
در  حالی  در  سینما  باسابقه ی  هنرمند  و  سینماگر  پنج 
قرار  ویژه  تقدیر  مورد  فجر  فیلم  جشنواره  افتتاحیه 
می گیرند که هر کدام آثار ماندگاری را در سینمای ایران 
خلق کرده اند و اگرچه سنگینی ترازوی کارشان با یکدیگر 
متفاوت است، اما هر یک به تنهایی جایگاهی ارزشمند در 

سینما دارند.
به گزارش ایسنا، در افتتاحیه ی سی وهفتمین جشنواره فیلم 
فجر قرار است برای پنج هنرمند فعال در سینما؛ فاطمه معتمدآریا، 
عباس گنجوی، ابراهیم حقیقی، خسرو خسروشاهی و عزیزاهلل 
حمیدنژاد بزرگداشتی برای سال ها فعالیتشان در این عرصه برگزار 
شود که به تازگی گفت وگوی ایسنا با ابراهیم حقیقی منتشر شد و 
در ادامه مروری داریم هر چند کوتاه به دیگر بزرگداشت های این 

رویداد که قرار است در افتتاحیه برگزار شود.
در این بین فاطمه معتمدآریا به عنوان بازیگری که تقدیر خواهد 
شد، از جمله سینماگرانی است که در طول سال ها فعالیت خود 
کم فراز و نشیب نداشته و حتی در مقطعی ممنوع الکاری را هم 

تجربه کرده است.
و که بازیگری را با تئاتر آغاز کرده، از سال ۶۴ با فیلم جدال 
وارد سینما شد و در طول این سال ها در حدود ۵۰ فیلم سینمایی 
نقش آفرینی کرده است که از میان آن ها به جهیزیه ای برای رباب، 
تحفه ها، ریحانه، مسافران، ناصرالدین شاه آکتور سینما، یکبار برای 
همیشه، هنرپیشه، همسر، روسری آبی، کاله قرمزی و پسرخاله، 
سفر، مرد آفتابی، مهر مادری، مرد عوضی، دختر شیرینی فروش، 
آبادان، یک بوس کوچولو، گیالنه، تقاطع، زیر درخت هلو، کارگران 
مشغول کارند، خواب لیال، شیرین، نیلوفر، صد سال به این سال ها، 
ینجا بدون من، پریناز، قصه ها، بهمن، یحیی سکوت نکرد، آباجان 
می توان اشاره کرد و نیز فیلم جان دار که در بخش نگاه نو و بنفشه 

آفریقایی که در بخش اصلی جشنواره امسال حضور دارد.
این بازیگر که تجربه کار با کارگردان های مطرحی از سینما و 
همچنین کارگردان های جوان را دارد و تاکنون چهار بار برنده 
سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر شده است، تئاتر را هم رها 
نکرده و در هر موقعیتی که متنی قابل توجه به دستش رسیده 
در آن حضور داشته است از جمله نمایش خنکای ختم خاطره 

به کارگردانی حمید آذرنگ که اخیراً اجرای آن تمام شده است.
معتمدآریا مدتی قبل در گفت وگویی با ایسنا، از برخی شرایط 
و مناسبات تازه در سینمای ایران گله کرده و گفته بود، حدود 
پنج سال پیش زمانی که پس از چند سال ممنوعیت به سینما 
برگشتم احساس کردم در این چند سالی که نبودم یک چیزهایی 
تغییر کرده که حداقل با من همخوانی ندارد. فکر می کردم مشکل 
از من است ولی پس از حضور در چند فیلم با پدیده جدیدی به 
اسم اُتوریته بازیگر مواجه شدم. می دیدم همه چیز به دست بازیگر 
افتاده، طوری که بازیگر می توانست ساعت ها عوامل را نگه دارد و 
سر صحنه نیاید یا تصمیم بگیرد دنبال کارهای شخصی خود برود 

و گروه فیلمبرداری ساعت ها منتظرش بماند.
این بازیگر گفته بود: تمام زنجیره های این چرخه معیوب در هم 
فرو رفته اند و به نظرم اشکال کار از بازیگر نیست، اشکال از تفکر 
است؛ تفکری که بازیگر را انتخاب می کند؛ تفکری که فیلم را تهیه 
می کند؛ تفکری که فیلم را می سازد و تفکری که مجوز می دهد و 
از این نوع سینما حمایت می کند و تفکری که این نوع سینما را 

