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بروس لی

«لی» در محله چینیهای سانفرانسیسکو در کالیفرنیا به دنیا آمد ،در هنگکنگ بزرگ شد و در ۱۸سالگی برای تحصیل در دانشگاه ،دوباره به سانفرانسیسکو بازگشت .فیلمهای رزمی که در
سینمایهالیوودیوسینمایهنگکنگبازیکرد،باعثارتقایسطحفیلمهایرزمیهنگکنگشدوتحسینعموممردمرابرانگیخت.بازیهایاوموجیازعالقهمندیبهفیلمهایهنرهای
رزمیچینیرادرجهانغرببهوجودآورد.کارگردانیوج ّوحاکمبرفیلمهای«لی»،همرویهنرهایرزمیوهمرویفیلمهایرزمینهتنهادرهنگکنگبلکهدرتمامنقاطجهانتأثیرگذاشت.

سال دوم

کشتنهمنوعانخودرا
متوقفکنید
درست در شبی که جهانیان مبهوت تحقیر عجیب و غریب تیم فوتبال
برزیل در خاک خودش مقابل آلمان بودند ،در گوشهای دیگر از جهان،
عکاســی دانمارکی لحظاتی را ثبت کرد که لرزه بر اندام مردم جهان
انداخت .عکس در شهرک «سدروت» گرفته شده بود .یکی از شهرهای
اسرائیل که در غرب نگب قرار گرفته و تنها  10کیلومتر از نوار غزه فاصله
دارد .آلن سورنسن ،عکاس دانمارکیاین عکس را در صفحه توییتر خود
به اشتراک گذاشت و موجی از تأثر و تعجب را در میان مردم دنیاایجاد
کرد .در حالی که در سراسر جهان همه میخکوب  7گل خورده برزیل در
جام جهانی  2014از آلمان بودند ،شهرکنشینان اسرائیلی ،سر تپهای
بلند روی صندلیهای خود لم داده بودند و موشک باران غزه را تماشا
میکردند .عکاس دانمارکی در توضیحاین عکس که در حین حمالت
موشکی شبانه رژیم صیهونیستی به نوار غزه گرفته بود ،نوشت« :سینما
ی آوردهاند تا
سدروت .اسرائیلیها در سدروت با خود روی تپهای صندل 
آخرین رخدادهای غزه را تماشا کنند .آنها با شنیدن صدای انفجار کف
میزنند ».داستان حمالت اسرائیل به ملت فلسطین از دو سه روز قبل
شدت و حدت بیشتری پیدا کرده بود .تعداد شهدا سر به فلک میزد و
طبق گزارش سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین 60،درصد از این کشته
شدهها را زنها و کودکان تشکیل میدادند .دراین میان ماجرای هولناک
دیگری دل مردم دنیا را به درد آورد .نوجوانی  16ســاله فلسطینی در
همین اثنا گم شد و چند روز بعد جسدش در بیتالمقدس شرقی پیدا
شد .نتیجه کالبدشکافی محمد ابوخضیر که توسط پزشکان اسرائیلی
و با حضور صابر العلول ،مدیر پزشک قانونی فلسطینیها صورت گرفت،
وحشناک بود :نوجوان زنده سوزانده شــده بود.این اتفاقات و انتشار
عکسهای دلخراشی از غزه که نوزادان سوخته شده ،کودکان بیدست
و پا و پشته پشته کشته را نشان میداد ،صدای مردم جهان را درآورد.
فوتبالیها و حمایت از مردم غزه

همزمان با جام جهانی ،ســتارههای فوتبال نظیر بوفــون ،دروازهبان
محبوب تیم ملیایتالیا با بستن چفیه به دور گردن خود حمایتشان از
مردم فلسطین را اعالم کردند و ستارههای سینما و تلویزیون در سراسر
دنیا هر یک به نوعی ب ه این اتفاقات منزجرکننده واکنش نشان دادند تا

هشت دقیقه حمایت ریحانا!

اما فقط اهالی فوتبال نبودند که به اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی
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بردارید .ما براین باوریم که هوشمندی و تدبیر جنابعالی میتواند نه
تنها قلب و دیدگان کودکان ،زنان و سالخوردگان بی پناه غزه و عراق
را شاد گرداند ،بلکه تحسین بشریت را هم نسبت به ورود شما برای
پایان دادن بهاین مصیبتها برانگیزد .جناب آقای بان کی مون ،قطعاً
دیر یا زود جنابعالیاین مسئولیت را برای استقرار در جایگاههای دیگر
ترک مینمایید .امیدواریم در روز وداع وجدانی آسوده و دعای خیر
بشریت بدرقهتان باشــد »...در میان امضاکنندگا ن این نامه نامهای
آشنای بســیاری به چشــم میخورد .از جمله ابراهیم حاتمیکیا،
محمدمهدی عســگرپور ،داریوش مهرجویی ،سیدرضا میرکریمی،
منوچهر شاهسواری ،جمشید مشایخی ،مجتبی راعی ،نیکی کریمی،
سیدغالمرضا موسوی ،منوچهر محمدی ،بهروز افخمی ،محمدرضا
شرفالدین ،ابوالفضل جلیلی ،سیدضیاء هاشمی ،علیرضا داوودنژاد،
جواد نوروزبیگی ،حبیب احمدزاده ،پوران درخشــنده ،سیدجمال
ساداتیان،هانیه توسلی ،بابک حمیدیان ،سعید راد ،علیرضا امینی و ...

