
چاپ سوم کتاب تاریخ سینمای ایران )جلد اول( 
انتشارات روزنه منتشر  امید توسط  نوشته جمال 

شد.
کتاب تاریخ ســینمای ایــران در ۱۱۴۸ صفحه و به 
قیمت صدوپنجاه هزار تومان در قطع رحلی منتشر شده 

است.
ایــن کتاب جامع ترین و کامل تریــن مرجع در مورد 
سینمای ایران از نخستین روزها تا آستانه انقالب اسالمی 

است .
این کتــاب در ۱۸ فصل  و شــامل محورهایی چون: 
پیدایــش و بهره برداری ، اوگانیانس ، ســپنتا، رکود، تولد 
دوم ، دیگران می آیند، ســال های تکــرار رونق و رکود، 
ده ســال تا سقوط ، سینمای مســتند، سانسور، دوبالژ، 
انتشارات ســینمایی ، کانون فیلم ، جشــنواره ها، تفرقه ، 
عــوارض و اتحادیه ، تلویزیون ، کانــون پرورش فکری و 
سینمای آزاد، است که هر کدام به شکل جداگانه تنظیم 

شده  است .
این کتاب آلبوم عکس های مربوط به این دوره  از تاریخ 

سینمای ایران را نیز در بردارد.
انتشار کتابی درباره سینمای آمریکا

کتاب ســینمای پســاپاپ )جســت وجوی معنا در 
سینمای جدید آمریکا( نوشته جسی فاکس میشارک با 

ترجمه وحیداله موسوی راهی بازار شده است.
این کتاب در ۳۷۰صفحه با شــمارگان ۵۵۰ نسخه و 

قیمت ۳۰هزار تومان در نشر افکار عرضه شده است.
در مقدمه مترجم می خوانیم: جسی فاکس میشارک 
در این کتاب، ابتدا در هر بخش شــرح مختصری از سیر 
کاری و زندگــی هنرمند را ترســیم می کند تا خواننده 
شــناخت بهتری از نیات و مقصود هنرمند مورد نظر به 
دست بیاورد. همین شرح موجز از دیدگاه ها، نگرش ها و 
سیر کاری هر یک از آن ها، زمینه ای برای ورود به بررسی 
فیلم هایشان می شود. این فیلم ها به انحای گوناگون همان 
نگرش ها را در فرمشان بازتاب می دهند. میشارک پس از 
توصیف مفصــل، به تحلیل  هر اثر می پــردازد و در این 
مسیر از سازمان های نقدی خوب بهره می برد: از توصیف 
صحنه های کلیــدی گرفته تا جای دادن اثر در بســتر 
اجتماعی، توجه به ســبک ها و ژانرها و تفسیر و تحلیل 
و ارزیابی. آنچه کار او را درخور ستایش می کند برخورد 
آکادمیک و بدون خودنمایی او با این فیلم ها و هنرمندان 
است. همچنین در نوشته پشــت جلد کتاب آمده است: 
این کتاب مجموعه نوشــته هایی دربــاره ده کارگردان و 

یک فیلمنامه نویس اســت: ریچارد لینکلیتر؛ تاد هیْنز؛ 
پال تامس اندرسن؛ دیوید ا.راســل؛ وس اندرسن؛ گروه 
چارلی کافمن، اســپایک جونز و میشل گوندری؛ سوفیا 
کاپــوال؛ دیوید فینچر و ریچارد کلی. ایــن افراد از دهه 
۱۹۹۰ جریان مهمی را در ســینمای ایالت متحده رقم 
زدند و با اســتفاده از امکاناتی که پیشرفت فناوری های 
ســینمایی برایشــان فراهم کرده و نیز فرهنگ درحال 
تغییر کشورشان آثاری ساخته اند که بازتاب دغدغه های 

متفاوتشان است.
کار آدمای مریخیه به کتاب فروشی ها رسید.

مجموعه شــعرهای محیط زیســتی عباس تربن با 
عنوان کار آدمای مریخیه به چاپ رســید. در این کتاب 
۱۰ عنوان شــعر آزاد برای کودکان بــا هدف توجه این 
مخاطبان به پدیده های محیط زیستی منتشر شده است.

