاشت .آنجا
بودم که فهمیدم بیش از  8جنگ معاصر را عکاسی
کرده اس��ت .از افغانستان ،چچن و بوسنی گرفته تا
لبنان ،فلس��طین و ...تمرکزش را روی عکاس��ی از
جنگهای معاصر جهان معطوف کرده و در این رشته
کار را ادامه میداد .یکی از بزرگترین عکاسان خبری
جه��ان رکورد  7جنگ را در کارنامه خود داش��ت و
رضا توانس��ته بود این رکورد را بشکند و عکسهای
دس��ت اولی از جنگهای معاصر بگیرد .این کار را از
افغانستان آغاز کرد و بعد با منازعاتی که در منطقه

پشت لنز حماسه

عكس :علیجباری،تسنیم

خبرگزاری فارس در گزارشی
در ارتب��اط ب��ا حواش��ی
ایجادش��ده برای اکران فیلم
س��ینمایی «به وقت ش��ام»
نوشت :برخوردهای سیاسی
با فیلم «به وقت ش��ام» موجب متوقف شدن
اک��ران این فیلم در بخش��ی از دانش��گاههای
کشور شده اس��ت .به گزارش «وطن امروز»،
در بخش��ی از گزارشی که فارس در ارتباط با
این موضوع تهیه کرده ،آمده است« :از زمانی
که اکران این فیلم س��ینمایی در دانش��گاهها
آغاز ش��ده برخی فعاالن دانشجویی و اعضای
تشکلهای دانشجویی ،نسبت به برخوردهای
سیاس��ی برخی مسؤوالن دانش��گاهی با این
موضوع نگران بودند و اتفاقات اخیر در برخی
دانش��گاهها نش��ان داد این نگران��ی بیدلیل
نبوده اس��ت .اکران تازهترین ساخته ابراهیم
حاتمیکیا که قرار بود روز دوشنبه در دانشگاه
هنر نمایش داده ش��ود ،بنابر دالیلی لغو شد.
مسؤول بسیج دانشجویی دانشگاه هنر درباره
این موضوع گفت« :فیلم س��ینمایی به وقت
شام ،قرار بود ساعت  14امروز(دوشنبه) در این
دانش��گاه اکران شود و همه مجوزهای قانونی
برای این کار گرفته ش��د اما تعداد محدودی
از دانشجویان دانشگاه که فکر میکنند تفکر
غالب دانش��گاه هستند معتقدند فیلمی که با
تفکر حاتمیکیا س��اخته شده اجازه اکران در
دانشکده سینما  -تئاتر دانشگاه هنر را ندارد».
از سوی دیگر مخالفت با اکران «به وقت شام»
در دانشگاه خیام مشهد هم صدای دانشجویان
را درآورد .مس��ؤول بسیج دانشجویی دانشگاه
خیام مشهد در این باره گفت« :اگرچه بسیاری
از دانشگاههای کش��ور برای اکران دانشگاهی
فیلم «به وقت شام» لحظه شماری میکنند
ولی متاس��فانه وقت��ی برای اک��ران این فیلم
درخواست دادیم ،مس��ؤوالن دانشگاه گفتند
یک ماه دیگر سیدی این فیلم به بازار میآید
و دانش��جویان میتوانند این فیلم را در خانه
ببینند و با پخش فیلم در دانش��گاه مخالفت
کردند!» برخی دانش��جویان از اینکه این روند
بخواهد در دانش��گاههای دیگر هم ادامه پیدا
کند ،ابراز نگرانی کرده و از مس��ؤوالن وزارت
علوم خواستند نسبت به این موضوع واکنش
نشان دهند.