اصغر فرهادی و راه اندازی کمپینی در دفاع از مردم فلسطین

پا به پای مردم دنیا به کشتار بیرحمانه و جنگ ،اعتراض کرده باشند.
حمالت همزمان با جام جهانی بیشتر و بیشتر میشد .ملی پوشایرانی،
اشکان دژاگه جزو اولین ستارههایایرانی بود که در صفحه اجتماعی
خود به حمایت از مردم غزه واکنش نشان داد .او عکسی را به اشتراک
گذاشت و نسبت به ظلمیکه به مردم فلسطین میشود ،اعتراض کرد.
هافبک تیم ملی فوتبالایران که در جام جهانی نمایش خوبی در ترکیب
تیم از خود نشان داد در دورانی که در تیم ملی جوانان آلمان به میدان
میرفت نیز با خودداری از سفر به سرزمینهای اشغالی توجه بسیاری
از رسانهها را به خود جلب کرد تا در همان زمان نیز انزجار خود از رژیم
صیهونیستی را علنی کند .همزمان بااین اتفاقات ،عادل فردوسی پور
دقایقی از برنامه  2014را که مختص جام جهانی بود به غزه و اتفاقات
آن اختصاص داد و بهاین ترتیب حمایت خود از مردم غزه را به نمایش
گذاشت .بسیاری از فوتبالیستهای حاضر در جام جهانی ،اتفاقات اخیر
در غزه را محکوم کردند .همزمان با روزهای پایانی جام جهانی تیم ملی
الجزایر که در مرحله یکهشتم نهایی جام  2014با قبول شکست برابر
آلمان از گردونه رقابتها حذف شد ،جایزه  5.25میلیون پوندی خود
را به مردم غزه تقدیم کرد .امااین تنها کمک نقدی به مردم فلسطین
از سوی ستارههای فوتبال نبود .مسعوت اوزیل،هافبک ترکتبار تیم
ملی آلمان هم جایزهای را که ب ه دلیل حضور و قهرمانی در جام جهانی
 2014برزیل کسب کرده بود به کودکان مظلوم و جنگزده غزه اهدا
کرد .ستاره مسلمان خط میانی تیم آرسنال انگلیس  118هزار پوندی
که به دلیل حضور آلمان در مرحله نیمهنهایی جام جهانی و همچنین
 237هزار پوندی که بابت کمک به قهرمانی ژرمنها دراین رقابتها
کسب کرد را یکجا به کودکان فلسطینی کهاین روزها قربانی حمالت
بیرحمانه رژیم غاصب صهیونیستی واقع شــدهاند تقدیم کرد .البته
حمایت اوزیل از مردم غزه پیش ا ز این به اثبات رسیده بود .زمانی که او
حاضر به دست دادن با یکی از مقامات ارشد فیفا که از رژیم صهیونیستی
حمایت کرده بود ،نشد.
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کمپین اصغر فرهادی برای مردم غزه

واکنش نشان دادند .رابین ریحانا فنتی ،خواننده زن مشهور امریکایی
در توییتر خود به حمایت از مردم فلسطین پرداخت .هرچند مجبور
شد پس از هشــت دقیقه توییت خود را حذف کند .ریحانا ،در توییتر
خود هشتک آزادی فلسطین ( )#FreePalestineرا نوشت اما کمتر
از ده دقیقه بعد آن را حذف کــرد .این توییت که هزاران بار ری توییت
شد ،بدون هیچ توضیحی و ظاهرا ً تحت فشار مدیر برنامههای او که از
واکنشهای رســانههای جریان اصلی بیمناک بوده است ،حذف شد.
ح این اتفاق گفت که در یک ســایت مربوط به
اما خود ریحانا در توضی 
خاورمیانه میچرخیده که در جایی به اشتباه کلیک کرده واین توییت
در اکانت او نمایش داده شده اســت .پس از آن نیز از طریق پیامهای
طرفدارانش فهمیده کهاین توییت را منتشــر کرده است و به خاطر
سؤاالت هواداران مبنی براینکهآیا طرفدار حماس است؟ آن را پاک
کرده و توییت دیگری مبنی ب ر اینکه «بیایید برای صلح و پایان آرام
درگیری اسرائیل-فلسطین دعا کنیم.آیا امیدی هست؟» را گذاشته
اســت .البته اتفاق مشــابه دیگری نیز در مورد دیویتهاوارد ،یکی از
مشهورترین بازیکنان بسکتبال امریکا رخ داد که او نیز پس از دقایقی
توییت خود را حذف کرد .البته او دو روز بعد با انتشار عکسی تازه حمایت
مجدد خود را از مردم فلسطین نشان داد .عکسی که در آن او تی شرتی
به تن داشت که روی آن به زبان انگلیسی عبارات « »PALESTINEو
« »GAZAچاپ شده بود.

