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فرهنگی و هنری

ثبت نام از ناشران
برای نمایشگاههای
استانی کتاب در مهر

موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران از شروع ثبت نام ناشران سراسر کشور برای حضور در نمایشگاههای استانی کتاب در مهرماه خبر داد.
ناشران سراسر کشور برای حضور در نمایشگاههای استانی کتاب در ماه مهر میتوانند تاریخ اول مهر به سایت  www.icfi.irمراجعه و ثبت نام کنند .در ماه مهر
برگزاری دو نمایشگاه کتاب در استانهای چهارمحال و بختیاری و گلستان پیشبینی شده است .نمایشگاه کتاب چهارمحال و بختیاری از  24تا  29مهردرشهرکرد و
نمایشگاه کتاب گلستان از تاریخ  25تا  30مهر درگرگان برگزار میشود.

ما هنرمندان پاسدار صلح خواهیم بود
هنرمندان عرصههای مختلف به کشتار مسلمانان میانمار
واکنش نشان دادند.
دیدن تصویر اجســاد کودکان ،زنان و مردانی که بهناحق
در آتش ظلم ســوخته شدند و اشــک مادرانی که فرزند دلبند
خود را از دســت دادند ،دل هر انسانی را به درد میآورد ،حتی
اگر فرســنگها از آن منطقه دور باشد .امروز در جهان به انواع
مختلف شاهد اتفاقات دلخراشی هستیم ،اما اتفاقاتی که طی
روزهای گذشــته اخبارش به گوش رسید و تصاویرش به مدد
رســانههای مجازی بهسرعت در سراســر جهان مخابره شد،
نشان از توحشی دارد که دل هر انسانی را به درد میآورد .امروز
مســلمانان میانمار بهناحق مورد خشونت قرار گرفتهاند و این
باعث شــده تا مردم جهان و هنرمندان نسبت به این خشونت
واکنش نشان دهند و خشم خود را از این اتفاق ابراز کنند.
واکنش هنرمندان پیشکسوت به فجایع میانمار
در روزهای گذشــته بســیاری از هنرمندان پیشکسوت از
طریق موسسه هنرمندان پیشکسوت تالش داشتند تا واکنشی
جمعی به فجایع میانمار داشــته باشــند .سید عباس عظیمی
مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت در نخستین نشست
اتاق فکر اعضای موسسه هنرمندان پیشکسوت که با محوریت
موضوع جنایتهای هفتههای اخیر علیه پناهجویان مســلمان
روهینگیایی کشــور میانمار برگزار شــد ،بیــان کرد :در طی
این مدت اســتادان گرانقدر در فضای مجازی پیشنهادهای
زیادی همچون ایجاد زنجیره انســانی با حضور پیشکسوتان،
انتشــار بیانه برای مخالفت با اقدامات ددمنشانه دولت میانمار،
یا ارســال نامهای برای کمیته نروژی اهدای جایزه صلح نوبل
برای تجدیدنظر در باز پسگیری این جایزه از آنگ ســان سو
چی ،برگزاری مســابقه بینالمللی کاریکاتور با همکاری سایر
انجمنها و مؤسسات مرتبط و  ...برای من ارسال کردهاند که
این مهم سبب شد تا به علت حساسیتهایی که هنرمندان در
این زمینه از خود نشــان دادهاند و ما قصد داریم برای این امر
مهم برنامه خاصی را شکل دهیم.
در این نشست که در موسسه هنرمندان پیشکسوت برگزار
شــد هنرمندانی همچون بهمن عبدی(کاریکاتور) ،حسینعلی
پرســتار(نمایش) ،اســماعیل نیکبخت زاویه(خوشــنویس)،
رضا ناجی(بازیگر) ،ســعید شــمس انصاری(خوشــنویس)،
محمدحسین عطارچیان(خوشنویس) ،ناصری انصاری(سینما)،
محمــود فرهمند(موســیقی) ،احمــد عربانی(کاریکاتــور)،