کار آدمــای مریخیه با تصویرگــری محبوبه یزدانی 
به مهارت های رفتــاری در مواجهه با زندگی و طبیعت 

می پردازد.
در بخشی از شعر بچه خرس ها نباید بمیرن می خوانیم: 
امــروز توی یه کتاب خوندم/ بابــای من هر روز یه بچه 
خرس قطبی رو می کشه/ نه اینکه تو قطب شمال خونه 
گرفته باشه/ اما ماشین قراضه ش/ انقده بنزین می خوره/ 

که اگه به هواپیما می دادی، تا قطب هم می بردت...
این کتاب ۲۴ صفحه دارد و در قطع خشتی به قیمت 
۴۵۰۰ تومان برای گروه ســنی ب و ج توسط کتاب های 

نردبان منتشر شده است.
ترجمه رمان رنگین کمان منتشر شد.

رمــان رنگین کمان نوشــته دی اچ الرنس با ترجمه  
ناهید قادری و افسانه قادری منتشر شد.

در معرفــی ایــن کتاب عنوان شــده اســت: رمان 
رنگین کمان در انگلستان صد سال پیش، برای مدت ۱۱ 
سال با ممنوعیت انتشار مواجه بود. رنگین کمان داستان 
سه نســل از خانواده برنگون را از اواخر سده ۱۹ تا اوایل 

سده ۲۰ برای مدتی افزون بر ۶۰ سال روایت می کند.
هر نســل از برنگون ها، در پی شــادی فردی خویش 
اســت. به دنیا می آید، رشد می کند، کار می کند، ازدواج 
می کند و خط داســتانی به فرزندانــش انتقال می یابد و 
ســپس همین چرخه ادامه می یابد تا نســل سوم که با 
انقالب صنعتی، گشوده شدن کارخانه ها و مراکز صنعتی 
بزرگ در بریتانیا، ایده به کار گرفته شــدن از سوی یک 
قدرت بزرگ، کار با ادوات ماشینی و غیره مقارن می شود. 
حال، این نســل باید همان شادی ناب و رضایتمندی را 
که اجــدادش با کار روی مزارع، ازدواج و بچه دارشــدن 
یافته بودند، در میانه هیاهوی این انقالب صنعتی بیابد. 
کاری که پیوسته سخت و سخت تر می شود. اورسوال نوه 
دختری این خانواده، زنی است که از میانه  رمان به بعد، 
محوریت داستان روی او می چرخد. او به دنبال آن است 
که در عشــق، دانش اندوزی و جایگاه اجتماعی به آنچه 
مطلوبش است برســد. روایت این نسل سوم، در شماره 
دوم همین رمان، یعنی رمان زن های عاشق ادامه می یابد.

رمان رنگین کمان در ۶۴۱ صفحه از سوی نشر متیس 
روانه بازار شده است.

دی اچ الرنــس از جملــه به نام تریــن نویســندگان 
انگلیسی ســده ۲۰ میالدی و از جسورترین آنان است. 
درون مایه های آثارش شاهدی بر جسارت و پیشتازی او 
اســت؛ موضوعاتی متنوع همچون زنان و مردان، ماهیت 
عشق میان آن ها، هویت، رشد و کنار آمدن با موجودیت 
فردی به عنوان یک قطب مرد یا زن، دین، روابط والدین 
و فرزندها، رابطه فرد با نظام اجتماعی، آزادی، مســائل 
روانشناختی، ایده های فلسفی و به زیر سوال بردن دنیای 
در حال مکانیزه شدن و غیره. این ها همه درونمایه هایی 
بودنــد که پرداختن به آن ها، در اروپای اوایل ســده ۲۰ 
که به تازگی از دوره ویکتوریایی درآمده بود بسیار تهور 

می طلبید.
راز پیدایش جهان و کهکشان فاش شد

کتــاب پیدایــش جهــان و کهکشــان از مجموعه 
دانســتنی های روز جهان با کوشــش علی ذوالفقاری به 
تازگی از سوی انتشارات باران خرد برای نوجوانان منتشر 