وطن امروز

عکاس��ی دارد .شروع فعالیتش از س��ال  61تا  63در
حوزه عکاس��ی جنگ است .از سال  63تا سال  71در
روای��ت فتح بود و با ای��ن مجموعه همکاری میکرد.
زمینه فعالیت رضا برجی ،مس��تند اجتماعی ،جنگ
و بحران در کش��ورهای مختلف است .رضا برجی در
 75کشور عکاس��ی کرده و تهیهکننده و کارگردان و
تصویربردار  15سریال مستند بوده است .رضا در ایران
 15نمایشگاه انفرادی برگزار کرد و شانس شرکت در
نمایشگاههای انفرادی لبنان ،سوریه ،پاکستان ،آلمان و
ایتالیا را داشت .جایزه بهترین کارگردانی فیلم مستند
و جنگ در س��ومین جش��نواره فیلم سینما و نشان
فیروزهای «سینماحقیقت» به پاسداشت فیلم مستند
«سواحل اش��ک و زیتون» و  3دهه فعالیت هنری از
جمل��ه جوایزی بوده که به رض��ا برجی تعلق گرفته
است .مستند «سواحل اشک و زیتون» که مستندی
اس��ت از جنگ  33روزه اس��رائیل با لبنان و مستند
«س��الهای گلوله و زنبق» و «مادران صربرنیتسا» و
«لعل بدخشان» و «در امتداد غدیر» و دیگر آثار ارزنده
از برجی عکاس و مستندساز عصر انقالب اسالمی...
اینها همه کارنامه هنری رضا برجی است؛ و همه رضا
برجینیستند.
 -4رضا برجی کیست؟ رضا برجی همانی است که
مهدی چمران و سیدمرتضی آوینی را شناخت؛ همانی
ک��ه بهجای گرفتن عکسها و فیلمهای میلیونی ،با
دوربینش خاموش گریس��ت .همانی که ماسکش را
در منطقه شیمیایی شلمچه به دختری  12ساله داد.
همانی که با از دس��ت دادن عزیزی همواره جنگ را
در خانهش��ان احساس میکند .همانی که در جنگ
 33روزه لبنان و اسرائیل چون میدانست لبنان یک
هفته هم دوام نمیآورد ،پس وصیت کرد و مرگ را
بارها به چشم دید .همانی که در  14جنگ بزرگ دنیا
در دهههای اخیر مستندهایی از آنها ساخت و رکورد
ت��ازهای به نام خود ثبت کرد .رضا برجی ،هنرمندی

اس��ت که از  19سالگي عکاس��ي را در جبههها آغاز
کرد .او از اواخر س��ال  1365به گروه «روايت فتح»
پيوست و يکي از اعضاي ثابت اين گروه شد و در ثبت
تصويرهاي جنگي و پشت جبهه در مجموعه ماندگار
روايت فتح نقش فعالي داشت .در طول همين سالها
و در جريان يکي از بمبارانهاي شيميايي دشمن بود
که آسيب ديد و زخمهاي اين آسيب ،هنوز بر جسم
و جان او اس��ت؛ آنچنان که نياز به مداواهاي مداوم
و دش��وار دارد .چندي پيش تاثير مواد شيميايي بر
خونش کار برجي را بار ديگر به بيمارس��تان کشاند.
رضا برجی مردی اس��ت که صدای شاتر دوربینش
در می��ان صدای توپ و تفنگ  14جنگ بینالمللی
دهههای  60و  70و  80قطع نشد .رضا برجی مردی
اس��ت که از جنس عافیتطلبیهای هنرمندان این
زمانه نیس��ت .هنرش همراه با خبرن��گاری ،او را در
بی��ن خبرنگاران بحران رک��ورددار حضور در جنگ
کرده اس��ت .جنگهاي ايران و عراق ،افغانس��تان،
تاجيکس��تان ،کش��مير هند و پاکس��تان ،قرهباغ،
چچن ،بوس��ني ،کوزوو ،لبنان ،سومالي ،سودان ،غزه
و جنگهاي خليجفارس از جنگهايي هس��تند که
برجي در آنها حضور داش��ته است .تنها  ۶خبرنگار
در دنيا هس��تند که مالمحمد عم��ر ،رهبر طالبان
افغانس��تان را از نزديک ديدهاند ولي فقط شايد يک
خبرنگار در دنيا وجود داشته باشد که  3هفته با اسامه
بنالدن ،رهبر گروه القاعده زندگي کرده باش��د و او
کسي نيست غير از رضا برجي.
 -5ام��ا ارزش کار رض��ا برجیه��ا؛ به قول محس��ن
مومنیها «در آنجا مقام دارد که پای دیپلماتها نیز به
آنجا نمیرسد؛ آنها دیدبانهای صادق انقالب اسالمی
هس��تند و حرفشان سند است .آنها سفیران انقالب
اس�لامی و گوش و چش��م و زبان ما هستند »...و به
قول آن جنگزده تاجیکستانی« :کاری که شما با فیلم
انجام دادید 300 ،هزار ش��هید و جانباز ما نتوانستند