یوســف صدیق(ســینما) ،خســرو روشن(نقاشیخط)،حســن
ضرغامی(نمایــش) ،حســین شــادی زرنق(آیینــه کاری و
گچ بــری) ،ســیدعباس روحانی(گــچ بری)،داود فرشــباف
رواسانی(خوشنویس) ،محســن آقانباتی(تجسمی)،اسداله تابع
منش(سنتی) ،عباس راحمی پور(سنتی) ،بهروز کریمی(نمایش)
 ،محمدرضــا جعفــری بهنام(موســیقی) ،حبیــب اهلل آیت
اللهی(تجسمی) و رضا بنفشــه خواه(بازیگر) به فجایع میانمار
واکنش نشان دادند.
محمود دولتآبادی نشــان صلح را با واکنش به
فاجعه میانمار گرفت
محمود دولتآبادی نویســنده معاصر نیز که برای دریافت
نشان صلح در مراسم اهدای نشان صلح در پنجمین جشنواره
بینالمللــی هنر برای صلح حضور یافته بود ،نیز در این زمینه
گفت :متأســفانه وجود جنگ باعث میشود که صلح معنا پیدا
کند .آشتی بشری یک آرزوی بزرگ است ،اما جنگ یک اتفاق
امپریالیستی است و کسانی که امروزه دنیا را اداره میکنند اگر
جنگ نکنند قدرت خود را از دست میدهند؛ بنابراین من صلح
را توصیه میکنم اما با حفــظ توانایی دفاع از خود .ما به یک
قدرت بازدارنده نیاز داریم .ما هنرمندان و سربازان ،پاسدار صلح
خواهیم بود.
او با اشاره به وضعیت این روزهای جهان گفت :متأسفم که
ما مسلمانان با داشتن پیامبری که نوید صلح داده ،امروز شاهد
جنگ و خونریزی در کشــور یمن از سوی اعراب هستیم .بودا
نیز نویددهنده صلح بوده و مکتبش را بر همزیستی و صلح بنا
گذاشــته و بازهم شــاهدیم که پیروان او نیز امروز در میانمار
دست به کشتار میزنند.
مریال زارعی بازیگر نیز در مراســم جشن بزرگ سینمای
ایران که در هفته گذشــته برگزار شد ،زمانی که برای اهدای
تندیس بهترین طراحی صحنه به روی سن آمد ،گفت :سینما از
آنجاییکه باید تأثیر بگذارد ابتدا باید تأثیر بگیرد .سال گذشته
وقتی میخواســتیم جایزه پیمان معادی را بدهیم از فاجعه منا
یاد کردیم ،امسال باز هم فجایع دیگری وجود دارد ،مسلمانان
در میانمار کشته میشــوند و سکوت عجیبی از سوی مجامع
بینالمللی بهویژه سفیران صلح وجود دارد.
صفحات شــخصی هنرمندان رسانهای در برابر
سکوت خبری
پریناز ایزدیار در صفحه شــخصی خود با انتشار تصویری

بیستونهمین نمایش
بینالمللی ماالریا
ماالریا به کارگردانی پرویز شهبازی و به تهیه کنندگی مسعود ردائی در تداوم حضورهای
بینالمللی خود در جشــنواره بینالمللی هامبورگ آلمان حضور مییابد.این جشــنواره که
امســال بیستوپنجمین دوره خود را جشن میگیرد ،از تاریخ  ۵تا  ۱۴اکتبر ( ۱۳تا  ۲۲مهر
ماه) در شهر هامبورگ آلمان برگزار می شود.
ماالریا با احتســاب جشنوارههایی که در ماههای سپتامبر و اکتبر ( ۲۰۱۷شهریور و مهر
 )۹۶حضور دارد جمع ًا در  ۲۸جشــنواره بینالمللی معتبر شرکت و تاکنون  ۵جایزه خارجی
بهعنوان بهترین فیلم ( ســه جایزه) ،بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر زن دریافت کرده
است.
این فیلم همچنین در بخش مسابقه دهمین دوره فستیوال فیلمهای ایرانی سانفرانسیسکو
آمریکا در تاریخ  ۲۳و  ۲۴سپتامبر (اول و دوم مهر) روی پرده خواهد رفت.
پخش بینالمللی ماالریا را کمپانی دریم لب فیلمز به مدیریت نســرین میرشب و پخش
داخل کشور را فیلمیران به مدیریت علی سرتیپی بر عهده دارد.
اکران سراسری ماالریا از اوایل پاییز  ۹۶در سینماهای ایران آغاز خواهد شد و پس از آن
اکران بینالمللی آن در اروپا و آسیا و آمریکای شمالی آغاز شروع میشود.