عرضه و پخش می کند، اینها معیوب هستند.
عزیزاهلل حمیدنژاد

هم  سینما  کارگردان های  از  یکی  برای  معتمدآریا،  کنار  در 

بزرگداشت برگزار می شود که اگرچه تعداد زیادی فیلم نساخته اما 
برخی آثارش در سینما ماندگار شده اند که مهم ترین آن ها اشک 

سرما با بازی پارسا پیروزفر و گلشیفته فراهانی است.
این فیلم از جمله آثار ضد جنگ شناخته می شود و در نقدهایی 
که برای نوشته شده بود از آن به عنوان یکی از فیلم های مهم 

سینما در سال های پس از انقالب نام برده می شود.
این فیلم درباره سربازی است که برای پاکسازی منطقه ای که 
توسط نیروهای کومله مین گذاری شده، به یک روستای مرزی در 
کردستان اعزام می شود. به دلیل موفقیتی که این سرباز در این 
مأموریت پیدا می کند، نیروهای کومله دختری به نام روناک را 
مأمور می کنند تا او را بکشد. اما یک بوران ناگهانی در کوهستان 
موجب می شود که این سرباز در موقعیتی قرار گیرد که جان این 

دختر روستایی را نجات دهد.
اشک سرما محصول سال ۱۳۸۲ است و حمیدنژاد پنج سال 
پس از آن فقط فیلم آناهیتا را ساخت و ۱۰ سال است که در 

سینما فیلمی کارگردانی نکرده است.
عباس گنجوی

عباس گنجوی تدوینگر سینمایی ایران متولد سال ۱۳۲۰ در 
تهران فعالیت خود در سینما را با سینکرون و امور فنی صدای 

فیلم شیطون بال ساخته نظام فاطمی در سال ۱۳۴۴ آغاز کرد.
او که حرفه اصلی اش تدوینگری است و تاکنون تدوین نزدیک 
به ۶۰ اثر را برعهده داشته، صدابرداری، میکس و امور فنی صدای 

فیلم هایی را در سال های پیش از انقالب انجام داده است.
این هنرمند همچنین ساخت فیلم های کوتاهی مانند تاکسی 
میناب،  بازار  پنجشنبه  باد جن،  ارتباط،  آفتاب،  آرایشگاه  متر، 
نخل، گزارش های حفاری های علمی، معبد آناهیتا، عمو سیبیلو، 
موسیقی جنوب، رهایی، تهران کهنه و نو، خاویار، عروسک های کم 

و پیش را در کارنامه کاری خود دارد.
در  مطرحی  کارگردانان  با  فعالیت اش  سال های  در  گنجوی 
سینمای ایران همکاری داشته که از جمله آنها می توان به ناصر 
فرمان آرا،  بهمن  کیمیایی،  مسعود  تهامی نژاد،  محمد  تقوایی، 
محمدرضا بزرگ نیا، رسول صدرعاملی، کیومرث پوراحمد، محمد 
متوسالنی، علیرضا رئیسیان، احمدرضا درویش، سیروس الوند، 

رخشان بنی اعتماد نام برد.
فیلم هایی چون حکایت دریا )۱۳۹۵(، دلم می خواد )۱۳۹۳(، 
خاک آشنا )۱۳۸۶(، حس پنهان )۱۳۸۵(، یک بوس کوچولو 
)۱۳۸۴(، جایی برای زندگی )۱۳۸۳(، شاه خاموش )۱۳۸۲(، این 
زن حرف نمی زند )۱۳۸۱(، ستاره های سربی )۱۳۸۱(، خانه ای 
روی آب )۱۳۸۰(، کاغذ بی خط )۱۳۸۰(، بوی کافور، عطر یاس 
)۱۳۷۸(، شهر زنان )۱۳۷۷(، سرزمین خورشید )۱۳۷۵(، روسری 
آبی )۱۳۷۳(، سمفونی تهران )۱۳۷۳(، کیمیا )۱۳۷۳(، جنگ 
نفتکش ها )۱۳۷۲(، کشتی آنجلیکا )۱۳۶۷(، پ اییزان )۱۳۶۶(، 
جعفرخان از فرنگ برگشته )۱۳۶۶(، وکیل اول )۱۳۶۵(، تاتوره 
 ،)۱۳۵۳( احتجاب  شازده   ،)۱۳۶۳( داوودی  گل های   ،)۱۳۶۳(