شده است.
 مجموعه دانســتنی های روز جهــان در هر جلد به 

موضوع و مبحث جدیــدی می پردازد و با ارائه مطالب و 
تصاویر علمی نوجوانان را با مباحثی همچون تکنولوژی 
روز جهــان، انــرژی، حیوانات، تاریخچه پــول، عجایب 

هفتگانه، فیزیک، ماشین ها و ... آشنا می کند. 
 علی ذوالفقاری در کتاب پیدایش جهان و کهکشــان 
اطالعاتــی درباره چگونگــی به وجود آمــدن جهان و 

شواهدی در اثبات انفجار بزرگ ارائه می دهد.
همچنین نوجوانان را با تاریخ کائنات، تابش ســیلی 
پس از انفجار بزرگ، اولین مرحله پیدایش جهان، اندازه 
جهان، محتویات جهان، انبســاط و ســن جهان، جهان 
قابل مشــاهده چیست، شــکل گیری جهان هستی در 
یک نگاه، کهکشــان ها چگونه شکل گرفته اند، گروه های 
کهکشان ها، شکل کهکشان ها، منشا کهکشان ها، غبارها 
و تولید ستارگان، ســتارگان بالغ و ترکیبات هسته ای و 

شکل گیری سیارات آشنا می کند.
 در بخشی از این کتاب می خوانیم: هرچه ما بیشتر به 
عمق کیهان نظاره می کنیم درواقع بیشتر به عمق زمان 
گذشته می نگریم. یک ســتاره را که در فاصله ۱۰ سال 
نوری قــرار دارد به همان صورتــی می بینیم که در ۱۰ 
سال نوری قبل بوده است. دورترین اجرامی را که انسان 
می تواند با تلسکوپ های بزرگ نجومی نظاره کند کوازارها 
هستند. )کوازارها غالبا از خود فرکانس های رادیویی و نیز 
امواج نوری قابل دیدن منتشــر می کنند.( آن ها درواقع 
کهکشــان های کامال جوانی هستند که در مراحل اولیه 
شــکل گیری به ســر می برند. حال اگر انسان نگاهش را 
در ســمت دلخواهی به دورتر متوجه کنــد باید مرزی 
برسد که در آنجا اغاز خلقت را مشاهده کند و به عبارت 
دیگــر آن گاز داغ اولیه را ببیند که تمام کهکشــان ها، 
ســتارگان و ســیارات و موجودات از آن ایجاد شده اند. 
دانستنی های روز جهان، عجایب حیوانات، دانستنی های 
روز جهان، بدن انسان، دانستنی های روز جهان، تاریخچه 
پول، دانســتنی های روز جهان، انرژی، دانستنی های روز 
جهان، عجایب هفتگانه جهان، دانستنی های روز جهان، 
ماشین ها، دانســتنی های روز جهان، کشورهای جهان، 
دانستنی های روز جهان، مثلث مرگ، دانستنی های روز 
جهان، فیزیک به زبان ســاده و دانستنی های روز جهان، 
تکنولوژی روز جهان از دیگر عنوان هایی است که از این 

مجموعه منتشر شده است.
انتشارات باران خرد، کتاب پیدایش جهان و کهکشان 
را در قالــب ۲۴ صفحه مصور رنگی با شــمارگان ۵۰۰ 

نسخه و قیمت ۷۵ هزار ریال منتشر کرده است.
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یاد 

 گروه موسیقی ایرانی الف به سرپرستی سعید جوکار، امروز در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می رود. محمدصادق لشگری )آواز(، ریحانه کاظم زاده )عود(، سحر 
جوادی )کمانچه(، عنایت حسینی )دف و سازهای کوبه ای( و سعید جوکار )سرپرست و نوازنده تار( اعضای گروه الف را تشکیل می دهد.

 گروه الف در کنسرت پیش رو قطعاتی از ساخته های سعید جوکار را اجرا می کند. تنظیم آثار کنسرت را هم این هنرمند انجام داده است. کنسرت گروه الف در ساعت 21 امروز در 
فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.