از این خشــونت نوشــت :تصویر خیلى غم انگیزه ولى حتى
این عکس بهتنهایی عمق فاجعه را نشــون نمیدهد ،چند روز
گذشته و برایم سوال شده که وقتى از حقوق بشر صحبت میشه
دقیقا منظور چى هست؟ کدوم حقوق!
اشکان خطیبی ،بازیگر سینما و تلویزیون نیز در صفحه خود
در فضای مجازی نوشت :قتلعام ،نسلکشی ،تبعیض نژادی و
مذهبی ،جایزه صلح نوبل .اینا چه نسبتی باهم دارن؟!
حمید فرخنژاد ،دیگر بازیگر ســینما و تلویزیون نیز نوشت:
عجب تناقضی؛ برنده صلح نوبل و عامل مرگ هزاران انسان
بیگناه! خانم انگ ســان ســوچی ،مطمئن باشــید نامتان در
ســیاهترین صفحات تاریخ در کنار کســانی که همچون شما
انســانیت را فراموش کردهاند و غرور و خودبینی پیشه کردهاند
ثبت خواهد شد ،آه مظلوم دامن همه ظالمان را خواهد گرفت
در هر لباس و در هر جای دنیا ،دیر نیست.
رامبــد جوان کارگردان ســینما و تلویزیون نیز با انتشــار
کاریکاتوری با عنوان نسلکشی مسلمانان روهینگیا را محکوم
میکنیم در صفحه اینستاگرام خود به کشتار مسلمانان میانمار
و سکوت مدعیان حقوق بشر واکنش نشان داد.
صابــر ابر ،دیگر بازیگر ســینما نیز به کــمکاری برخی از
رســانهها در بازتاب جنایــات میانمار کنایه زد و نوشــت...:
رختخواب بوی عرق و بوی تب میدهد ...من را ببخشــید ،با
عکس و یادداشتی تلخ روزتان را شروع میکنید! هیچکس در
این دنیا فرصتی بــرای ورق زدن عکسهای اخیر در میانمار
ندارد؟! هیچکس این ســرهای بریده و تنهای متالشــی و
تنهای سوخته را ندیده؟ خبر بمب شیمیایی و تستش در کره
مهمتر است و اتفاقی که به وجود میآید یا اتفاقی که به وجود
آمده؟
چقدر ترســناکیم ما انســانها! کدام حیوانی برای شبیه
نبودن به آن دیگری تنش را میدرد؟! اگر قتلعام کودکان در