مرد عشق و هنر و جهاد!
و پر گسستن و آزادی از قیود
مادی میپسندد .راستش؛ رضا
بیشتر از همه ما زندگی کرده
اس��ت و در درون پیر و پخته
شده است .انگار پیش از ما در
این دنیا بوده و نفس میکشیده
اس��ت .چرا؟ چون بیشتر از ما مرگ را دیده و مرگ
هم او را دیده اس��ت .شوخی نیست ،سالها خاک
جبهه خوردن و زیر گلوله و ترکش رفتن! ش��وخی
نیست که  13بار گلوله و ترکش سربی و آهنی بدنت
را بیرحمانه بشکافد و روی زمین بکشد یا پرتت کند
اما تو مردانه و دلیر بایستی و مرگ را هیجانزده به
سخره بگیری! رضا مرگ را بد بازی داده و مرگ دل
پری از او دارد! بگذریم! مجاهدت رضای س��ینمای
مس��تند ،در درگاه حضرت احدی��ت و حق مطلق،

بیپاس��خ نمانده است .اگرچه
همچن��ان در «مزرع��ه دنیا»
خوشه خوشه رهتوشه آخرت
میچیند ام��ا ب��ال دارد ،اوج
گرفته است ،پرواز را با بالهای
خ��ود قاب هم گرفته اس��ت،
راه آس��مان را بلد اس��ت و با تصویرها و هنرمندی
دلکش��ش ،حس��ابی دل ما را میبرد و میسوزاند و
ارتفاع نگاهش را به رخ ما میکشد؛ پز هنرمندیاش
را میده��د! گفتم که رضا کمیاب اس��ت .کمیابی
او نه از نوع کمیابی شبهروش��نفکران وطنی اس��ت
که مردمگریزی خ��ود را مباهات میورزند؛ نه! رضا
کمیاب است چون همیشه و در همه حال ،در میانه
کارزار و جهاد است .معلمش -سیدمرتضی آوینی-
گفته بود که جهاد هنوز پایان نیافته اس��ت .درست

همتی بلند برای ثبت یادگار آزادگان در موصل
رخ داد ،کار را ادامه داد .بسیار خونگرم و صمیمی بود
و خیلی زود رابطه کاری ما به رابطهای دوستانه بدل
شد .رضا با اعتقادی که به نیروی بچهمسلمانهای
منطقه داش��ت خیلی زود توانست راهش را بیابد و
پیگیری کند .قدرت اعتق��اد به راه و هدف همواره
برای��ش نیروی��ی مضاعف و تمام ناش��دنی به
ارمغان م��یآورد .رضا خود را وقف کاری کرد
که به درستیش ایمان داشت .در همان روزها
آمریکا به عراق یورش برد و صدام را از قدرت
به زیر کشید؛ این بهترین بهانه برای
خبرنگاران و عکاسان خبری برای
ثبت این رویداد بود .من با یاس��ر
هشترودی و رضا برجی تصمیم
به سفر به این کشور مصیبتزده
گرفتیم .رضا همراه ب��ا کاروان
دیگ��ری از راه بغداد رفت و من
و یاس��ر هم از مرز ش��لمچه از
طریق بصره برای ثبت این اتفاق
با گذر از اس��تان ملتهب عماره تا
بغداد رفتیم .حاصل این سفر در