در روزگاری کــه بی مهری 
بــه زنان و هنــری به صورت 
یک اپیدمی درآمده اســت و 
دهانت را می بویند مبادا از زن 
و هنر گفته باشــی، نام بردن 
از کسانی که قد برافراشتند تا 
هنر ایــن مرز بوم زنده بماند، 
متاسفانه  است. گرچه  وظیفه 
رفتند چراغ  آن ها  از  بسیاری 
نامشــان کوچه بــاغ فرهنگ 
و هنــر ایرانی را روشــن نگه 
داشته است. دکتر اسد  منتقد 
هنری سال های دوری که در 
اطالعات می نوشــت یا همان 

زنده یاد منصوره حسینی از همان نام هاست.
منصوره حســیني در ســال ۱۳۰۵ در تهران به دنیا آمد. ۱۰ ســال بیشتر 
نداشــت که در یک روز زمســتاني طرحي از درختان کاج حیاط خانه شــان 
در دفتر مشــق خود کشید و همین سبب شــد تا پدرش براي منصوره معلم 

خصوصي نقاشي بگیرد.
پس از پایان دبیرستان، به دانشکده هنرهاي زیبا وارد شد و نقاشي را به طور 
جدي زیرنظر استاداني چون علي محمد حیدریان، محسن مقدم و مادام امین 

فرد )معلم فرانسوي( پي گرفت.
آثار منصوره حســیني، براي نخستین بار، در انجمن فرهنگي ایران و انگلیس 
به نمایش درآمد و در همین ســال از دانشــکده هنرهاي زیبا فارغ التحصیل 
شــد. پس از آن براي ادامه تحصیل به ایتالیا رفت و در آکادمي هنرهاي رم به 
تحصیل پرداخت. در سال ۱۳۳۵ اثري از او در بي نال ونیز معرفي شد و بدین 

ترتیب نخستین هنرمند ایراني، به این نمایشگاه جهاني راه یافت.
در سال ۱۳۳۶ گالري وانتاجو در شهر رم، ۱۹ تابلوي منصوره حسیني را به 
نمایش گذاشــت. چندي بعد با یکي از آثارش در نمایشگاه هنرهاي فیگوراتیو 
در شهر فروزینونه )ایتالیا( شرکت کرد و مدال طالي این نمایشگاه را به دست 

آورد.
در سال ۱۳۳۷ به اهتمام انجمن آسیایي ایتالیا، نمایشگاهي با عنوان نقاشان 
آســیایي در رم برپا شد که منصوره حســیني نیز چندین اثر خود را در آنجا 
به نمایش گذاشــت. یکي از آن ها با عنوان حیاط رمي از سوي هیئت داوران، 
اثري ممتاز شــناخته شد و پس از آن بورس تحصیلي به او تعلق گرفت. دیدار 
با لئونللو ونتوري هنرشناس و منتقد برجسته ایتالیایي، نقطه عطفي در زندگي 

هنري او به شمار مي رود که در همین سال اتفاق مي افتد.
حســیني در ادامه فعالیت حرفه اي خود در نمایشگاه هاي گروهي نقاشي در 
میالن، ناپل، آالتري، اوله وانو، چهارســاالنه رم و سایر شهرهاي ایتالیا حضور 
یافت و با شــرکت در مســابقه ثبت زیبایي هاي آشــکار و ناشناخته شهر رم، 
شــرکت در مسابقه براي نقاشي از مناظر شهر ســان جوواني کاپانو و شرکت 
در نمایشــگاه هنر معاصر )الهام از حیــات نباتي(، جوایز ارزنده اي را نیز از آن 

خود کرد.
منصوره حســیني پس از پایــان تحصیل در آکادمي هنرهــاي زیباي رم، 
در شــهریورماه ۱۳۳۷ به تهران بازگشت و در ســال ۱۳۳۹ وزارت فرهنگ و 
هنر به توصیه ســفارت ایران در ایتالیا، بــراي قدرداني از جوایزي که منصوره 
حسیني در خارج از ایران و در طول دوران تحصیل به دست آورده بود، نشان 

