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حکمت 474 

پاداش مجاه�د ش�هيد در راه 

خدا، بزرگ ت�ر از پاداش عفيف 

پاكدامنی نيس�ت كه قدرت بر 

گناه دارد و آلوده نمی گردد.

   سيدمرتضي ذاكر
پيشکسوت دوبله كشورمان ضمن اش�اره به اينکه چهار سال 
است پايم را در استوديو نگذاش�ته ام و قصد برگشتن به دوبله 
را هم ندارم، مي گويد: تا فيلم خوب نباش�د كار دوبلورها ديده 
نمي شود. آن موقع است كه ما متوجه مي شويم چه كساني دوبلور 
واقعي هس�تند و چه كس�اني با پارتي وارد اين حوزه شده اند. 
جالل مقامي پیشكسوت دوبله در سینما و تلويزيون كه اين روزها 
در منزل به س��ر مي برد درباره حال اي��ن روزهايش مي گويد: قصد 
برگشتن به دوبله را ندارم. مثل قبل نیستم و چهار سال است پايم را 
در استوديوها نگذاشته ام. صدايم وقتي دچار مشكل شد، نتوانستم 
ديگر كار كنم، البته حاال شرايط صدايم كمي بهتر شده است، ولي 
آن قدري كه بروم و از صبح تا ش��ب با اين ترافیك، اصاًل نمي توانم! 
ديگر به شرايط عادت و خودم را بازنشسته كرده ام. اين دوبلور باسابقه 
مي گويد: برخي فیلم ها براي سازمان صداوسیما مي تواند خط قرمز 
باشد، به همین دلیل بیشتر س��راغ فیلم هاي كره اي و هنگ كنگي 
مي روند كه آن هم پر از جنگ و جدال اس��ت. فیلم هايي كه ارزش 
دارد، مثل جنايت و مكافات، دكتر ژيواگو، خش��م و هیاهو و... همه 
 اينها متعلق به بزرگ ترين نويسندگان جهان هستند. اين فیلم ها فرق 
مي كند با آثاري كه در حال حاضر دوبله مي شوند. با آن بازيگران و آن 

فیلم ها ما دوبلور شديم. از خود آنها و بازيگرانشان ياد گرفتیم. 
مقامي با بیان توصیه اي به دوبلورهاي نسل جديد، اضافه مي كند: 
آنها هم به اندازه  اين فیلم ها زحمت ش��ان را مي كشند. تالش هم 
مي كنند منتها فیلم دست ش��ان نمي آيد. دوس��تان دوبله خوب 
هس��تند، ضمن اينكه زمان ما هم همه دوبلورها خوب نبودند. در 

بین دوبلورها به هر حال خوب و بد وجود دارد ولي اصل، فیلم خوب 
است. تا فیلم خوب انتخاب نشود، دوبلورها نمي توانند كار اساسي 
انجام دهند. آنها كارشان را مي كنند اما لَه لَه فیلم خوب را مي زنند 
تا بتوانند در آن، توانايي شان را نشان بدهند. چه بايد گفت. او درباره  
دوبلورهاي هم نسل خود كه صدايشان ماندگار شده است، اظهار 
مي كند: بچه هاي هم نسل من زماني دوبلور شدند كه آن فیلم هاي 
باكیفیت دوبله مي ش��د، بنابراين فیلم خوب مؤثر است. انتخاب 
فیلم ها به سیاست سازمان صدا و سیما برمي گردد و ما نمي توانیم 
دخالتي در آن داشته باشیم. مقامي در پايان درباره فیلم هايي كه 
براي ايام ن��وروز خريداري، دوبله و پخش مي ش��وند، مي گويد: تا 
فیلم خوب نباشد، تا فیلم هاي عالي با بازيگران خوب نیاورند، كار 
دوبلورها ديده نمي شود، آن موقع است كه ما متوجه مي شويم چه 
كساني دوبلور واقعي هستند و چه كساني با پارتي وارد اين حوزه 
شده اند. در نهايت فیلم خوب و بازيگر خوب است كه بايد انتخاب 

شود تا مشخص شود كه دوبلور واقعي كیست.