گزارشهایی که در روزنامه جوان و نشریه یادماندگار
نوش��تم ثبت ش��د .عکسهای رضا هم در ویژهنامه
«یادماندگار» به چاپ رس��ید .در این س��فر در پی
اردوگاههای اسارتی که آزادگان ایرانی در آن روزگار
مقاومت خود را سپری کرده بودند میگشتیم .به
رمادی و فلوجه رفتیم و همچنین اردوگاههای
موصل که بسیاری از آزادگان هنوز زخمهایی
از ای��ن اردوگاه ب��ر روح و جانش��ان دارند.
اردوگاه موصل در آن آشفتهبازار توسط
عش��ایری فقیر تبدی��ل به محل
اقامت��ی اجب��اری ش��ده بود و
تم��ام آثار مقاوم��ت آزادگان
در ح��ال نابودی ب��ود .رضا
با عکاس��ی از ای��ن اردوگاه
توانست لحظاتی از مقاومت
قهرمان��ان صبور م��ا را در
اسارت که بر دیوارهای اردوگاه
حک ش��ده بود ثبت و ضبط کند.
همین یک کار او ارزش بس��یاری
دارد و برای فعالیت حرفهای یک
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انجام دهند .شما حق ما را از یک ظالم گرفتید».
حال ببینی��م که رضا برجی خ��ودش را در کنار
هم��کار دیگ��رش چگونه معرف��ی میکن��د« :آقای
يعقوبزاده! من و شما ايراني هستيم ولي با هم فرقي
داري��م؛ تو براي آژانس عکس فالن کار ميکني ،من
براي آرمانهاي امام .تو عجله ميکني تا عکست زودتر
به روزنامه برسد ،من براي آگاهی مردم از جنايتهاي
اس��رائيل عجل��ه دارم .تو ميگويي جن��گ لبنان با
تروريس��تهاي حزباهلل بوده؛ م��ن ميگويم جنگ
بين صهيونيس��تهاي اشغالگر فلسطين با نيروهاي
حزباللهي بود که امام(ره) رهبر آنهاس��ت .آنها مقلد
امام هستند و مقلد کسي که مقلد امام(ره) است .فرق
من و شما همين است .فرق سعيد صادقي هم با شما
همين است .فرق علي فريدوني با شما هم همين است.
شايد شما در دانشگاههاي فرانسه عکاسي هم درس
بدهي و حتي عکاس بهتري هم باشي ولي شما براي
آژانست کار ميکني و من براي ولي فقيهم .من براي
ولي فقيهم که االن در تهران اس��ت کار ميکنم .شما
چطور؟ شما براي اينکه عکست زودتر به خبرگزاري
برسد عجله داري ولي من براي آرمانهايم ميجنگم
و مينويس��م و مجروح ش��دهام .و ب��راي آرمانها ،در
افغانستان ناخن پايم را کشيدند .براي آرمانهايم کتک
خوردم .و براي آرمانهايم کتک خواهم خورد و دوباره
مجروح خواهم شد .من سرباز واليتم .و شما بايد جواب
بدهي که سرباز چه کسي هستي؟ من خبرنگار واليتم
و با صداي بلند اعالم ميکنم تا خبرنگارهاي داخلي و
خارجي بشنوند که رضا برجي خبرنگار واليت و عکاس
واليت است .حتي اگر شما در رسانههاي غربي بگویيد
م��زدور ،من مزدور واليتم .من براي واليت ميجنگم.
خون ميدهم و اينقدر مرد هس��تم که در  14جنگ
رفتهام .شما چند بار به افغانستان رفتيد .من  18بار.
که گاه  8-9ماه تا يک س��ال طول ميکش��يد .آقاي
آلفرد يعقوبزاده ،من  50درصد جانبازم .شما چقدر؟»
 -6زبان من که در بیان مقام هنرمند ،آن هم هنرمند
جانباز و انقالبی عاجز ماند ،شاید شعر شاعر گرانقدر
فاضل نظری این نقیصه را تا حدی جبران کند:
اگر چه شمعی و از سوختن نپرهیزی
نبینمت که غریبانه اشک میریزی!
هنوز غصه خود را به خنده پنهان کن!
بخند! گر چه تو با خنده هم غمانگیزی
خزان کجا ،تو کجا ،تکدرخت من! باید
که برگ ریخته بر شاخهها بیاویزی
درخت فصل خزان هم درخت میماند
تو پیش فصل بهاری نه اینکه پاییزی
تو را خدا به زمین هدیه داده چون باران
که آسمان و زمین را به هم بیامیزی
خدا دلش نمیآمد که از تو جان گیرد
اگرنه از دگران کم نداشتی چیزی