میانمار نسلکشی نیست ،اسمش چیست؟ با دنیا واقعی باشیم،
بچههــا را در آب خفه میکنند ،زنها را از گردن جدا میکنند،
نمیبرند ،ســرها را میکنند ،تنها را زنده در آتش میاندازند! و
مــا از موی ترامپ خبر میرویم! کاش تمام روزنامههای صبح
دنیــا یک روز این عکس را با یک قرار جمعی چاپ میکرد تا
تاریخ روز انسانیت را ثبت کند .اص ً
ال کاش کیهان و شرق باهم
عکس یکسان میشد همین! چه اشکالی دارد در یکچیزهایی
همســو باشــیم ،در انســانیت .به این عکس نگاه کنید و به
خیالهای غرقشــدهاش! به لباسهایی که دوســت داشت
بپوشد ،به اسباببازیهایش ،بهجای خوابش ،به هوسهایش،
به خندههایش ،به نگاه احتمالیاش به شــما ،اگر روزی مسافر
آنجا بودید و او کنار خیابان یکچیزی میفروخت! خیال کنید!
و به اینکه ،چرا آمد؟ کجای جهان جای خوبی برای اوســت؟
خدا همه را ببخشــد .من حتی اســمت را هم نمیدانم ،اما تو
هیچچیزی را اینجا از دست ندادی...
اما محمدحســین مهدویان کارگردان نیز نوشت :اگر امروز
دســتگاه دیپلماسی ایران و قدرت نظامی و موشکیاش نتواند
نقشــی در جلوگیری از نسلکشــی مســلمانان میانمار بازی
کند ،باید فاتح ه بســیاری از شعارهایمان را بخوانیم .اینگونه
میخواســتیم مدافع مظلومان و مســتضعفان جهان باشیم؟
اول یک ســوزن به خودمان بزنیم بعد با نهادهای بینالمللی
تسویهحساب کنیم .واقع ًا ما برای قربانیان مظلوم میانمار غیر از
ابراز ناراحتی چه کر دهایم؟ توان سیاسی و نظامی ما اگر امروز
نتواند دولت و ارتش کشــور کوچکی مثل میانمار را سر عقل
بیاورد ،مطمئن باشید در آینده هم به هیچ درد دیگری نخواهد
خورد .شــاید هم بیعملی ما به این دلیل است که سرنوشت
آن کــودکان بیگناه آنقدر که تظاهر میکنیم برایمان مهم
نیست ،پس دستکم اینهمه ژست انساندوستی نگیریم.
باران کوثری دیگر بازیگر ایرانی هم نوشت :ترسناکه زندگى
در دنیایى که کشتن به اسم مذهب و اعتقاد درش آسونه ...
امیر جعفری بازیگر نیز با انتشار عکسی از این فاجعه خونین
نوشت :خون ،آتش ،کشتن ...چه بسیار شنیده میشود از زبان
خدایان روی زمین ...پوریا پورســرخبازیگر نیز نوشــت :پایان
تلخ رویای یک کودک مسلمان روهینگیایی ...نسل کشی در
میانمار ...کسی میتونه تا آخر عمرش این صحنههارو فراموش
کنه؟ لعنت به دنیایی که این اتفاقات داره توش عادی میشه و
بوی روزمرگی میگیره...

نوجوان را در طراحی خود مدنظر داشته باشند.
آثار رســیده در این دو بخش در گروهی با دبیری
کاظم طالیی و نیز همراهی پریسا خضایی ،مسعود
نجابتی ،پژمان رحیمیزاده و کیانوش غریبپور داوری
خواهد شــد .بر اســاس اعالم دبیرخانه این دوره از
جشنواره ،عنرمندان حداکثر تا پانزدهم مهرماه سال
جاری میتواننــد آثار خود را برای شــرکت در این
مســابقه و فراخوان به نشانی پایگاه اینترنتی انجمن
فرهنگی ناشران کودک و نوجوان به نشانی www.
 cacbp.irو یا نشانی تهران .خیابان کریمخان زند.
ابتدای خیابان حافظ جنوبی ،کوچه هورچهر پالک ۱۳
واحد  ۱و  ۲ارسال کنند.
بر اســاس تصمیم دبیرخانه به هر یک از بیست
اثر وارد شــده به مرحله دوم داوری بخش پوستر این
مسابقه  ۲۰۰هزار تومان هدیه تعلق خواهد گرفت و

آثار برگزیده نیز به ترتیب اول تا سوم  ۴،۲و  ۱میلیون
تومان هدیه نقدی پرداخت و آثار انتخاب شده منتشر
نیز خواهد شد.
در بخش تندیس نیز اثر برگزیده هدیه  ۴میلیون
تومانــی دریافت خواهد کرد و اثر برگزیده در اولویت
ساخت و اهدا در جشنواره قرار خواهد گرفت.
نتایج نهایی آثار برگزیده در این جشــنواره هشتم
آبانماه معرفی میشــود و هنرمندان برای اطالع از
جرئیات طراحی آثار خود میتوانند به سایت اینترنتی
اینترنتی انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان به
نشانی  www.cacbp.irمراجعه کنند.
نهمین جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان که
توسط انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
به طور دوساالنه برگزار میشود؛ در آذرماه سال جاری
برگزار خواهد شد.