جالل مقامي دوبلور باسابقه سينما و تلويزيون:

4سال است پايم را در استوديو نگذاشته ام

 انتخاب درست رسانه ملي 
در »ميدان بهارستان«

ش�بکه2  انتخابات�ي  برنام�ه    بهارس�تان«  »مي�دان 
س�يما، راه�ي ن�و در رس�يدن ب�ه ي�ك انتخ�اب صحيح 
را پي�ش روي مخاط�ب رس�انه مل�ي ق�رار داده اس�ت. 
ش��عار اساس��ي »می��دان بهارس��تان«، »روش��نگري و 
تعقل گرايي در انتخابات« اس��ت، يعني چ��ه كنیم كه از 
ورطه احساس��ات و هیجانات سیاس��ي خارج شويم و بر 
اساس منطق درست تصمیم بگیريم رأي خود را به نام چه 
فرد يا افرادي به صندوق بیندازيم. محوربندي گفت وگوها 
بر اس��اس تخصص و تجربه كارشناس��ان، بهره گیري از 
نظرات تخصص��ي مهمانان براي س��نجش كاركرد و بُعد 
نظارتي مجل��س، گفت وگو درباره قوانین دس��ت و پاگیر 
موجود و پرداختن به حوزه هاي مختلف سیاسي، اجتماعي 
و فرهنگ��ي، از ديگر ويژگي هاي »میدان بهارس��تان« به 
ش��مار مي روند كه هر چند همه يا بخشي از آنها در ديگر 
برنامه ها تكرار شده ولي تجمیع و اجراي متفاوت آنها در 
اين برنامه، آن را از ديگر پروژه هاي انتخاباتي رسانه ملي 

متمايز كرده است. 
»میدان بهارستان« ساعت 18:40 و با تهیه كنندگي مرتضي 

يعقوبي از شبكه2 سیما پخش مي شود. 
...........................................................................................................

 داستان »ضحاك« را 
از راديو نمايش بشنويد

امروز پخش س�ريال راديوي�ي »ضحاك« ب�ه كارگرداني 
ميکائي�ل شهرس�تاني از رادي�و نماي�ش آغاز مي ش�ود. 
سريال راديويي »ضحاك« در شش قسمت تولید و داستان آن 
بر اساس شاهنامه فردوسي توسط بابك صفي خاني به صورت 

نمايش راديويي نوشته و تنظیم شده است. 
در شاهنامه آمده است: ايرانیان كه از ستم هاي جمشید، پادشاه 
ايران، به ستوه آمده اند، به نزد ضحاك مي روند و او را به شاهي 
برمي گزينند. ابلیس، دستیار ضحاك، دو بوسه بر دوش ضحاك 
مي دهد و دو مار از جاي بوسه ها بیرون مي جهد. پس از اين واقعه 
ابلیس نسخه اي تجويز مي كند كه بايد هر روز مغز دو جوان را 

خوراك مارها سازد تا گزندي به او نرسد و... 
س��ريال راديويي »ضحاك« با ش��ركت و كارگرداني میكائیل 
شهرس��تاني و با هنرمندي فريدون اسماعیلي، حمید يزداني، 
مهرداد عش��قیان، محمد آقامحمدي، فاطمه حدادي، عباس 
توفیقي، اكبر ماليي، هنگامه محم��ودي و راضیه مومیوند به 

تازگي در اداره كل هنرهاي نمايشي راديو تولید شده است. 
...........................................................................................................

 »صبح روز هشتم«
روايتي متفاوت از خادمان حرم رضوي 

مستند »صبح روز هشتم« با 
موض�وع روايت ي�ك روز از 
خادم�ان ح�رم رض�وي ب�ه 
ك�ارگ��ردان��ي حس��ين 
عليج�ان ن�ژاد و تهيه كنندگي 
احم��د ش�في�ع�ي آم�اده 

نم�ايش ش�د. 
تصويرب��رداري اين مس��تند 
بیش از س��ه س��ال به طول 
انجامیده است و در اين مس��تند براي اولین بار يك روز از 
فعالیت خادمان حرم رضوي با ثبت تصاوير مكان هايي كه 
تاكنون مردم عادي امكان حضور در آنها را نداش��ته اند به 

نمايش درخواهد آمد. 
اين مس��تند 70دقیقه اي از يك صبح تا غروب يك ش��یفت 
خادم��ان حرم رض��وي را رواي��ت مي كند و ب��ه جهت تعدد 
مكان ه��اي خدمت خادم��ان تصويربرداري آن بیش از س��ه 
سال به طول انجامیده است و براي اولین بار فعالیت برخي از 
خادمان از جمله اداره روشنايي حرم رضوي در قالب مستند به 
تصوير كشیده شده و نكته قابل توجه روايت آن از زاويه ديد 
حضرت علي بن موسي الرضاس��ت. به جهت فرمت خاص اين 
مستند در آن از نريشن استفاده نشده و فعالیت بالغ بر 300 
نفر از خادمان رضوي در مكان هايي مختلف به تصوير درآمده 
است. حس��ین علیجان نژاد پیش از اين نیز س��اخت آثاري با 
محوريت حرم رضوي از جمله »كودكان فرشته اند« و »زمزمه 

ملكوت« را در كارنامه دارد.