گوزن ها )۱۳۵۳(، صادق کرده )۱۳۵۱( از جمله آثار اوست.
با نگاهی به کارنامه کاری عباس گنجوی او در سومین دوره 
جشنواره فیلم فجر برای تدوین فیلم های تاتوره و گل های داودی 
موفق به کسب جایزه شد و همچنین برای فیلم های جایی برای 
زندگی، سرزمین خورشید، روسری آبی، کیمیا، جنگ نفتکش ها، 
دو فیلم با یک بلیت و جستجوگر نامزد دریافت سیمرغ بلورین 

شده بود.
خسرو خسروشاهی

از   ،۱۳۲۰ سال  دی ماه  هفتم  متولد  خسروشاهی  خسرو 
پیشکسوتان عرصه دوبله و مدیران دوبالژ که بیشتر به خاطر دوبله 

کاراکتر الن دلون و آل پاچینو شهرت پیدا کرده، کار دوبله را از 
سال ۱۳۴۰ و مدیریت دوبالژ را از سال ۱۳۴۹ آغاز کرد.

با نگاهی به کارنامه حرفه ای او می توان گفت که او تاکنون 
و  داشته  برعهده  را  اثر   ۹۰ به  نزدیک  گویندگان  سرپرستی 
دسیسه  سرخ،  آفتاب  سامورایی،  چون  بسیاری  فیلم هایی  در 
و  تاکسی  راننده  بارانی،  مرد  شیوع،  پدرخوانده،  سیسیلی ها، 

نیویورک، نیویورک و  به عنوان گوینده حضور داشته است.
وی در سینمای ایران نیز دوبله چندین بازیگر را بر عهده داشته، 
به عنوان مثال به جای ابوالفضل پور عرب در فیلم های بیقراری، 
خونسردی،  سوء ظن ، بهشت پنهان و به جای پرویز پورحسینی 
در سریال هزاردستان و به جای بیژن امکانیان در فیلم حادثه 
و دبیرستان صداپیشگی کرده است. همچنین فیلم سینمایی 
مسعود کیمیایی را با گویندگانی همچون منوچهر اسماعیلی ، 
چنگیز جلیلوند، زهره شکوفنده ، ناصر مدقالچی، حسین عرفانی، 

منوچهر والی زاده و مینو غزنوی دوبله کرده است.
خسروشاهی در گفت وگویی که با ایسنا پیش از این داشته 
با گله از وضعیت موجود دوبله بیان کرده بود ترجیح می دهد 
بیشتر روزگار خود را در خانه سپری کند چرا که معتقد است 
دوبله دچار روزمرگی شده و دیگر جایی برای عرض اندام ندارد. 
در خارج از کشور دوبله برایشان تازگی دارد و وقت بیشتری را 
صرف آن می کنند، در حالی که دوبله در ایران دچار روزمرگی 
شده است و برای کارهای خوب هیچ تقدیری نداریم و حتی 
برعکس برای کارهایی ضعیف هم هیچ بازخواست و توضیحی 
دوبالژ  مدیران  و  دوبلورها  که  زمانی  بنابراین  ندارد.  وجود 
می بینند کارهای خوب و بد هر دو یکسان ارزیابی می شوند، 
دیگر به فکر باال بردن کیفیت کارها نیستند و فقط قصد دارند 

کارها را سریع تر پیش ببرند.

6فرهنگی

انجمن بازیگران آمریکا برندگانش را شناخت

فیلم ابرقهرمانی »پلنگ سیاه« جایزه اصلی جوایز انجمن بازیگران آمریکا 
را در سال ۲۰۱۹ به خود اختصاص داد تا شانس خود را در جوایز اسکار پیش 

رو افزایش دهد.
به گزارش ایسنا به نقل از هالیوود ریپورتر ، برندگان جوایز ساالنه انجمن بازیگران 
آمریکا )SAG( در حالی اعالم شد که فیلم »پلنگ سیاه« توانست جایزه اصلی 
بهترین تیم بازیگری را از آن خود کند و در بخش تلویزیونی نیز »این ما هستیم« و 
»خانم میزل شگفت انگیز« به ترتیب جایزه بهترین تیم بازیگری سریال های درام و 