درجه سوم هنري را به او اهدا کرد.
وي از ســال ۱۳۴۶ نقدنویسي را در صفحه هنر امروز روزنامه اطالعات با نام 
مستعار دکتر اسد آغاز کرد و با هدف آموزش و آگاهي،  زباني تند و تیز را براي 
نقدهاي خود انتخاب کرد و قریب به یک ســال، در این صفحه نقدهاي خود را 

به استحضار عالقه مندان به هنر رساند.
سال ۱۳۴۷ یک دوره نقد هنر را در دانشکده هنرهاي زیبا تدریس کرد و در 
ســال ۱۳۵۰ رماني با عنوان پوتین گلي منتشر کرد. دو سال بعد، با گشایش 

نگارخانه منصوره حسیني مجموعه اي از آثارش را به نمایش گذاشت.
منصوره حســیني، در بیش از نیم قــرن فعالیت هنري خــود آثارش را در 
نمایشــگاه هاي انفرادي و گروهي بسیاري به عالقه مندان هنر عرضه کرد و به 
عنوان یکي از اعضاي پیوســته فرهنگستان هنر، فعالیت داشت. پیکر منصوره 
حســیني در ۱۳ تیرماه ۱۳۹۱ از مقابل نگارخانه صبا تشــییع شد و در قطعه 

هنرمندان بهشت زهرا آرام گرفت.
منصوره حســینی، بانویی مبدع و از پیشکســوتان عرصه نقاشــی خط بود. 
فعالیــت بانوی عرصة هنر ایــران زمین آن هم در دورانی کــه زن ها را هنوز 
ضعیفه خطاب می کردند و درخشــش در تمام بینال ها و جشنواره های داخلی 
و جهانی و شور اشتیاقی وصف ناشدنی اش به نقاشی و هنر و فرهنگ این مرز 

و بوم مثال زدنی است.
خانم حسینی نظرشان را درباره هنر این طور مطرح می کرد: 

هنر در طبیعت و از جایی شــروع می شــود که طبیعــت را ببینی و حس 
کنی، بعد بگیری، کم یا زیاد کنی، اغراق کنی، ریتم و کمپوزیســیون بسازی، 
هنر از این جا آغاز می شــود و غیر از این هنر نیســت. بدین ترتیب او طبیعت 
را مهم ترین مرجع بصری نقاشــی معرفی می کند. وی می گوید: حتی نقاشی 

آبستره هم بدون ارجاع به طبیعت نمی تواند ساخته شود. 
در واقع برای او که به صراحت طبع و با انگیزه های شــاعرانه نقاشی می کرد، 
نشــانه های انتزاعــی همان ارزش القا کننده صور واقعی را داشــتند فقط نوع 
موجودات نقاشی هایش عوض می شد: منحنی های موزون جای ابرهای شناور 
در آســمان با موج های دریای طوفانی را می گرفتند تا شوق زیستن و یا شور 
عارفانه ای را بیان کنند. اما بیان در نقاشی های منصوره حسینی بیشتر از رنگ 
نیرو می گرفت تا خط، و حتی گاهی ارزش های خطی در طنین رنگ ها مجال 
بروز بیابند و در واقع قدرت بیان نقاشــیخط او در لحظات وحدت خط و رنگ 
به اوج خود می رســید. در دوران فعالیت هنری منصوره حسینی بارها چنین 
لحظاتی را شــاهد بوده ایم. منصوره حسینی نزدیک به یک قرن زندگی کرد و 
یک قرن تاریخ ایران را با خود به همراه داشت، چه بسیار حکومت های مختلف 
در این صد سال آمدند و رفتند اما او با قلم و رنگ و نوشته ی خود فرهنگ این 
سرزمین را در اوج شکوه، زیبایی و درک و مفهوم برای آیندگان خود به یادگار 
گذاشــت. این درحالی است که شاهد حضور نسلی هستیم که در یک چهارم 
سختی های او نزیست اما زبان به شکوه بس بیشتر از او هر روز می گشاید و هر 

ثانیه را در پی مقصر کردن دیگران است.