معاون فرهنگي سازمان بسيج مستضعفين:

 مستند هاي روايت فتح 
ظرفيت بزرگي براي اردوهاي جهادي است

    فرشاد رضايي دوست
معاون فرهنگي سازمان بسیج مستضعفین در مراسم افتتاح دفتر 
جهاد سازندگي روايت فتح، اين اقدام را در جهت ترويج فرهنگ 

اردوهاي جهادي و توسعه بسیج سازندگي توصیف كرد. 
سردار عبدالرضا آزادي بسیج اظهار داشت: »گروه مستند روايت 
فتح ظرفیت جديدي را براي اردوهاي جهادي ايجاد كرده است. 
در اين سال ها بنیاد واقعاً به مسئله اردوهاي جهادي و اقداماتي 
از اين  دست كه در قالب اقتصاد مقاومتي بوده است، پرداخته اما 
قرار شد باقوت و همت بیشتري به اين مسئله توجه شود، يعني 
به اين حوزه ضريب بدهد و ان شاءاهلل دوستان بسیج سازندگي 
كمك و حمايت كنند كارهاي عمیق تر و مفصل تري براي ترويج 
حركت هاي جهادي كه مورد عنايت و توجه رهبري هم است 
صورت گیرد.« وي تصريح كرد: »اين كار را واقعاً بسیج سازندگي 
مي دانیم، البته همه كمك مي كنند كه زمینه را فراهم كنند كه 
آثاري خوب، جذاب و جريان ساز تولید شود و كارهاي جهادي را 

در كشور تقويت كنند و عمق ببخشند.« 
محمد زهرايي، رئیس سازمان بسیج سازندگي نیز ضمن اظهار 
امیدواري از تأس��یس اين دفتر گفت: »امی��دوارم دفتر جهاد 
سازندگي روايت فتح كه با محوريت فعالیت گروه هاي جهادي 
در حال افتتاح است، بتواند منعكس كننده بخشي از فعالیت هاي 

جهاد موفقي كه رهبر انقالب اسالمي از آن نام بردند، باشد.«
وي با اش��اره به اينكه در دوران دفاع مق��دس آويني هايي كنار 
فرماندهان بزرگ ما بودند كه پیامش��ان را ارس��ال مي كردند، 
اظهار داشت: »امروز كه از دفاع مقدس و جنگ نظامي و سخت 
گذشته ايم، اما فش��ارها و كمپین هاي حداكثري علیه انقالب 
اسالمي بسیار وسیع است و تا دندان  مسلح در عرصه هاي مختلف 
فرهنگي، اقتصادي و... دشمن آرايش پیدا كرده است، ما بايد با 
تكیه  بر نیروهاي انس��اني خودباور و انقالب پی��ام خود را صادر 
كنیم و به  زعم رهبري پیشرانان اين حركت گروه هاي جهادي 
هستند.« رئیس سازمان بسیج سازندگي تأكید كرد: »فعالیت  
گروه هاي جهادي امروز باقي نمي ماند اگر بنیاد روايت فتح هايي 
نباشند كه آنان را تصوير كنند، همچون شهید آويني كه دفاع 
مقدس ما را تصوير و براي همیشه در تاريخ ثبت كرد. ما امروز نیاز 
داريم پشتیباني از جنس آويني ها را داشته باشیم و شبكه سازي 
هدفمندي از جهادگران صورت گیرد. ام��روز ما 12هزار گروه 
جهادي جغرافیامحور و 11هزار گروه جهادي پايگاه محور داريم 

و 85درصد از اين گروه هاي جهادي جوانان هستند.« 
وي گفت: »ب��ه اعتقاد بن��ده اين دفتر همان ط��ور كه رهبري 
فرمودند مي تواند هنرمندانه اين جهاد را منعكس كند. پیشنهاد 

ما اين اس��ت كه محور كار جهادگراني باشند كه ما با همكاري 
روايت فتح برايشان شبكه ايجاد مي كنیم و اينجا مبنايي باشد 
كه تفكر بیش از تشكل خودش را نشان بدهد و جهادگري را به 
 عنوان فناوري مردمي از سوي انقالب ترويج كنیم و ما هم در هر 