آثار قندریز پس از  60سال به روی دیوار
آثار زندهیاد منصور قندریز بعد از  60سال که نمایشگاه
انفرادی از وی برپا نشــده ،روی دیوارهــای گالری فردا
خواهند رفت.
نمایشگاه آثار منصور قندریز بعد از نزدیک به  60سال
تکرار خواهد شــد و بار دیگر آثار این هنرمند مهم عرصه
مکتب سقاخانهای روی دیوار یک گالری خواهد رفت .در
این نمایشگاه از آثار طراحی این هنرمند مهم و تاثیرگذار،
نقاشیهایش ،تعدادی از چاپهای دستی وی و در نهایت
 3کلیشــه دیده نشده رونمایی خواهد شد که اکثر آنها
تاکنون دیده نشدهاند.
در بخشی از استیمنت این نمایشگاه آمده است :نمایشگاه

حاضر حاصل تکاپوی یک عمر است.عمری که کوتاه ماند
و تکاپویی که دوامش تــا اوج باروری نقاش نپایید .آنچه
منصور قندریز بود و آنچه در آینده میشد در همین پرده
ها صورت «هســت» جاودان مانده است  .قندریز ،مردی
که زود رفت ولی تاثیرش همیشگی بود .قندریز ،یکی از
بنیانگذاران مکتب هنری ســقاخانه به شمار می آید که
سعی داشته با برداشت هایی زیباشناسانه از الگوها و نشانه
های هنر سنتی و نگارگری ایرانی در اجرا و اسلوبی مدرن
(بیشتر به شیوه آبستره غربی) ،شاکلهای اصیل از هنر ملی
و ایرانی را به وجود بیاورد .برپایی نمایشگاه اخیر بهانه ای
است برای نوشــتن این گزارش کوتاه ،در خصوص آثار و

فعالیتهای هنری این هنرمند برجسته و نقش محرز او
در تاثیرگذاری بر جریان هنر تجسمی در ایران.
منصور قندریز ( ۱۱اسفند  ۷— ۱۳۱۴اسفند )1344
نقــاش ایرانی بود که در مدت کوتاه عمر خویش تأثیرات
بهسزایی در جریان نقاشی معاصر ایران گذاشت .وی پس
از زاده شــدن در تبریز ،تحصیالت خود در رشته نقاشی
را در هنرستان هنرهای زیبا و دانشکده هنرهای تزئینی
تهران (دانشگاه هنر فعلی) گذراند و از بنیانگذاران جنبش
سقاخانه محســوب میشود .وی به همراه مرتضی ممیز،
صادق تبریزی ،فرامرز پیالرام ،قباد شیوا ،فرشید مثقالی
و تنی چند از هنرمندان آن دوران تاالر ایران را تأســیس

کردند که امروزه از نگارخانههای تعطیل شده تهران است.
پس از درگذشــت منصور قندریز ،تــاالر ایران به گالری
قندریز تغییر نام داد .او در ســی ســالگی بر اثر سانحه
تصادف در جاده شمال درگذشت.
این نمایشگاه از  31شهریور تا  13مهرماه در گالری فردا
برپا خواهد شد و عالقهمندان برای دیدن آن میتوانند از
ساعت  16تا  20به گالری فردا واقع در خیابان کریمخان
زند ،زیر پل کریمخان ،خیابان حسینی ،کوچه اعرابی ،6
پالک  2واحد  2مراجعه کنند .عالقهمندان برای کســب
اطالعات بیشــتر میتوانند با تلفن  86072602تماس
بگیرند.

جایزه جشنواره فیلم تورنتو برای فیلم ایرانی
آوا ســاخته صدف فروغی موفق به کســب جایزه
فیپرشــی (انجمن بینالمللی منتقدین) از چهلمین
جشنواره فیلم تورنتو شد.
به نقل از اسکرین ،فیلم آوا ساخته صدف فروغی که
در بخش مســابقه فیلم های اول و دوم جشنواره بین
المللی فیلم تورنتو  ٢٠١٧حضور داشــت ،در نهایت
جایــزه بهترین فیلم از نگاه هیئت داروان فیپرشــی
(انجمــن بینالمللــی منتقــدان) را در ایــن رویداد
سینمایی از آن خود کرد.
آوا محصول مشــترک ایران ،کانــادا و قطر و اولین
فیلــم بلند صدف فروغی اســت و در حالی موفق به
کسب جایزه در جشنواره تورنتو شده است که ماهور
جباری و شایسته سجادی بازیگران این فیلم که قرار