کتاب تاریخ سینمای ایران نوشته جمال امید منتشر شد

موســیقی  گــروه 
در  الــف  ایرانــی 

فرهنگسرای نیاوران 

الهام رئیسی فراد نبه  - روزنامه نگار

 در نخستین دوره برگزاری و اهدای نشان گردآفرید، این نشان به لیلی 
افشار اهدا خواهد شد.

نشان گردآفرید به زنان نام آور و کوشای ایرانی و به پاس نقش و جایگاه 
برجســته  آن ها در بالندگی تاریخ و فرهنگ و هنر ایران زمین هرسال به 
یکی از بانوان نام آور و موفق ایرانی که در زمینه های فرهنگ، هنر، ورزش 
و دانش در جهان افتخار کســب کرده و نام ایران و فرهنگش را بلندآوازه 

کرده اند پیشکش خواهد شد.
این نشان از سوی باشگاه شاهنامه پژوهان و باشگاه نقاالن بنیان گذاری 
شده و نشــان ویژه زنان ایرانی است و حاال از دید شورای اهدا کنندگان 
نشــان گردآفرید لیلی افشار به دلیل ســال ها فعالیت مداوم و چشمگیر 
در زمینه موســیقی و پژوهش و تربیت شــاگردان بسیار در زمینه اجرای 
نوازندگی گیتــار و چاپ آثار و افتخار آفرینی های مــداوم و کار بر روی 

موسیقی فولکور ایرانی شایسته این نشان دانسته شده است.
لیلی افشار گیتاریســت آذری تبار در تهران به دنیا آمد و از ده سالگی 
فراگیری گیتار را آغاز کرد. او با درجات لیسانس و فوق لیسانس موسیقی 
در رشــته نوازندگی گیتار از کنسرواتور موسیقی بســتن و نیوانگلند در 

سال های 1۹۸1 و 1۹۸۳ فارغ التحصیل شد و نخستین زنی در جهان است 
که موفق به اخذ درجه دکتری نوازندگی گیتار از دانشــگاه ایالتی فلوریدا 
شده است. او همچنین مدتی در مرکز هنرهای تجسمی بنف در کانادا و 
فستیوال موسیقی اسپن در آمریکا تحصیل کرده است و دیپلم شایستگی 
آکادمی موسیقی کیجیانا در سی ینای ایتالیا سه بار به او اعطا شده است؛ 
ایشان همچنین مدت پنج سال در فستیوال موسیقی اسپن به تدریس گیتار 
مشغول بوده است. در سال 1۹۸۶ او یکی از دوازده نوازنده گیتار از سراسر 
جهان بود که برای اجرا در حضور گیتاریســت مشهور بین المللی آندره 
سگویا در کالس های پیشرفته در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی انتخاب شد.   
آن زمان بود که سگویا پیش بینی کرد که او روزی نوازنده معروفی خواهد 
شد. سگویا همچنین به او می گوید که خون ایرانی )پرشیا( و روح فالمنکو 

را در او دیده است. او اکنون استاد دانشگاه ممفیس است.  
لیلی افشــار همچنین برنده جوایز پرشــمار و متعدد اســت از جوایز و 
افتخارات او می توان به جایزه اســتاد برجسته دانشگاه ممفیس در سال 
2۰۰۰, برنده جایزه ســاالنه نوازنده برتر گیتار در دوره های دهم، یازدهم 
و دوازدهم از آکادمیای ملی هنر چپپتر ممفیس، جایزه ارویل اچ گیبسون 
در سال 2۰۰۰ برای بهترین نوازنده زن گیتار کالسیک، برنده جایزه هنر 
تنسی در رشته موسیقی، جایزه ملی هنر، جایزه اول انجمن گیتار آمریکا، 
جایزه بزرگ گیتار درجشنواره موســیقی اسپن و جایزه اول انجمن ملی 
مدرســین موسیقی، برنده جایزه اول انجمن ملی مدرسین سازهای زهی 
و عضویت در بین دوازده گیتاریســت برجسته جهان برای نوازندگی در 
کالس های آندره سگویا اشاره داشــت. نشان گردآفرید از سوی باشگاه 
شاهنامه پژوهان و باشــگاه نقاالن بزودی در مراسمی در تهران به لیلی 

افشار اهدا خواهد شد.