کمدی را دریافت کردند.
فیلم  برای  مالک«  »رامی  اصلی  نقش  زن  و  مرد  بازیگران  بهترین  شاخه  در 
»راپسودی بوهمی« و »گلن کلوز« برای فیلم »همسر« در حالی برگزیده شدند که 

پیش از این جوایز گلدن گلوب بازیگری امسال را نیز کسب کرده بودند.
»امیلی بالنت« برای بازی در فیلم »یک جای آرام« و »ماهرشاال علی« برای 
فیلم »کتاب سبز« هم جوایز شاخه بهترین بازیگر نقش مکمل زن و مرد را به خود 

اختصاص دادند.
در شاخه مربوط به آثار تلویزیونی نیز »ریشل بروسنام« همچون جوایز گلدن 
گلوب، جایزه بهترین بازیگر زن سریال کمدی را از آن خود کرد و »تونی شلهوب« 

نیز برنده جایزه مرد سریال کمدی برای سریال »خانم میزل شگفت انگیز« شد.
»ساندرا اوه« برای سریال »کشتن ایو« و »جیسون بتمن« برای نقش آفرینی در 
سریال: اوزارک« نیز به ترتیب بهترین بازیگر زن و مرد سریال های درام از سوی جوایز 

انجمن بازیگران آمریکا نام گرفتند.
یا  تلویزیونی  فیلم های  بازیگری  تیم  بهترین  جایزه  هم  دانمورا«  به  »فرار 

مینی سریال ها را دریافت کرد.
فیلم »ستاره ای متولد شده است« که با چهار نامزدی پیشتاز نامزدهای جوایز 
انجمن بازیگران آمریکا بود ناکام بزرگ این رویداد سینمایی نام گرفت و شب اعطای 

جوایز را دست خالی ترک کرد.
»بردلی کوپر« و »لیدی گاگا« )که هر دو نامزد شاخه بازیگری اسکار ۲۰۱۹ 

هستند( از شانس های اصلی کسب جایزه انجمن بازیگران محسوب می شدند.
»محبوب« ساخته  و  لی«  »اسپایک  کارگردانی  به  سیاه«  »کلنزمن  فیلم  دو 
»یورگس النتیموس« نیز هر کدام در سه شاخه از جوایز انجمن بازیگران ۲۰۱۹ 

نامزد کسب جایزه بودند اما موفق به کسب جایزه ای نشدند.
»روش  و  »بری«  ندیمه«،  »قصه  سریال های  نیز  تلویزیونی  آثار  بخش  در 

کامینسکی« علی رغم نامزدی در چند بخش، هیچ جایزه ای دریافت نکردند.

سرمایه گذاری چینی ها در فیلم جدید »تارانتینو«
از  عمده ای  بخش  و  تهیه کنندگی  چینی  فیلمسازی  کمپانی  یک 
سرمایه گذاری فیلم »روزی روزگاری در هالیوود« ساخته جدید »کوئنتین 

تارانتینو« را بر عهده گرفت.
به گزارش ایسنا به نقل از ورایتی، فیلم »روزی روزگاری در هالیوود« با بازی »برد 
پیت« و »لئوناردو دی کاپریو« بخش عمده ای از سرمایه گذاری خود را از محل یک 

کمپانی چینی به نام »Bona Film Group« مستقر در پکن تأمین می کند.
این کمپانی چینی در درآمدهای فروش جهانی فیلم »تارانتینو« سهیم خواهد بود 
و قرار است توزیع بین المللی این فیلم را در کشورهای چین، هنگ کنگ و تایوان نیز 
در دست بگیرد. کمپانی سونی حق پخش جهانی »روزی روزگاری در هالیوود« را در 

سایر نقاط جهان بر عهده خواهد داشت.
داستان فیلم »روزی روزگاری در هالیوود« درباره گروه تبهکار »منسون« به 
سرکردگی »چارلز منسون« است که در اوت ۱۹۶۹ در یک شب چندین نفر را 
مطرح  کارگردان  پوالنسکی«  »رومن  به  متعلق  هالیوودی  سکونت گاه  یک  در 
لهستانی-فرانسوی سالخی کردند که یکی از این افراد »شارون تیت« همسر باردار 
»پوالنسکی« بود. »پوالنسکی« برای مدتی به اشتباه تصور می کرد که »بروس لی« 

احتماالً قاتل همسر وی بوده است.

