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علیرضا بخشی استوار

جشــن »تصویــر ســال« چند 
روزی است که فراخوان هجدهمین 
دوره خــود را منتشــر کرده اســت. 
بر اســاس فراخوان منتشــر شــده 
امسال کمیســیون ملی یونسکو در 
ایران با همکاری جشــن تصویر سال 
بخش ویژه »جشــن جهانی نوروز« 
را برگزار می کند. ایــن بخش به آثار 

هنرمنــدان ایرانــی در رشــته های 
عکاسی، کاریکاتور و گرافیک )پوستر( 
با موضوع آیین ها و مراســم نوروز در 

جهان اختصاص دارد.
از طرف دیگر جشــن تصویر سال 
با همکاری موسسه نشرآوران بخش 
ویژه »عکاســان از نگاه عکاسان« را 
برگزار می کند. این بخــش در ادامه 
پروژه ای است که از سال ۱۳۸۸ آغاز 
شد و امســال به صورت یک فراخوان 
مســابقه برای جمع بندی نهایی آثار 
برگزیــده از لحظات تلخ و شــیرین 

عکاســی از عکاســان در شــرایط و 
مناســبت های مختلف در طول 42 
سال گذشــته اعالم می شود. هدف 
اصلی این پروژه ملــی تصویری، ارج 
نهادن بــه حضور هنــری و تاریخی 
عکاسانی است که نقش بسیار مهمی 
در ثبــت لحظــات مانــدگار تاریخ 
فرهنگی و اجتماعــی و حتی زندگی 

روزمره جامعه ایرانی داشتند.
جشن تصویر ســال رویداد مهمی 
در عکاســی ایران اســت. رویدادی 
مســتقل و تخصصی کــه فرصتی را 

برای بســیاری از عکاسان حرفه ای و 
آماتور فراهم می کند تا آثار خود را به 
نمایش بگذارند. این جشن همه ساله 
در روزهای آخر ســال و در ماه اسفند 
برگزار می شــود و به نوعــی کارنامه 
عکاســی در ایران را در طول یکسال 
به تصویر در می آورد.  این رویداد اگر 
چه سال گذشته تحت تاثیر کرونا قرار 
گرفت و نمایشگاه آن از بازدید عموم 
محروم شد اما امســال نیز این جشن 
وضعیت نامشــخصی دارد. هرچند 
برگزارکننــدگان آن و در رأس آن ها 
ســیف اهلل صمدیان در تالش هستند 
تا این رویداد به هر ترتیب که شــده 
برگزار شــود تا روند اجرای آن با وقفه 
مواجه نشود. جشن تصویر سال البته 
هر ســال یک بخش »فیلم تصویر« 
هم دارد که در آن فیلمســازان جوان 
با فیلم هــای کم هزینــه و حرفه ای 
خود امکان حضور در این جشــن را 
دارند و فیلم های شان فرصت نمایش 
پیدا می کند. فضایی که تــا به امروز 
فیلمســازان مبتدی و جوانــی را به 
فضای سینمای کشــور معرفی کرده 

است.
یکی از دغدغه های مهم در جشن 
تصویر سال فهم درســت و علمی از 
تصویر عکاسانه در کنار فعالیت های 
عملی است تا جایی که بتواند به فضای 
سینما و روایت تصویری یک داستان 
کمک کند. این دغدغه سال ها قبل با 

ایجاد مجله »تصویر« توسط سیف اهلل 
صمدیان مطرح شد که طی چند سال 
به جشن تصویر سال و جشنواره فیلم 

تصویر هم مبدل شد. 
اگرچه از لحاظ کیفی طی دو سال 
گذشــته چه عکس ها و چه فیلم های 
حاضر در این جشــن دچار اُفت شده 
اســت اما نکته ای که وجود دارد آن 
اســت که این جشــنواره برآیندی از 
آن چه در فضای فیلمسازی و عکاسی 
کشور می گذرد را به نمایش می گذارد 
و از همین جهت اســت که می توان 
به اهمیت این جشــن در فهم فضای 
تصویری کشــور پی ببریم. شــاید از 
همین ســویه باید در برگزاری جشن 
تصویر سال ممارســتی وجود داشته 
باشــد. اگرچه بی وجود تصویر سال 
و به واسطه جشــنواره ها و مسابقات 
مختلف هــم می توان به ایــن برآیند 
رسید، اما نگاه مســتقل و برگزاری به 
دور از تشریفات و سختی های متداول 
این جشن موجب می شود تا شکل این 
برآیند متفاوت باشــد. باید در انتظار 
نشســت تا ببینیم این جشن امسال 
چه انعکاســی را در پی دارد. ســالی 
که تحت تاثیر کرونا بیشــتر شبیه به 
یک کابــوس بود تا واقعیــت. الزم به 
یادآوری اســت که مهلت ارسال آثار 
در همه  بخش های جشن تصویر سال 
تــا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ اســت و بخش 
عکاس مطبوعاتی ســال که نقش و 