اس��ت ...پایان نیافت��ه و برای امثال رض��ا هم پایان
نمییابد .چنین است که ذهن و اندیشه رضا ،میان
بحرانه��ا و اندوه این و آن ،اینجا و آنجا ،ایران و آن
س��وی ایران ،هروله میکند .هر جا مظلومی هست
و تیغی و بحرانی ،دوربین رضا س��رگردان آنجاست!
س��رگردان نه از باب تحیر و ندانستن و بالتکلیفی!
س��رگردان و دربهدر تصویر ک��ردن مظلومیتها و
بیعدالتیها و رنجها !...همین است که بزرگترین
اشتباه این است :رضا را اهل ایران بدانی و بس! رضا
ایرانی است اما همانقدر ایرانی که تاجیک است ،که
افغانستانی اس��ت ،که لبنانی و فلسطینی و عراقی
اس��ت ...از ب��س که با درد همه اهال��ی اقلیم رنج و
تعب خو گرفته و زیس��ته و پرورده ش��ده و با خون
د ل مردمان روزگارش کامل عجین شده است .با این
حال چگونه میشود مرد جنگ و هنرمند سینمای
بحران را کمیاب و کمنظیر ندانست؟! همه خوبیهای
آقارضا برجی از دریای مواج معرفتش برمیآید! رضا
خودش هست! خود خوب و َمردش!
عکاس در دنیا و آخرت هم کافی است .در سفر بعدی
تمام این دیوارها رنگ شده و آثار و نوشتههای آزادگان
کامال از میان رفته بود .وضعیت اردوگاههای موصل
در دوران اسارت آزادگان و نمای کلی این اسارتگاه و
دستخط آزادگان ایرانی روی دیوارهای اردوگاههای
موصل به همت و تالش رضا برجی از آسیب نسیان
و فراموشی زمان جان سالم به در برد و همه در میان
نگاتیوهای رضا جاودان ش��د .ب��رای قدردانی از یک
عکاس خبری جنگ همین یک همت کافی است،
بگذریم از اینکه رضا در منازعات بس��یاری با حضور
در صحنه و ثبت وقایع از دیدگاه یک عکاس مسلمان
شیعه توانسته دیدگاه متفاوتی را به نمایش بگذارد.
همت و ایثار بچههای این سرزمین در دفاعمقدس
چنان فرازی برجست ه بود که تمام تالش بازماندگان
را برای ثبت و ماندگاری این لحظات میطلبد .در
این میان هرکس به قدر بضاعت خود توانسته باری
را از دوش فرهنگ پایداری بردارد و گوشهای از این
قهرمانیها و سلحشوریهای فرزندان خاک و آفتاب
را جاودان کند .رضا هم با عکاس��ی از اردوگاههای
اس��ارت برای خود توش��های فراهم آورده تا در روز
واپسین ،ش��فیع و یاورش باش��د .بادا که با همان
یاوران آسمانی محشور شود.
*نویسنده ادبیات دفاع مقدس

قائممقام سیویکمین نمایشگاه
بینالملل��ی کت��اب ته��ران
درباره زم��ان و نحوه ثبتنام
دانش��جویان و ط�لاب برای
دریاف��ت ب��ن کارته��ای
خرید کتاب توضیحاتی ارائ��ه کرد .به گزارش
«وطنامروز» ،امیرمس��عود شهرامنیا ،قائممقام
سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
از آغاز ثبتنام بنهای خرید کتاب دانشجویی
و طالب خب��ر داد و گفت :زمان ثبتنام از روز
پنجش��نبه ( 30فروردینماه) آغاز میشود و تا
ساعت  24یکشنبه ( 2اردیبهشت  )1397ادامه
خواهد داش��ت .وی افزود :دانشجویان و طالب
میتوانند در ب��ازه زمانی ذکر ش��ده از طریق
سامانه ثبتنام بنکارت دانشجویی به آدرس
 bon.tibf.irنس��بت به ثبتن��ام اقدام کنند.
قائممقام نمایش��گاه کتاب تهران درباره نحوه
ثبتنام در این دوره از نمایشگاه گفت :ثبتنام
در سامانه امس��ال به  3شکل ثبتنام با کارت
ملی هوش��مند (برای اشخاصی که کارت ملی
هوش��مند دریافت کردهاند) ،ثبتنام به شکل
(NFCکارت مج��ازی) و ثبتن��ام به صورت
بنکارت فیزیکی خواهد بود که دستورالعمل هر
یک از این ثبتنامها در سایت ثبتنام توضیح
داده شده است .وی با تاکید بر اینکه هر دانشجو
صرفا میتواند یکبار ب��رای دریافت بن خرید
کتاب اقدام کند ،گفت :مبلغ موجود در کارتها
یک میلیون ریال اس��ت که  400هزار ریال آن
به عنوان یارانه کتاب توسط معاونت فرهنگی
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی و  600هزار
ریال آن نیز توسط شخص دریافتکننده کارت
پرداخت میشود.