یک کارگردان تئاتر مطرح کرد:

تنور »فجر« را خود هنرمندان گرم می کنند
مرتضی شاه کرم معتقد است: تنور جشنواره فجر را خود هنرمندان گرم 
می کنند و هنرمند باید کار خود را انجام دهد و به بهترین شکل ممکن آماده 

حضور و اجرا در جشنواره شود.
این کارگردان که امسال با تئاتر »سانتی متر« دربخش تئاتر ایران جشنواره ی فجر 
حضور دارد در گفتوگو با ایسنا گفت: اگر ما نباشیم چه کسی می خواهد این تنور 
را داغ کند؟ اینکه من کار نکنم و دوستان دیگر هم کار نکنند و بعد بنشینیم و 
بگوییم تنور جشنواره داغ نیست و به این جهت ما شرکت نکردیم و نمیکنیم، حرف 
منطقی نیست. هنرمند باید کار خود را انجام دهد و به بهترین شکل ممکن آماده 
حضور و اجرا در جشنواره شود. شاه کرم درباره جشنواره امسال خاطرنشان کرد: 
جشنواره فجر امسال از این نظر خیلی قابل ارزش است که دبیری آن به دست یکی 
از جوان های متخصصی سپرده شده است که سال ها کار تئاتر انجام می داده و دراین 
حوزه پژوهش می کرده است. همچنین نادر برهانی مرند؛ نویسنده و کارگردان بسیار 

درجه یکی است و اوضاع و احوال تئاتر ایران را بخوبی درک میکند.
او افزود: اگر به کارهایی که انتخاب شده اند و در جدول برگزیده ها قرار گرفته اند، 
بنگریم، متوجه می شویم که حضور حداکثری جوان های تئاتر را در جشنواره امسال 

لحاظ کرده اند و این نکته قابل توجهی در این دوره جشنواره است.
این کارگردان با بیان اینکه از طرف جشنواره تاکنون درباره کمک هزینه ها با ما 
صحبتی نشده است افزود: ما حتی هزینه نمایشی را که در ماه های گذشته اجرا 
کردیم را از مرکز دریافت نکردیم. نمی دانیم جشنواره فجر امسال به چه صورتی 
برگزار می شود و قرار است به ما چقدر ورودی بدهند و چقدر می توانیم برای دکور یا 

سایر موارد این چنینی هزینه کنیم.
او گفت که برای اجرای دوباره »سانتی متر« وحضور در جشنواره فجر در حال 

تمرین هستند و روزی ۴ ساعت با گروه این نمایش تمرین می کنند.
شاه کرم افزود: امسال نیز کارهای خوب و درجه یکی در جشنواره حضور دارد. شاید 
اسامی افراد منتخب زیاد شناخته شده نباشد، اما کارهای آنها قابل ارزش واهمیت 
است. در سال های گذشته که هنرمندان نامی تر در جشنواره برگزیده می شدند 
صحبت هایی می شد و می گفتند که جشنواره را پاتوق خصوصی برای آدم های 
شناخته شده کرده اند و به جوان ها اهمیت نمی دهند اما باید بدانیم در هر شرایطی 

۵۰ درصد جمعیت تئاتری، موافق یا مخالف هستند.

اخبار
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نباید مساجد را به نماز جماعت محدود کرد
مسئول دبیرخانه کانون های مساجد استان یزد با اشاره به نقش مساجدی چون مسجد روضه محمدیه یزد در شکل گیری انقالب، گفت: این مساجد همیشه مهد انجام فعالیت های مذهبی و فرهنگی نیز بودند لذا نباید نقش مساجد را محدود به 
برگزاری نماز جماعت دانست و از نقش های دیگر آن غافل شد.  جت االسالم »مصطفی گرجی« در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به شکل گیری نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران با پیوست مساجد، اظهار کرد: مسجد به عنوان اولین پایگاه عبادی، 

سیاسی و اجتماعی در شکل گیری نظام اسالمی سهم قابل توجهی داشته و بر همین اساس انقالب اسالمی نیز حرکت و جریان سازی انقالب را از مساجد آغاز کرد ولی تثبیت این حرکت اسالمی و انقالب نیز نیازمند حضور در مساجد است.