فعالیت ویژه ای را در رویدادهای مهم 
ایران و جهان داشته است ) جایزه زنده 
یاد وحید ابــد ( از بخش های جذاب 
این جشن اســت که عالوه بر جایزه 
نقدی، تندیس »وحید ابد« را از سوی 

خانواده این زنده یاد دریافت می کند.

درباره جشن »تصویر سال« و اهمیت آن برای عکاسی ایران

جشنیکهتصویرراارجمینهد

روزنامه صبح 
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سینما

کتاب

با ریزش بخــش دیگری از طاق کســری در عراق در 
طول دو هفته گذشــته تعدادی از هنرمندان و فعاالن 
فرهنگی در نامه ای سرگشــاده از دو دولت ایران و عراق 
درخواســت کردند تا با مرمت و ایجاد پایگاه حفاظت و 
پژوهش طاق کســری و ثبت منظــر فرهنگی این بنای 
تاریخی در فهرست میراث جهانی یونسکو »طاق کسری 

را نجات دهند«.
در این نامه این طور آمده است:

»بنای تاریخــی ایوان طاق کســری در خطر جدی 
است. یادگار بسیار ارزشمند تمدن ساسانی با ارزش های 
مشــترک جهانی که برای نســل های حال و آینده به 
جای مانده، تنها اثر باقی مانده از شهر باستانی تیسفون 
)بزرگ ترین شــهر تمدن میان رودان( و نماد پیوستگی 
میان فرهنگ و تمــدن امروز دو ملت ایــران و عراق در 

معرض آســیب فوری قــرار دارد. ایوان طاق کســری، 
بزرگ ترین طاق آجری جهان، میــراث فرهنگی هر دو 
کشــور ایران و عراق محسوب شــده و به دلیل جایگاه 
منحصربه فرد در تاریخ ســاخته های معمارانه، شایسته  
قدردانــی و توجه و تالش جدید مــردم و دولت های دو 
کشــور برای صیانت و معرفی ارزش هــای آن به مردم 

منطقه و جهان است.
با این مقدمه و با توجه به این که اثر ارزشــمند طاق 
کســری به دلیل عوامل مخرب طبیعــی و فعالیت های 
زیان بار انسانی به ویژه مخاطرات و تهدیدهای گوناگون 
جنگ، در معرض آســیب های جدی و خطر تخریب و 
نابودی قرار گرفته اســت ما امضاکنندگان حاضر از دو 
دولت ایران و عراق درخواســت می کنیم با بازاندیشی 
در مورد ارزش های این میراث مشــترک جهانی، کلیه 

اقدامات الزم و فوری را بــرای »اتخاذ اقدامات الزم برای 
احیا، حفاظت، مرمت طاق کســری و نگهداری دائمی 
آن«، »ایجاد پایگاه حفاظت و پژوهش طاق کســری«، 
»ثبت منظر فرهنگی طاق کســری در فهرست میراث 
جهانی یونسکو« و »برنامه ریزی و تمهید اقدامات اجرایی 
مناسب برای گسترش گردشگری پایدار با هدف معرفی 

این اثر ارزشمند به جهانیان« به کار بندند.«
از ســوی دیگر یک کارزار مردمی از ۱۷ دی در حال 
جمع آوری امضا برای درخواســت مرمت و نجات فوری 
طاق کسری از وزیر میراث فرهنگی است و به مدت یک 
ماه یعنی تا ۱۷ بهمن جمع آوری امضا را ادامه می دهد. 
تاکنون نیــز بیش از 4۵۰۰ نفر این درخواســت را امضا 

کرده اند.
در متن این نامه خطاب به مونسان آمده است: »خبر 
بســیار کوتاه و تلخ بود: »بخش دیگری از طاق کسری 

فرو ریخت.«
تاق تمدن و هویت ایرانی، در حالی نفس های پایانی 
خود را می کشــد که از همیشــه بی پناه تر مانده و شاید 

این فرو ریختن های ســاالنه اش، فریادهــای آخر مادر 
درمانده ایست به سوی فرزندان فراموش کارش. محلی 
که روزی دل ایرانشــهر نام داشــت و خســرو در آن به 
دادگستری می پرداخت، هم اکنون به زمین بازی کودکان 
تبدیل شده و ما به عنوان وارثان آن تمدن صرفاً به نظاره 
نشســته ایم. ملت ایران از جنابعالی و ســایر مسئوالن 
مربوطه درخواست دارد که بدون کوچک ترین معطلی، 