بازگشت مجدد رمان «دوازدهم»
علی مؤذنی به بازار نشر

رم��ان «دوازده��م» اثر علی
مؤذنی با تغییراتی از س��وی
نش��ر «اس��م» دوباره منتشر
شده است .رمان «دوازدهم»
اثر علی مؤذنی که چند سالی
مجوز انتش��ار آن باطل شده بود ،از سوی نشر
اس��م مجوز گرفته و با ظاهری جدید منتش��ر
شده اس��ت .بر اس��اس این گزارش ،این رمان
پس از انتش��ار با حواشیای روبهرو و مجوز آن
از سوی ارش��اد لغو شد اما اکنون پس از چند
س��ال با اصالحاتی با ناش��ری جدید وارد بازار
کتاب ش��ده است .این رمان که با موضوع امام
زمان(عج) نوش��ته شده به مس��أله وجود امام
زمان(ع��ج) در طول دورههای مختلف اش��اره
دارد و با زبانی هنری با مخاطب س��خن گفته
است« .دوازدهم» روایتی است از یک نویسنده
که پس از روبهرو شدن با پیشنهاد نوشتن یک
فیلمنامه درباره حضرت صاحبالزمان(عج) و در
کشوقوسهای پذیرفتن یا نپذیرفتن نگارش
آن در خلوتی با امام زمان(عج) به ناتوانی خود
در محضر امام اعتراف و سپس از ایشان طلب
نشانهای در این مسیر میکند تا بتواند در این
راه با انرژی و انگی��زه دوچندان قلم بچرخاند.
چاپ جدید رم��ان «دوازدهم» اثر علی مؤذنی
ب��ا ظاهری جدید در  304صفحه با قیمت 25
هزار تومان از سوی نشر اسم راهی بازار میشود.
سینمایجهان

رکورد دستنیافتنی
استیوناسپیلبرگ

برای نخس��تینبار در تاریخ
س��ینما مجم��وع ف��روش
فیلمهای ی��ک کارگردان از
مرز  ۱۰میلی��ارد دالر عبور
کرد .به گزارش خبرآنالین،
ب��ا ف��روش فوقالع��اده فیلم «ش��ماره یک،
آماده» مجم��وع فروش فیلمهای اس��تیون
اس��پیلبرگ از م��رز  ۱۰میلی��ارد دالر عبور
کرد .او نخس��تین کارگردان تاریخ س��ینما
اس��ت که به این رکورد میرس��د .این رقم با
در نظر گرفتن تورم به دس��ت آمده اس��ت.
«ش��ماره یک ،آماده» تازهترین اثر سینمایی
اس��تیون اس��پیلبرگ هماکنون در سراس��ر
جه��ان روی پرده سینماس��ت .این فیلم در
آمریکای ش��مالی به ف��روش  ۱۱۴میلیون
دالری دست یافته است و از این نظر در رده
آثاری چون «پارک ژوراس��یک»« ،ایتی» و
«آروارهها» ق��رار میگیرد .از دیگر فیلمهای
پرفروش اسپیلبرگ میتوان از «ایندیانا جونز
و پادش��اهی جمجمه بلوری��ن»« ،مهاجمان
صندوق گمشده» و «نجات سرباز رایان» نام
برد .به نظر نمیرس��د جایگاه اسپیلبرگ به
عنوان پولسازترین کارگردان تاریخ سینما به
این زودیها متزلزل شود چرا که نزدیکترین
رقیب او پیتر جکسون با فاصله زیادی از وی
قرار گرفته اس��ت .فیلمه��ای کارنامه کاری
پیتر جکسون خالق دنیای سینمایی «ارباب
حلقهها» در مجموع بیش از  ۶میلیارد و ۵۰۰
میلیون دالر فروش داشتند.