به پاس نقش و جایگاه برجسته  زنان در بالندگی تاریخ و فرهنگ و هنر ایران

نشان گردآفرید به لیلی افشار داده می شود

دهانت را می بویند مبادا از زن و هنر گفته 
باشی ...

در ســالی که پتی جنکینز با فیلم زن شگفت انگیز 
به انحصــار مردان پشــت دوربین فیلم هــای موفق 
ابرقهرمانــی پایان داد، ایلدیکو انیــدی با فیلم درباره 
روح و تن خرس طالیی جشنواره برلین را از آن خود 
کرد و ســوفیا کاپوال با فیلم فریب خورده  در جشنواره 
کن درخشید و بهترین کارگردان شد، جشنواره ونیز 

هنوز باشگاهی مردانه است.
جشــنواره فیلم ونیز یکــی از مهم ترین رویدادهای 
سینمایی سال اســت و در موضوع اسکار اهمیت آن 
بیش از هر جشنواره دیگری است. از دل قدیمی ترین 
جشنواره سینمایی جهان در طول چهار سال گذشته 
فیلم هایــی بیرون آمده که ۷۲ بار نامزد اســکار و در 
۲۳ مورد برنده این جایزه شــده اند. در این چهار سال 
فیلم های جاذبه، بردمن، افشاگر و الال لند از جشنواره 
ونیز راهی اسکار شــده اند و هر یک یا جایزه بهترین 
فیلم یا جایزه بهترین کارگردانی را از آن خود کرده اند.

امسال نیز فیلم هایی چون مادر به کارگردانی دارن 
آرنوفسکی و کوچک شدن به کارگردانی الکساندر پاین 

از مدعیان حاضر در جشــنواره هستند. در این میان 
بســیاری معتقدند که توجه ویژه جشنواره به گلچین 
کردن فیلم ها با نگاه به اســکار به بهای نادیده گرفتن 
موضوع تالش  برای برابری زن و مرد در ســینما ختم 

شده است.
از میان ۲۱ فیلم بخش رقابت اصلی جشنواره فیلم 
ونیز تنها فیلمی که کارگردان زن دارد، فرشته ها سپید 
می پوشند به کارگردانی ویوین کو است. به این ترتیب 
ترکیب بخش رقابتی جشنواره کن با سه فیلمساز زن 
در مقابل ونیز پیشرو به نظر می رسد. ناگفته نماند که 
جشــنواره کن نیز برای بی اعتنایی به زنان فیلمســاز 
از سوی چهره های سرشناسی چون نیکول کیدمن و 

جسیکا چستین هدف انتقاد قرار گرفته بود.
در این میان آلبرتو باربرا مدیر جشنواره ونیز حضور 
کمرنگ فیلمسازان زن را مشکل جشنواره نمی داند و 
باور دارد اینکه تنها یک زن فیلمساز با برآورده کردن 
معیارهای جشــنواره توانسته در بخش رقابتی حضور 
پیدا کند، ایرادی ندارد. باربرا در این باره گفت: دوست 

ندارم در فرآیند انتخاب فیلم هــا به اعداد و آمار اتکا 
کنم. متاسفم که فیلمسازان زن اندکی در این دوره از 
جشنواره حضور دارند اما کار ما که تولید فیلم نیست.

تنهــا زن فیلمســاز حاضر در بخــش رقابت اصلی 
جشــنواره نیــز در این باره با باربرا هم عقیده اســت. 
ویویــن کو در این باره گفت: قطعا دوســت داشــتم 
فیلمسازان زن بیشتری در جشنواره حاضر باشند. اما 
ریشه مشکل جای دیگری است. اگر زنان برای حضور 
در صنعت فیلمســازی تشویق شــوند و فرصت های 
بیشــتری برای حضور پشت دوربین پیدا کنند، بدون 
شک مدام بر تعداد فیلمسازان زن افزوده خواهد شد.