بود برای شــرکت در جشــنواره فیلم تورنتو به کانادا
سفر کنند ،به دلیل صادر نشــدن ویزا نتوانستند در
این جشنواره حضور پیدا کنند.
فیلــم آوا درامی اســت که ماجــرای دختر هفده
ســالهای به نام آوا را به تصویر میکشد که تصمیمی
میگیرد زندگی خود ،خانوادهاش و دوستانش را تحت
تاثیر قرار دهد.
در ایــن فیلم ماهــور جباری ،لیلی رشــیدی ،بهار
نوحیــان ،وحید آقاپور ،شایســته ســجادی ،هومن
هورســان ،پانته آ تاج بخش ،ســارا علیمردانی ،مونا
غیاثی ،پرنیان اختری ،عســل کریمی و ...ایفای نقش
کردهاند.
عوامــل فیلم ســینمایی آوا عبارتنــد از:کارگردان

و نویســنده :صــدف فروغی ،تهیــه کنندگان:صدف
فروغی ،کیارش انوری ،ســعید نوری تدوین:کیارش
انوری ،صدابــردار :بابــک اردالن ،چهرهپرداز :نجمه
لشگری ،عکاس :شاهین آزما ،طراحی و ترکیب صدا:
امیرحســین قاسمی ،تصحیح رنگ  :ســامان وفائی،
دســتیار اول و برنامه ریز  :شــروینه دیدنده ،دستیار
دوم :سهیل سهیلی ،منشی صحنه :صفورا برسان .
اما جشــنواره فیلــم تورنتو که یکــی از بزرگترین
جشنوارههای سینمایی جهان است جایزه اصلی خود
که همان بهترین فیلم از نگاه تماشــگران است را به
فیلم ســه بیلبورد خارج از اِبینگ ،میزوری ســاخته
مارتین مکدونا اعطاء کرد.
این فیلم که اولین نمایش جهانی خود را در بخش

یاد

سیمای زن در سینمای ایران

اعالم فراخوان طراحی پوستر و تندیس
جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان
نهمین جشــنواره کتاب برتر کــودک و نوجوان
فراخوان طراحی پوســتر و تندیس این دوره از خود
را منتشر کرد.
نهمین جشــنواره کتاب برتر کودک و نوجوان به
منظور حمایت از هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی،
مســابقهای به منظــور طراحی پوســتر و تندیس
برگزیدگان این دوره از این جشنواره برگزار میکند.
در این مسابقه که نخستین دوره از برگزاری خود را
در سال جاری تجربه میکند ،در بخش طراحی پوستر
معیارهایی از جمله تداعی کنندگی پوستر با کتاب ،شاد
و پویا بودن طرح و ایجاد شــده با محوریت کودکان
و نوجوانان از جمله معیارهای داوری آثار خواهد بود.
در بخــش طراحی تندیس نیــز هنرمندان باید
عالوه بر زیبایی و ماندگاری طرح ،موضوع گرافیک،
تصویرگری و کتابســازی برای مخاطبان کودک و
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رقابتی هفتادوچهارمین جشنواره بینالمللی فیلم ونیز
تجربه کرد و داســتان زنی اســت که پس از به قتل
رســیدن دخترش و ناتوانی پلیس در دستگیری قاتل
پس از ماهها ،مقابل نیروهای پلیس میایستد.

الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار

چند روز پیش بــه طور اتفاقی به دیدن فلیم
زیر سقف دودی پوران درخشنده نشستم .پوران
درخشنده در تازهترین اثر خود ،باز هم در همان
محتوا و چهارچوب و به ســراغ مســائل حوزه
خانواده رفته بود .فیلم او اما در عمل فراتر از یک
شکواییه از شکل روابط خانوادگی در جامعه در
حال گذار از سنت به مدرنتیه ایران نمی رفت.
در حین دیدن فیلم ذهنم مدام بین رگ خواب
و این فیلم پل می زد شاید بخاطر نقش اصلی
زن در هر دوی این فیلم ها.
به طور کل بحثی که مطرح میکنم پیرامون
نقش زن در این فیلم است و سیمای زن در فیلم های روی پرده .موجی که در سینمای ایران آغاز
شده به آن معنای مرسوم فمنیستی نیست اما رگه هایی دارد که زن را موضوع مطالعه و نمایش
قرار داده است .این مورد در دو فیلم اخیر که بر پرده های سینماست نمود بارزتری پیدا کرده فیلم
رگ خواب و زیر سقف دودی .گرچه در فیلم دوم برخالف رگ خواب موضوع حول محور خانواده
است اما زن هسته ی مرکزی هر دو فیلم است.هر دو فیلم با نگاهی انتقادی در پی این است که
زن وابسته و بی اراده را که تعریفی از خود ندارد و هاله ای است نقد کند .
میــزان تاثیرگذاری این فیلم ها را بعد از بیرون آمدن از ســالن نمایش از صحبتهای زنان
تماشاگر می توان دریافت وقتی با انزجار از نقش مریال زارعی یا لیال حاتمی و ضعیف بودنشان
ف ها را در خود دارد و این نگاه نفرت آمیز و نقادانه
می گویند ،در واقع هر زنی بخشی از این ضع 
نوعی نقد به خود زنان است.
لیال حاتمی دررگ خواب نماد زنی است که یاد نگرفته مستقل باشد و خوشبختی و شادیاش
وامدار حضور مردی در زندگیاش است .مینا نماد همه زنانی است که شاد بودن را بلد نیستند و
ازدواج و رابطه زناشویی را یاد نگرفتهاند و وجودشان با وابستگی به جنس قوی عجین شده است.
مریال زارعی نیز در زیر سقف دودی تمام خوشی ها و امکانات را در قالب یک فداکاری مضحک
تنها برای دیگران تعریف کرده است و خود سهمی در آن ندارد.
زن در این دو فیلم شخصیت مستقل خود را فراموش کرده و به نوعی استحاله در نقش های
دیگر خود شده است و به طور کامل فراموش کرده است که قبل از مادر بودن ،معشوقه بودن و
همسر بودن در واقع زن است .زنان این دو فیلم دچار نوعی فروپاشی شده اند.
این فروپاشی درونی که عینیت بیرونی هم مییابد هر دو را از نو میسازد .لیال حاتمی در رگ
خواب در میانسالی بعد از یک ازدواج ناموفق ،بعد از یک شکست عشقی ،حاال باید دوباره زندگی
را بیاموزد .همهچیزی که او را میساخته از بین رفته است و او باید دوباره خود را معنا کند .پدر هم
فوت کرده است و او دیگر نیاز ندارد نگران شرمی باشد که شکستهایش در مواجه با پدر برایش
به ارمغان میآورد ،دیگر حتی در دل جامعهای که او را بار آورده است همجایی ندارد .دنیای مینا
ویرانشده است ،دنیای زنانهاش بهکل از بین رفته است و او باید دوباره همهچیز را از نو بسازد.
و مریال زارعی در زیر سقف دودی با ناگاه نقش همسر بودن و مادر بودن خود را دچار تزلزل می
بیند و خود را در جامعه ای کوچکتر  -خانه و خانواده  -بی اثر و کمرنگ میبیند.
گرچه این روایتها تلخ است اما اتفاق مبارکی این است هشدار به زن ایرانی است تا خود را نبازد
و استحاله نیابد  .بدون شک زن قدرتمند می تواند همسر و مادر قدرتمند نیز باشد.
کتابخانهای برای زندگی بهتر

