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فیلم روز

چهره ها و خبر ها

«پیتزالیکوریش»درمنویسینماها

پارسا پیروزفر فعال فیلم «تی تی»
اثرآیداپناهندهرارویپردهسینما
نخواهد داشت .قرار بود نمایش
فیلم از  24آذر آغاز شود اما گروه
ســازنــده و پخش فیلم تصمیم
گرفتندایناثررادرشرایطمناسبتریاکرانکنند.

فیلم سینمایی «پیتزا لیکوریش» دربـــاره دو
نوجوان به نامهای «آالنــا» و «گــری» است که با
یکدیگر بزرگ میشوند و عاشق میشوند .آالنا
هایم و کوپر هافمن بازیگران نقش اصلی فیلم
هستند که هردو برای نخستین بار جلوی دوربین
یک فیلم بلند سینمایی رفتهاند .نکته جالب این
کهکوپرهافمن،پسرفیلیپسیمورهافمنبازیگر
فقید است که در پنج فیلم پل توماس اندرسون
بازی کرده و برای حضور در «مرشد» ،نامزد اسکار
شده است .در کنار این دو بازیگر جوان ،بردلی
کوپر و شان پن نیز نقشهای مکملی در «پیتزا
لیکوریش»دارند.ساشادختراستیوناسپیلبرگ
و جورج پدر لئوناردو دیکاپریو نیز از بازیگران
فرعی فیلماند!
این فیلم که به تازگی دو جایزه اصلی هیئت نقد
ملی آمریکا را گرفته ،از هفته گذشته به صورت
محدود در سینماها اکران شده و تاکنون فروش
پایینی داشته است ،اگرچه از نظر منتقدان ،فیلم
خوبی محسوب میشود و میتواند در اسکار
 2022بدرخشد .ممکن است این فیلم تا یک ماه
آینده به صورت اینترنتی در دسترس قرار گیرد.

مصطفی قاسمیان

جمعهشب به مناسبت صدمین هفته شهادت
ســــردار قــاســم سلیمانی ،مستند «360
درجــه محاصره» محصول تــازه بنیاد مکتب
حاجقاسم روی آنتن شبکه یک سیما رفت.
این فیلم مستند  38دقیقهای به کارگردانی
حامد هادیان ،به ماجرای شکست حصر شهر
آمرلی در شرق عراق میپردازد که در تابستان
 93اتفاق افتاد و در آن ،با فرماندهی سردار
شهید حاجقاسم سلیمانی و رشادت نیروهای
عراقی ،این شهر کوچک ،از محاصره سه ماهه
تروریستهای داعــش آزاد شد .وجه تسمیه
مستند که در همان ابتدای آن نمایش داده
م ـیشــود ،خطبه رهبر انــقــاب اســت کــه در
نماز جمعه  27دی ماه  ،98دو هفته پس از
شهادت حاجقاسم ایراد شد .در این خطبه ،در
مدح سردار شهید ،به ماجرای آمرلی با عنوان
«محاصره  360درجهای» اشاره شده بود.
▪روزگار وحشت و ناامیدی

روایت فیلم مستند « 360درجه محاصره» از
شرایط سخت شهر آمرلی در روزهــای مرداد
و شهریور  93آغــاز میشود .جایی که شهر
مدتهاستدرمحاصرهکاملتروریستهاست
و عم ً
ال همه مسئوالن کشور از این شهر ناامید
شدهاند .عالوه بر این به دلیل نزدیکی آمرلی
به بغداد ،تمرکز بیشتر روی پایتخت است
که سقوط احتمالی آن ،اهمیت استراتژیک
فراوانیدارد.دراینبخشهایمستند،تصاویر
جالبی از دوربین داعش نمایش داده میشود.
مصاحبهشوندگان « 360درجه محاصره» به
صراحتعنوانمیکنندکهدراینشرایط،شهر
آمرلیازنظرنظامییکشهرسقوطکردهتلقی
میشود؛ شهری در  300کیلومتری بغداد،
با جمعیت کم  18هــزار نفری که هماندازه
یــک روســتــای اطـــراف بــغــداد اســت و منطقا
اهمیت پایتخت را ندارد .این در حالی است که