این میراث کهن را نجات دهید.«

هنرمندان، فعاالن فرهنگی و گروهی از مردم خواستار مرمت فوری شدند؛

در تکاپوی نجات طاق کسری

بیتا یاری

عکــس روی جلــد آلبــوم موســیقی های جزیــره کیــش حاصــل 
نگاه پر دقــت ابراهیم حصــاری، خــود به تنهایــی و زیبایی گویاســت که 
در موســیقی جزیره کیش زنان چــه حضور پررنگــی دارند و ســرزندگی و 
گرمای وجــود آنــان در فرهنگ این جزیره چــه نقش مهمــی دارد. ازاین رو 
انتخاب ایــن عکس بــرای روی جلد آلبوم خــود نمایانگر بخشــی از حضور 
 زنان در موســیقی این جزیره اســت که شــاید هنوز در جهت کشــف آن از 

پشت جلد آلبوم باشیم. 
از این منظر شاید پس از شنیدن قطعات آلبوم این کشف را بتوان تعبیر و بهتر 
تایید کرد که نگاه امیدوارانه زنان در موســیقی جزیره کیش که بخشی از چند 
بخش دیگر ارائه شده در این آلبوم قرار دارد آمیخته به باورهای آنان است که از 
این منظر نیز می توان در شناسایی فرهنگ باورپذیری در منطقه آن را بررسی 
کرد. آلبوم اخیراً منتشرشده موسسه ماهور گردآوری و تالش محسن شریفیان، 
نوازنده نی انبان و پژوهشگر موســیقی جنوب ایران است که پیش تر نیز از او در 
آلبوم »اهل ماتم« و آن قطعه الالیی معروف شده برای علی اصغر که در سریال 

مختارنامه نیز برای تیتراژ پخش می شــد، سراغی از موســیقی زنان بوشهر در 
مراسم های عزاداری داشته ایم، که همین امر بهتر نشان می دهد این گردآورنده، 
موسیقی جنوب ایران را همان گونه که از فرهنگ محیط آنجا برآمده، به تفکیک 

جنسیت نمی شناسد و کلیت موسیقی هر بخش از خطه جنوب ایران را توأمان 
از زن و مرد سراغ می گیرد و گردآوری می کند. 

هرچند در اهل ماتم صدای زنان نیز در آلبوم ارائه شــده و قابل شنیدن بود 
)شاید ازآنجایی که سوگواری شیعیان منطقه بوشهر در برداشت و آنچه رایج است 
و حذر ندارد سوگ اســت( اما در این اثر جدید، پسران جوان خوانندگان آلبوم 
ترانه های مشهور زنان کیش هستند که مهم ترین آنها را در عروسی ها می توان 
شــنید و البته این بخش از خوانندگی زنان در محافل زنانه بدون حضور مردان 
صورت می پذیرد و صرفاً برای گردآوری و انتشار توسط مردان اجرا شده اند که 
تنها ردی از وجود زنان را نشــان می دهد تا ارائه بکر موسیقی زنان. زنان کیش 
سوای مراسم عروسی و جشن، برای کودکان خود »تَحوید« یا همان الالیی را هم 

به آواز می خوانند البته به کالم و لحن و زبان عربی. 
در فرهنگ موسیقی کیش، زنان نوازنده ســاز »طار« یا همان دایره، که در 
مراســم  گوناگون می نوازند به نام ویژه  ای خوانده می شوند، و به طور مشخص 
بدان هــا »َدّگاگات« می گویند که اغلب آنــان سیاه پوســت اند و در بین آنها 
یک نفر نیز با چــوب بر طّبل می کوبد که به نوعی ســردمدار گروه محســوب 
می شــود و به »اُم الهوا« مشــهور اســت. اکنون این آلبوم گروهی از مردان را 
ام الهوا ســاخته تا ســرزندگی و امید موجود در موســیقی زنان بومی کیش 
را همگان بشــنوند و فرهنگ زنده ایــن جزیره را جور دیگــری در یک کلیت 
واحد ببینند. هرچند شــاید بتوان گفــت که حداقل همخوانــی زنان در این 
آلبوم می توانســت جایگزین صدای خوانندگان زن باشــد و هنــر بومیان آن 
 خطه را به جــای مواجهه با حضوری مردانه در محتوایــی زنانه نزدیک به آنچه 

هست بنمایاند.