کتابی برای موفقیت برای آنان
که ژن خوب ندارند
برتری خفیف
نویسنده :جف اولسون
ترجمه :لطیف احمدپور  -میالد حیدری
انتشارات :ققنوس
برتری خفیف با عنــوان فرعی  -تبدیل اقدامات منظم
ساده به موفقیت و خوشبختی نامحدود  -کتابی در زمینه
موفقیت ،خودســازی و خوشبختی اســت.جف اولسون،
نویســنده کتاب ،در سراســر ایاالت متحده و در گوشه و
کنار جهان برای بیش از ده ها هزار مخاطب ســخنرانی
کرده است .در طی سی سال گذشته ،او به صدها هزار نفر
از مردم جهان کمک کرده اســت تا به سطوح باالتری از
تعالی شخصی و استقالل مالی دست پیدا کنند.
در پشت جلد کتاب جمالتی از:
کن بالنچارد  -از نویسندگان کتاب مدیر یک دقیقه ای،
دارن هاردی  -ناشر و دبیر تحریریه مجله موفقیت و نویسنده کتاب پرفروش اثر مرکب،
برایان تریسی  -نویسنده کتاب راه ثروت به چشم می خورد.
کتاب برتری خفیف از قانون های نانوشته ای سخن می گوید که همه ما بر طبق آن ها زندگی
می کنیم اما از وجودشــان بی اطالعیم .مولف این اصول را به شیوه ای ساده توضیح می دهد
و موجب می شــود انتخاب های کوچک و ظاهرا بی اهمیت روزانه تان را دوباره ارزیابی کنید.
موفقیت حقیقی از پیشرفت های کوچک و ناچیز حاصل می شود ،نه پیشرفت های بزرگ .جف
اولســون در این کتاب از فلسفه هایی پرده بر می دارد که موفقیت حقیقی را برایتان به ارمغان
میآورند.کتاب برتری خفیف یکی از قدرتمندترین ،کاربردی ترین و مهم ترین اصول موفقیت را
به شما یاد می دهد .این کتاب زندگی شما را متحول می کند.
کتاب برتری خفیف
مهم ترین نکته کتاب برتری خفیف این است که موفقیت روز به روز و قدم به قدم شکل می
گیرد .این کتاب تالش دارد تا به شــما ثابت کند که هر نوع موفقیتی ،چه بزرگ و چه کوچک،
یک شبه حاصل نمی شود و نویسنده کلید اصلی موفقیت را حاصل تصمیمات روزمره می داند.
جف اولسون در اوایل کتاب چنین می گوید:
این که شــما چگونه می توانید از هر جایی که هم اکنون هســتید به آن جایی برســید که
میخواهید باشید ،موضوع این کتاب است.
این کتاب در دو بخش و هجده فصل نوشته شده است.
قسمت هایی از متن کتاب برتری خفیف
مهم نیست که چقدر اطالعات وجود دارد یا این که آن اطالعات چقدر خوب و مفید هستند،
اگر شخصی که این اطالعات را مصرف می کند ،پردازشگر درست نداشته باشد (پردازشگری که
این قابلیت را به آن ها می دهد که آن اطالعات را به صورت اثربخشی به کار ببندند) ،موفقیت
باز هم از چنگ او فرار می کند.
ســخت چیزی اســت که کمی زمان می برد .غیرممکن چیزی است که کمی زمان بیشتری
می خواهد .قبال داســتان ویل اســمیت را برایتان تعریف کردم .در این جا دوباره از او نقل قول
می کنم .او مطلبی را گفت که این روزها اغلب در ســخنرانی هایم تکرار می کنم ،زیرا که حق
مطلب را به درستی ادا می کند:
می خواهم به خاطر وجودم در این دنیا ،جهان بهتری داشــته باشــیم .می خواهم که زندگی،
شغل و خانواده ام معنا و هدفی داشته باشند .اگر زندگی شخص دیگری را بهتر نمی کنید ،وقتتان
را هدر می دهید .فقط با کمک به بهتر ساختن زندگی دیگران است که زندگی شما بهتر می شود.
هرگاه پیشــرفت مثبتی را در زندگی تان خلق مــی کنید ،موج های مثبتی را ایجاد می کنید
که در اطرافتان پخش می شوند؛ درست مانند زمانی که سنگریزه ای در یک آبگیر می افتد.
شــما مــی توانید با توجه به اندازه مشــکالتی که یــک نفر را افســرده و غمگین می کند
محدودیتهای زندگی او را تخمین بزنید .همچنین می توانید با توجه به اندازه مشــکالتی که
یک شخص حل می کند میزان موثر بودن زندگی او را اندازه گیری کنید.