تصویری از حاج قاسم سلیمانی در پایان محاصره آمرلی

فیلمسینمایی«پیتزالیکوریش»محصول2021
آمریکا ،از آثار مهم و پرامید امسال سینمای جهان
است که به زودی نمایش داده میشود.
این فیلم را پل توماس اندرسون فیلم ساز 51
ساله آمریکایی ،کارگردانی کرده که برای ساخت
فیلمهای شاخصی چــون «خــون به پا خواهد
شد»« ،مرشد» و «رشته خیال» شناخته میشود
و جوایز متعددی چون جایزه بهترین کارگردانی
جشنواره کن ،شیر نقرهای بهترین کارگردانی
جشنواره ونیز و خرس طالیی جشنواره برلین را
در کارنامه دارد و برای پنج فیلم خود ،درمجموع
هشت بــار در رشتههای مختلف نامزد اسکار
شده است .این فیلم ساز گزیدهکار نهمین فیلم
سینمایی خود را نیز بر اساس فیلم نامه نوشته
خودش ،ساخته است.

همانطور که جانشین فرمانده حشدالشعبی
در مستند هم میگوید ،حاجقاسم به محاصره،
نگرانی و وحشت مردم بسیار حساس بود و به
همین دلیل ،شکست حصر آمرلی را همردیف
دفــاع از بغداد میدانست .این گونه بود که
بالفاصلهپسازدرخواسترسمیکمکدولت
وقت عراق از ایران ،سردار بیدرنگ تالشها
و جلسات را بــرای شکست محاصره آمرلی،
آغاز کرد .در این بخش از مستند ،مصاحبهها
با مسئوالن وقت کشور عــراق شامل نخست
وزیــر وقــت ،عضو پارلمان ع ــراق ،فرماندار
طوزخورماتو و ...جالب توجه است.
▪پرواز شجاعانه سردار به شهر

حاجقاسم که به استعداد جوانان مدافع شهر
ایمان داشــت ،تصمیم گرفت به داخــل شهر
برود و به این نیروها روحیه بدهد تا محاصره
شهر شکسته شود؛ در حالی که مدتها بود
شهر آمرلی امکان ارتباط با بیرون را نداشت.
بنابراین با بالگرد متعلق به وزارت دفاع عراق
به داخل شهر رفت .کسی فکرش را نمیکرد
که از این بالگرد ،حاجقاسم و ابومهدی پیاده
شوند.خاطرهجالبیکهدرمستند« 360درجه
محاصره» روایت میشود ،این است که سردار
مشتی خاک از زمین برداشت و گفت سری بعد
یا نیستیم یا همهتان را آزاد میکنیم.

▪اتحادوانجامعملیات

اتفاقمهمدراینمیان،اتحادیبودکهحاجقاسم
سلیمانی بــرای نجات آمرلی بین گروههای
بسیار متفرق ایجاد کرد .در حالی که حمله به
تروریستهای محاصرهکننده آمرلی ،از نظر
جغرافیایی نیاز به موافقت اقلیم کردستان
داشــت ،حاجقاسم این موافقت را اخذ کرد و
همچنین در متقاعد کردن جریان صدر برای
حمایتازاینعملیات،نقشداشت.گروههایی
که در مستند « 360درجه محاصره» نیز گفته
میشود با یکدیگر اختالف داشتند و هنوز هم
دارند ،بر سر شکست حصر این شهر کوچک به
توافق رسیدند .در نهایت پس از انجام حمله،
عملیات شکست حصر آمرلی در  24ساعت به
پایان رسید و این شهر کوچک ،آزاد شد .در این
بخش از فیلم مستند « 360درجه محاصره»،
تصویرمشهوریازتفقدحاجقاسمنسبتبهیک
کودک درپایانعملیات ،نمایشدادهمیشودو
اینکودککهازسردار،چفیهاشراهدیهگرفت،
ماجراراروایتمیکند.
▪رهبر انقالب :نمیتوانم بگویم از رفتن شما
بهآنمنطقهچقدرنگرانم

در انتهای فیلم نیز کــه بخشی از خاطرات
خودنوشتحاجقاسمخواندهمیشود،پیامیاز
رهبرانقالببرتصویرنقشمیبنددکهبالفاصله