كجا كه بتوانیم در خدمت اين مجموعه هستیم.«
در پايان اين مراس��م روح اهلل رفیعي مدير گروه مستند روايت 
فتح گفت: »اگر امروز ما بخواهی��م در حوزه جنگ اقتصادي و 
اقتصاد مقاومتي فعالیتي انجام دهیم تا براي 20س��ال آينده 
بماند، نیازمند محتوايي ارزش��مند هس��تیم.« وي افزود: »با 
توجه به كثرت گروه هاي جهادي قطعاً پشتیباني از همه اينها از 
عهده هیچ سازماني برنمي آيد اما با توانمندسازي اين گروه ها ما 
مي توانیم محتواي خوبي را براي آينده در نظر بگیريم. براي امروز 
در مستندهايي كه قرار است ساخته شود، ما به دنبال نشان دادن 
يك تشكل نیستیم و به دنبال برجسته سازي يك تفكر هستیم، 
به  عنوان  مثال ما نمونه هاي خوبي را به دس��ت آورده ايم كه با 
40میلیون براي 20نفر اشتغال زايي كردند يا جايي كه با 30هزار 
تومان شغل هاي ايستا ايجاد شده اس��ت. اين كار كه به بركت 
جمهوري اسالمي و براي بومي سازي و شكستن قواره هاي غربي 

انجام مي شود قطعاً ثمره اي جز پیروزي نخواهد داشت.«
مدير گروه مستند روايت فتح با بیان اينكه دفتر جهاد را به يمن 
حضور هسته اولیه روايت فتح شروع كرديم، گفت: »بر اين باور 
هس��تیم كه امكانات و پول نقش زيادي در ش��كل انجام كار و 
فرآيند ندارد. امروز مجموعه اي داريم به نام روايت فتح و به آن 
فخر مي ورزيم كه محصول امكانات نبوده و محصول انسان هاي 
بزرگ اس��ت. به همین نیت تقاضا داريم دوستان كمك بكنند 
براي سرعت بخشیدن به اين اتفاق، به  هر حال كارمان را انجام 

مي دهیم و كمك شما به اين اتفاقات سرعت مي بخشد.«
دفتر جهاد س��ازندگي روايت فتح با ه��دف ترويج فرهنگ 
جهاد و مقاومت از سوي گروه مستند روايت فتح رسماً كار 

خود را آغاز كرد.

 تهيه كننده اي
 كه تفاوت اميد با سفيدنمايي را نمي داند!

فهم تهیه كننده معروف س��ینماي اي��ران از موضوع امید در 
س��ینما آنقدر س��طحي و عوامانه اس��ت كه نمي داند وقتي 
لزوم تزريق امید در آثار س��ینمايي مطرح مي ش��ود، مقصود 

سفیدنمايي از جامعه نیست. 
موضوع يك فیلم مي تواند درباره اختالس يا فس��اد اقتصادي 
باش��د اما آن فیلم، فیلم ناامیدكننده اي نباشد. اين موضوعي 
است كه سیدجمال ساداتیان به عنوان تهیه كننده اي معروف 

در سینماي ايران از درك آن عاجز است. 
سیدجمال س��اداتیان با اش��اره به اينكه در توس��عه اجتماعي، 
بحران هاي اقتصادي هم پیش مي آيد، عنوان مي كند: »جامعه 
ما خیلي شبیه آن تعريف اجتماعي است كه بعد از جنگ جهاني 
دوم در آلمان و ايتالیا در كتاب ها و مقاالت خوانده ايم. اتفاق هاي 
آن زمان، فیلم هايي كه آن سال ها ساخته شد را خیلي تحت تاثیر 
قرار داد و سینماي نئورئالیسم شكل گرفت و مردم هم خیلي از 
آن استقبال مي كردند، چون مي ديدند يك فیلم مطالبات ذهني 
آنها را به تصوير مي كش��د و به شكلي سخنگوي مطالبات مردم 
شده است. بر همین اساس سینماي اين دوره ما هم خیلي تحت 
تاثیر فضاي ملتهب جامعه بوده و اينكه مثاًل در يكي دو س��ال 
گذشته چقدر آمار اختالس هاي عجیب و غريب شنیده و متوجه 

وضعیت بحراني سیستم اداري و اقتصادي جامعه شديم.«
وي در ادامه بیان داشت: »تصور كنید مثاًل آدمي كه سرطان 