البته همه با آن ها هم عقیده نیســتند و تنها بخش 
تولید فیلم را مسئول مشــکل نمی دانند. برای نمونه 
مارتا الزن مدیرعامل مرکز مطالعات زنان در ســینما 
و تلویزیون از دانشــگاه ســن دیگو در این باره گفت: 
برنامه ریزان و ســازمان دهندگان جشنواره ها مدام در 
این بــاره موضعی دفاعی به خود می گیرند و تقصیر را 
گردن کمپانی های تولیــد فیلم می اندازند. این نوعی 

شانه خالی کردن از مسئولیت است.
او باور دارد که جشــنواره ها باید با دقت بیشــتری 
فرآیند انتخاب فیلم ها و افراد مسئول این کار بررسی 

کنند تا به تداوم این راه پایان دهند.
در این دوره از جشنواره فیلم ونیز انت بنینگ بازیگر 
سرشناس آمریکایی رئیس هیئت داوران بخش رقابت 
اصلی اســت و رخشان بنی اعتماد فیلمساز ایرانی در 

هیئت داوران بخش افق های جشنواره حضور دارد.

اعتراض به نادیده گرفتن زنان فیلم ساز در ونیز

ســینماپرس: شــرکت کننــدگان برای 
ثبت نــام در بخش های مختلف جشــنواره 
فیلم و عکس مسیر عشق تا ۱۵ شهریورماه 

فرصت دارند.
فیلمسازان و عالقمندان تا ۱۵ شهریورماه 
فرصــت دارند آثار خــود را بــه دبیرخانه 
جشــنواره فیلم و عکس مسیر عشق ارسال 

کنند.
محورهایــی  براســاس  منتخــب  آثــار 
همچــون حضور ادیــان و دیگــر مذاهب 
راهپیمایی  تاثیــر  اربعین،  راهپیمایــی  در 
اربعین بر ســالمت روانــی جامعه جهانی، 
نقش تربیتی راهپیمایــی اربعین بر محیط 
خانواده و فرزندان، ترویــج فرهنگ ایثار و 
فروتنــی در خدمت به زائرین اهل بیت)ع(، 
راهپیمایــی اربعین از نگاه تاریخی، نهادینه 
ســازی صحیح راهپیمایی اربعین به دور از 
هر گونه خرافه و انحرافات احتمالی، حضور 
زنان و کــودکان در راهپیمایــی اربعین با 
الگوپذیری از شخصیت حضرت زینب)س(، 
اهمیت راهپیمایی اربعین در مســیر انتظار 
و تحقق جامعه جهانی مهدوی، راهپیمایی 
اربعین و هراس استکبار جهانی و گروههای 
تروریســتی، ضرورت شناخت افکار عمومی 

از فلسفه وجودی راهپیمایی اربعین، معرفی 
ابعاد مختلف شــخصیت امام حسین)ع( و 
صحابه ایشان، بررسی تاریخی وقوع حماسه 
عاشــورا، حج و قیام امام حسین)ع(، نماز و 
قیام امام حسین)ع(، الگوسازی و ارائه سبک 
زندگی صحیح از زندگی امام حســین)ع( و 
صحابه ایشان، امر به معروف و نهی از منکر 
در قیام امام حســین)ع(، نقــش مدافعان 
حرم مطهر اهــل بیت)ع( در حفظ فرهنگ 
 اسالمی مورد ارزیابی و داوری قرار خواهند 

گرفت.
عالقمندان برای شــرکت در جشــنواره 
می توانند به ســایت جشــنواره به نشــانی 
www.Mas i reeshgh .com

مراجعــه و طبــق مقــررات منــدرج در 
 فراخــوان، اثــر خود را ارســال و یــا ارائه 

نمایند.
نخستین جشنواره بین المللی فیلم و عکس 
مسیر عشــق با محوریت راهپیمایی اربعین 
حسینی در عراق و ایام شهادت حضرت علی 
بن موسی الرضا)ع( در ایران از یکم تا پنجم 
آبان برای نخســتین بار به صورت همزمان 
 در شــهرهای مقدس مشهد و کربال برگزار 

می شود.

۱۵ شهریور؛ پایان مهلت ارسال آثار به 
جشنواره فیلم مسیر عشق