برای بزرگداشت های فیلم فجر

قابی که ماندگار می شود

در مراسم رونمایی آلبوم »یللی« عنوان شد:

داود آزاد صدای نرمینه در موسیقی ایران است
داود آزاد می گوید که برای جدیدترین آلبومش یک سال و نیم در دیوان 

حزین الهیجی می گشته و اشعار او را می خوانده است.
به گزارش ایسنا، این نوازنده و خواننده موسیقی ایرانی در این زمینه توضیح می دهد: 
حدود سه چهار سال مهمان رئیس حوزه هنری استان گیالن در رشت بودم که به 
من پیشنهاد داد این آلبوم را تولید کنم. من یک سال و نیم در دیوان حزین الهیجی 
می گشتم و اشعار را نگاه می کردم تا یک سال و نیم بعدش حس و حالی بود که کار را 

انجام بدهم. فرم این کار کامالً جوششی است.
شامگاه ۷ بهمن مراسم رونمایی و جشن امضای آلبوم موسیقی »یللی« اثر داود 
آزاد با اشعار حزین الهیجی با اجرای امیرحسین مدرس در تاالر سوره حوزه هنری 

برگزار شد.
رضا مهدوی )نوازنده و منتقد موسیقی( و ساعد باقری )شاعر و پژوهشگر ادبیات( در 

این مراسم سخنانی را مطرح کردند.
پس از صحبت های کوتاه میالد عرفان پور )مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری( رضا 
مهدوی با اعتقاد به این که فضای امروز موسیقی مسموم شده است، گفت: امروز 
موسیقی را صرفاً تجاری می دانند و هنرمندان را به سمتی می کشند که راه هنر این 
نیست. وقتی آثار داود آزاد را بررسی می کنیم می بینیم مسیر درستی را طی کرده و 
وجود او وسوسه نشده که بخواهد به حاشیه های موسیقی بپردازد و مسیرش را جدا 
کند و برای درآمد بیشتر کار کند. اقتصاد هنر با اقتصاد ورزش و برندهای تجاری 
متفاوت است و اساساً هنر اقتصادپذیر نیست. البته هنر خوب همیشه استقبال مردم 

را به دنبال دارد.
او ادامه داد: در آلبوم یللی هم جدای از شعر حزین الهیجی سلسله زنجیرواری 
می بینیم که کالم را درست فتح کرده و موسیقی نرمینه ای ایجاد می کند. من به داود 
آزاد می گویم صدا و موسیقی نرمینه در موسیقی ایران. هواداران او در سطوح مختلف 

جامعه هستند. پس حوزه هنر و حوزه هنری وظیفه دارد از او و امثالش دفاع کند.
مهدوی اظهار کرد: وقتی موسیقی او را با فضای نرم و مخملی و پر از آرامش گوش 
می کنیم در حالی که فضای امروز جامعه ما پر از تنش است، به این می رسیم که 
اگر این آلبوم در مکان ها و رسانه های مختلف به گوش مردم برسد برای شان آرامش 
ایجاد می کند. جامعه ما امروز نیازمند آرامش است. مردم وقتی خسته از کار روزانه 
برمی گردند، بتوانند چنین آلبوم هایی را با قیمت مناسب تهیه کنند. اینجاست که 
می گوئیم بسته های فرهنگی که دولت می خواهد ایجاد بکند برای فضای شنیداری 

مردم، بسیاری از مواقع چقدر بی ربط می شود.
این نوازنده سنتور بیان کرد: تاریخ نشان داده، هیچ گاه صدف ها زیر خاک نمی مانند. 
ما به آن آرامش در صورتی که با پشتوانه فرهنگ ایرانی امثال این آلبوم ها در جامعه 
ورود پیدا کند، نیازمندیم. او شعر را درست مزمزه می کند و ما شعر را به درستی 
می توانیم بفهمیم. او از گذشته نشان داده در خوانندگی و نوازندگی بضاعت دارد و ما 

باید او را تقویت کنیم.
مهدوی معتقد است: آلبوم یللی خالی از نقاط ضعف است. این موسیقی، موسیقی 
پاکیزه ای است که امروزه گوش ها نیازمند آن هستند. متأسفانه مافیای موسیقی یک 
نفر بی صالحیت را یک شبه به اوج می رساند. این ها فرهنگ های کاذب است. ای کاش 