بعد از رسیدن خبر شکست محاصره آمرلی،
برای سردار فرستاده شده بود« :از رفتن شما
به منطقه خطرناک ،نمیتوانم بگویم که چقدر
نگرانم ».پیامی که حاجقاسم در خاطراتش،
«پدرانه و محبتآمیز» خواند .مستند «360
درجه محاصره» روایت نجات مردم شهر آمرلی
از چنگال داعــش با فرماندهی ســردار شهید
حاجقاسم سلیمانی ،امــروز  ۱۴آذر ساعت
 ۱۵:۱۰و ساعت ۲۰به ترتیب از شبکههای 2و
افق روی آنتن میرود .این مستند همچنین در
روزسهشنبه ۱۶آذرنیزازشبکههایقرآنو5در
ساعات ۲۰و ۲۱پخشمیشود.
▪کاربرانچهنظریدادند؟

پسازپخشاینفیلممستند،کاربرانشبکههای
اجتماعی واکنشهای مثبتی به آن داشتند و از
شجاعتسردارشهیدسلیمانیتمجیدکردند.
گزیدهایازواکنشهایاجتماعیبهاینمستند
رادرادامهمیخوانید:
 اگر حاجقاسم و ابومهدی نبودند ،هیچ گاهآمرلیآزادنمیشد.
 چیزی که از مستند « ۳۶۰درجه محاصره»برام جالب بود و توجهم رو جلب کرد ،اذعان
مسئوالن عراقی به تغییر موازنه جنگ در شهر
آمرلی توسط حاجقاسم سلیمانی و حیرت آنان
ازشجاعتاوست.
وقتینخستوزیرعراقدرماجرایآزادسازیشهر آمرلی از محاصره  ۳۶۰درجــه می گه،
حــاجقــاســم م ــردی بــود کــه تجربه میدانی و
جنگجوییاشبارزبود،یعنیماهنوزحاجقاسم
روخوبنشناختیم.
 استدالل حاجقاسم سلیمانی درباره حادثهآمرلی بسیار مهم بود چراکه استداللی نظامی
نبودوایشانصرفابراینجاتانسانهاوارداین
مبارزهشدند.
 شجاعت متهورانه یعنی این که بتونی شهریرو که 80روز در محاصره  ۳۶۰درجه داعش
بوده ،در  ۲۴ساعت آزاد کنی ،در حالی که به
نظر تمامی کارشناسان نظامی کار آمرلی تمام
شدهبود.

پدرامشریفیدرفیلم«کابلپالک
»10ساختهنویدمحمودیایفای
نقش کرده و با گریم متفاوتی در
فیلم ظاهر شده است .او پس از
«شبی که ماه کامل شد» بار دیگر
دراینفیلمباالنازشاکردوستهمبازیشدهاست.
زنــدهیــاد عـــزتا ...مــهــرآوران از
سهشنبههفتهجاریساعت،19
بازپخش ســریــال «پــدر پسری»
ساختهمحمدرضاحاجیغالمی
راازشبکه آیفیلمرویآنتندارد.
اینبازیگر 16مهربراثرکووید 19-درگذشت.
لیال زارع در تاز هترین فعالیت
سینمایی خود ،جلوی دوربین
فیلم «ضـــد» بــه کــارگــردانــی
امیرعباسربیعیرفتهومشغول
بازی در این فیلم است .لیندا
کیانی ،نادر سلیمانی و مهشید جوادی از دیگر
بازیگران فیلم هستند.
بــانــیــپــال شــومــون فــصــل دوم
سریال پلیسی «نوار زرد» کاری
از ســروش محمدزاده را آماده
پخش دارد و بــه زودی بــا این
مجموعه30قسمتیبهتلویزیون
میآید .او جایگزین امیر آقایی شده است که در
فصلاولاینسریال،بازیگرنقشاصلیبود.
گرشا رضایی قطعهای را ویژه
تیتراژ سریال «اپیدمی» ساخته
امیرسجادحسینیخواندهاست.
تا به حال تیتراژ سریال «دولت
مخفی» و «شــرم» با صــدای این
خواننده پخش شده است .قسمت اول «اپیدمی»
یرود.
فرداشبرویآنتنشبکه 3م 
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