تصویری که اشــکان دژاگه در حمایــت از مردم فلســطین در
فیسبوکش به اشتراک گذاشت.

سینماگرانایرانی چه کردند؟

دراین میان هنرمندا ن ایرانی هم ساکت ننشستند .حدود 160سینماگر
و هنرمند کشور به منظور همدردی و همصدایی با مردم مظلوم غزه و
محکومیت حمالت وحشیانه رژیم صهیونیستی و جنایات گروههای
تکفیری و داعش با انتشار نامهای اعتراض و انزجارشان را نسبت بهاین
گونه اقدامات و افکار ضدانسانی ابراز داشتند .این نامه خطاب به دبیر
کل سازمان ملل متحد ،بان کی مون نوشته شد و در بخشهایی از آن
آمده بود ...« :مردم بیدفاع عراق و غزه ناجوانمردانه قتل عام میشوند،
زنان و کودکان و سالخوردگان دراین سرزمینها برای اندک آرمیدنی
به دنبال مأمن حقیری میگردند و تروریسیم در دنیا و به خصوص در

شرایط کنونی در منطقه خاورمیانه ،آرامش را از همه ربوده است .آن هم
در دورانی که شما دبیر کل سازمان ملل متحد هستید .ما هنرمندان و
سینماگرانایران به حکم وظیفه انسانی ،ملی و تاریخی خود به پیروی
از اعتقادات دینی و ارزشهای الهی ،از شما که انسانی مؤثر در یک نهاد
بینالمللی هستید انتظار داریم که نقش تاریخی و تاریخسازتان را دراین
برهه از زمانایفا نمایید و با استفاده از تمامیظرفیتها و توانمندیهای
حقیقی و حقوقی خود گام مؤثری در جهت برقراری صلح و امنیت جهانی

ن ایرانی
اما نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد تنها اقدام هنرمندا 
در حمایت از مردم غــزه نبود .چند روزی اســت که کمپینی به
سرپرستی اصغر فرهادی راه اندازی شــده است .ناماین کمپین
«کشــتن همنوعان خود را متوقف کنید» است .در همان ابتدای
راه اصغر فرهادی عکسی از خود به اشــتراک گذاشت که در آن
تراکتی بزرگ در دست داشت و روی آن جملهای نقش بسته بود:
« »stop killing your fellow beingsکــه به معنای «کشــتن
همنوعان خود را متوقف کنید» است.این جمله به زبان انگلیسی
نوشته شده بود تا جهانیان بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند .اصغر
فرهادی در حال حاضر یکی از هنرمندان شناخته شدهایرانی در
سراسر جهان است که با کسب اسکار توانست نگاه دنیا را به سینما
و فرهنگایرانی جلب کند .حاال او با سردمداری چنین کمپینی در
حال تالش برای جلب نظر سیاسیون جهان به صلح و توقف کشتار
مردم بیگناه فلسطین است .امااین حرکت تنها از جانب فرهادی
پییگری نشد .بلکه هنرمندا ن ایرانی دیگری نیز با انتشار عکسهایی
ن این عبارت را به نمایش میگذاشتند ،حمایت خود
از خود که در آ 
را از مردم غزه و مخالفت با جنگ اعالم کردند .صابر ابر ،خیلی زود به
جم ع این کمپین پیوست و با حک کردناین جمله روی دست خود
به حمایت از صلح و آزادی برای مردم غزه پرداخت .مهناز افشار با در
ی مردم فلسطین شد و یغما گلرویی،
دست گرفتن پالکاردی حام 
از میان شــاعران ،جزو اولین هنرمندانی بود که کمپین «کشتن
همنوعان خود را متوقف کنید» را دنبال کــرد .بقیه هنرمندان
ایرانی با گذاشتن عکسهایی از فجایع غزه ،روی صفحات شخصی
خود در فضای مجازی دست به حمایت از مردم فلسطین زدند .از
جملهاین هنرمندان میتوان به بــاران کوثری ،چکامه چمنماه،
علی صالحی ،امیر جعفری ،مهدی پاکدل ،آنا نعمتی و بهرام رادان
اشاره کرد .کمپین « » stop killing your fellow beingsدر حال
حاضر در صفحات اجتماعی پیجهای پربینندهای راه انداخته و از
مردم خواسته تا عکسهای خود بااین عبارت را به نشانیایمیل
 stop.killing.photos@gmail.comارســال کننــد تا دراین
صفحات به اشــتراک گذاشته شــوند .صبا امیدوار است حرکت
ن ایرانی و واکنشهای مردم در سراسر جهان ،امیدی برای
هنرمندا 
نجات مردم غزه از جنگ و کشتار و خونریزی باشد.