بتوانیم آثاری از این دست را بیشتر تقویت کنیم.
ساعد باقری هم در این مراسم گفت: تبریک می گویم به دست اندرکاران این کار 
و به خودم بعد از ۲۵ سال پافشاری، مداومت و تکرار این که، چه دریایی برای اهالی 
موسیقی در شعر سبک هندی وجود دارد و نشناخته است. حزین الهیجی آخرین 

حلقه از حلقه های مهم سبک هندی میان ایرانیان است.
او معتقد است: توجه به موسیقی در شعر در استفاده از ردیف ها واقعاً محشر کرده 
است. هر شعری با دکلمه بهتر از موسیقی آن است، کار موسیقی باید لغو شود چون 

موسیقی قرار است چیزی به آن اضافه کند.
باقری با بیان توضیحاتی درباره وزن شعر اظهار کرد: هر کالمی قابلیت قرار گرفتن در 

ریتم را دارد و بعضی این کار را می کنند و فکر می کنند آهنگ سازی کرده اند.
او همچنین گفت: من امیدوارم این سرآغاز کارهای خوب ما باشد، کارهایی که 

خارج از هنرنمایی است.
سپس از این آلبوم رونمایی شد و یک تابلو به داود آزاد هدیه شد.

نادر گوهرسودی هم به عنوان ناظر ضبط آلبوم یللی متنی را در این مراسم خواند.
سپس داود آزاد و گروه تنبورنوازان به اجرای موسیقی زنده برای حاضران پرداختند.

جواد علیزاده، کاریکاتوریست معتقد است که باید بخش 
ویژه ای برای کارتون های انقالبی در جشنواره تجسمی فجر 

در نظر گرفته شود.
صاحب امتیاز و سردبیر مجله طنز و کاریکاتور در گفت وگو با 
ایسنا در بررسی جشنواره تجسمی فجر که امسال یازدهمین دوره 
خود را پشت سر می گذارد، اظهار کرد: جشنواره تجسمی فجر 
چون اسم فجر را دارد باید به نوعی حال و هوای فجر و انقالب را 
هم داشته باشد؛ بر همین اساس می تواند در بخشی مجزا به معرفی 

اهمیت کارتون های ژورنالیستی انقالب به نسل جوان بپردازد.

او با اشاره به نقش پررنگ کاریکاتور در مطبوعات پیش از انقالب، 
سرنوشت ساز  و  مهم  بسیار  انقالب  زمان  کارتون های  داد:  ادامه 
بودند و هنرمندانی که آن زمان در عرصه کاریکاتور کار می کردند 
از جانشان در این راه گذشته بودند. در واقع می توان گفت که 
علیزاده  بود.  انقالبی  هنر  واقعی  مفهوم  دوره  آن  در  کاریکاتور 
خاطرنشان کرد: کاریکاتور ایران را می توان به سه بخش کاریکاتور 
انتقادی که در رسانه ها چاپ می شود و  ژورنالیستی، کاریکاتور 
کاریکاتور جشنواره ای تقسیم کرد. ما در زمینه کارتون جشنواره ای 
پیشرفت های زیادی کرده ایم و مهمترین دلیل این موضوع هم 

ایرانی ها  این است که در مهمترین جشنواره های خارجی اکثراً 
برنده هستند. تاکید جشنواره تجسمی فجر نیز بیشتر بر کارتون 
جشنواره ای است. سردبیر مجله طنز و کاریکاتور یادآور شد: من 
معتقدم کارتونیست کامل کسی است که هم رسالت ملی خودش را 
ایفا کند، هم در داخل از مشکالت جامعه انتقاد کند و هم اینکه برای 
تنوع و اینکه خودش را محک بزند یا جایزه بگیرد در جشنواره های 
خارجی شرکت کند؛ به شرط آنکه در هر دو بخش کار کند. اگر 
از این زاویه نگاه کنیم می توان گفت که جشنواره تجسمی فجر در 

رشد و پیشرفت کاریکاتور ایران تأثیرگذار بوده است.

آسیب شناسی جشنواره تجسمی فجرـ  جواد علیزاده

جشنواره تجسمی فجر به رشد کاریکاتور کمک کرده است؟