موسیقی زنان بومی جزیره کیش

اُم الهواهای زنده زندگی

موسیقی

  جشن تصویر سال رویداد 
مهمی در عکاسی ایران 
است. رویدادی مستقل 
و تخصصی که فرصتی را 
برای بسیاری از عکاسان 
حرفه ای و آماتور فراهم 
می کند تا آثار خود را به 

نمایش بگذارند. این جشن 
به نوعی کارنامه عکاسی 

ایران را در طول یکسال به 
تصویر در می آورد
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 شانس فیلم کوتاه ایرانی 
در جوایز اسکار

ســایت »Film Threat«، فیلــم کوتــاه 
»شهربازی« به کارگردانی کاوه مظاهری را به عنوان 
یکی از شانس های اسکار این شاخه در جوایز اسکار 
2۰2۱ معرفی کرد. به گــزارش خبرآنالین، فیلم 
کوتاه »شهربازی« محصول مشترک ایران و کانادا 
به تهیه کنندگی کاوه مظاهری، سروش سعیدی و 
پویان صدقی داستان خانواده ای است که برای فرار 
از بحران های اقتصادی تصمیم می گیرند خودشان 
را جلوی ماشین بیندازند تا بتوانند از شرکت بیمه 
پول بگیرند. فیلم کوتاه »شــهربازی« تا امروز، ۵4 
حضور بین المللی داشته است که از مهم ترین آن ها 
می توان به جشنواره های فیلم لندن، تیرانا، کورک، 
فویل، تالین، ریگارد، پالم اســپرینگز، سائوپائولو و 
کلگری اشاره کرد. این فیلم همچنین برنده جوایز 
بهترین فیلم کوتاه مسابقه بین الملل جشنواره فویل 
)ایرلند شمالی( و دیپلم افتخار بهترین فیلم کوتاه 
داستانی جشنواره پالم اســپرینگز )آمریکا( شده 
است. فهرست نامزدهای نهایی اسکار 2۰2۱ روز 
۱۵ مارس )2۵ اسفند( اعالم می شود و مراسم پایانی 
نود و ســومین دوره جوایز سینمایی اسکار نیز 2۵ 
آوریل 2۰2۱ )۶ اردیبهشت ۱4۰۰ ( برگزار خواهد 
شد. گفته می شود این فیلم از کشور کانادا به اسکار 

معرفی می شود.

اول تا ششم بهمن ماه شاهد این رویداد هستیم؛
برگزاری نخستین نمایشگاه 

مجازی کتاب تهران

نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از اول تا 
ششم بهمن ماه برگزار خواهد شد.

به گزارش ایســنا، مدیــرکل هماهنگی امور 
استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان 
این مطلب،  گفت: بحث نمایشگاه کتاب در فضای 
مجازی موضوع جدیدی اســت و اولین نمونه آن 
در جنوب کرمان به صورت آزمایشی برگزار شد که 

نتایج خوبی نیز داشت.
علی غیاثی ندوشــن، با بیان این که نمایشگاه 
مجازی کتاب می تواند برای ما دستاورد خوبی داشته 
باشد، اظهار کرد: شاید کرونا سبب خیری باشد تا در 
آینده بتوانیم هزینه های خود را از جهاتی کم کرده و 
شکل و ماهیت نمایشگاه را تغییر دهیم تا به سمت 
فضای مجازی برود و مدت نمایشگاه ها بیشتر شود. 
همچنین دسترسی مردم به کتاب و منابع مکتوب 
متفاوت از گذشــته تعریف شــود و توزیع عادالنه 
امکانات و دسترسی کتاب برای همه مردم جامعه 

و کشور را داشته باشیم.
رئیس نخســتین نمایشــگاه مجازی کتاب 
تهران نیز در همین راستا، با اشاره به این که در پی 
استمرار این شیوه در سال های آینده خواهیم بود، 
گفت: خانه کتاب و ادبیات ایران به عنوان مجری 
نمایشگاه های مختلف، از بهمن ماه سال ۱۳۹۸ 
مقدمات اجرای سی وســومین دوره نمایشگاه  
بین المللــی کتاب تهران را انجــام داده بود ولی 
متاسفانه شــیوع ویروس کرونا مانع از برگزاری 

این دوره از نمایشگاه شد.
ایوب دهقان کار با بیان این که اطالعی از زمان 
ریشه کن شدن کرونا در دسترس نیست، اظهار کرد: 
پس از اطمینان از برگزار نشدن نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دستور 
داد سازوکار برگزاری نمایشــگاه کتاب به صورت 

مجازی در دستور کار قرار بگیرد. 