تمام بدنش را گرفته، آيا مي شود به او گفت خوشحال باش، 
حتماً خوب مي شوي؟ اين حرف ها ش��رايط كاذب درست 
مي كن��د، بنابراين بايد براس��اس التهابات، نس��خه واقعي 
پیچید. در ش��رايطي كه مردم اختالس هاي 2، 3 و 5هزار 
میلیاردي مي شنوند و خودشان گرفتاري هاي روزمره دارند، 
چطور مي توان در اين شرايط از امید برايشان صحبت كرد؟ 
پس معتقدم بايد چیزي را ارائه كرد كه ملموس و قابل اجرا 
باشد نه اينكه حرف هاي دلخوش كننده و واهي بزنیم چون 
مردم متوجه مي ش��وند كه آنچه ما توصیه مي كنیم واقعي 

است يا كاذب.«
 با استداللي كه اين تهیه كننده سینما مطرح مي كند، برخالف 
آنچه مقام معظ��م رهبري درب��اره ايجاد امی��د در جامعه بیان 
داشته اند، نبايد از امید گفت، چون به رئالیسم آثار خدشه وارد 
مي شود. اين برداشت غلط باعث ش��ده فیلم هاي اجتماعي نه 
تنها روزنه امیدي به فردا ارائه ندهند بلكه ش��رايط اجتماعي را 
چندين برابر سیاه تر به تصوير بكشند. در حالي كه مي شود مانند 
فیلمسازاني چون »مجید مجیدي« درباره فقر و نداري ها فیلم 

ساخت اما امید را در دل آن گذاشت. 
به نظر مي رسد تا زماني كه تهیه كنندگان شاخص سینماي ايران 
افرادي مثل ساداتیان هستند، وضعیت محتواي آثار سینمايي در 

ايران تغییري به خود نخواهد ديد.

    فرزين ماندگار
جشنواره موسيقي فجر كه روز گذشته آخرين 
روز اجراهاي خود را به چش�م دي�د و امروز 
نيز شاهد برگزاري مراس�م اختتاميه است، 
همچنان و مانند سال هاي پيش با انتقادهايي 
به لح�اظ كيفي�ت برگ�زاري مواجه اس�ت.

كیفیت برگ��زاري جش��نواره موس��یقي فجر 
طي س��ال هاي اخیر همواره با انتقادها و البته 
چالش ه��اي متفاوتي مواجه بوده اس��ت و اين 
بار نیز ايرادها و آسیب هاي آن با اظهارنظر يك 
مسئول فعلي و نامه نگاري يك مسئول سابق اين 

رويداد ابعاد ديگري را بازتاب داد. 
  بازي مرادخاني با موسيقي فجر 

از زماني كه علي مرادخاني با روي كار آمدن دولت 
حسن روحاني كرسي معاونت هنري وزارت ارشاد 
را بر عهده گرفت و او نیز حمیدرضا نوربخش را به 
عنوان نزديك ترين چهره به خود زمامدار برگزاري 
جشنواره فجر كرد، حواش��ي برگزاري جشنواره 
موس��یقي فجر نیز دچار حاش��یه هايي تازه شد؛ 
مردي كه تجاري سازي در عرصه هنر را شعار خود 
قرار داده بود از دوره اي تصمی��م گرفت برگزاري 
جشنواره فجر را كه به صورت سنتي بر عهده انجمن 
موسیقي ارشاد بود از اين مركز بگیرد و مسئولیت 
برگزاري آن را به خانه موسیقي بدهد؛ مركزي كه 
نوربخش دوس��ت نزديكش مديرعامل��ي آن را بر 
عهده داشت؛ تصمیمي كه خیلي زود انتقادهاي 
جدي به خود ديد و سبب شد حاشیه هاي برگزاري 
جشنواره موسیقي فجر بیش از گذشته قوت بگیرد. 
يكي از اقدامات مدير عامل ادوار خانه موسیقي پس 
از به دست گرفتن سكان برگزاري جشنواره حذف 
فراخوان بود كه منطق انجام آن هیچ گاه نتوانست 
منتقدان را مجاب كند. خیلي ها پس از اين اقدام 
عنوان كردند كه خانه موسیقي با حذف فراخوان 
جشنواره فجر را تبديل به يك دورهمي كرده كه 
جنبه ملي آن تضعیف شده و بیشتر جنبه محفلي 
به خود گرفته است. عملكرد نوربخش سبب شد 
جشنواره موس��یقي فجر در برخي دوره ها با قهر 
از سوي برخي جريانات و البته چهره هاي مطرح 
عرصه موسیقي چون حسین علیزاده مواجه شود 
و چند دس��تگي در اين باره به اوج برسد.از سويی 
ديگر عملكرد پرحاش��یه نوربخش باعث شد دود 
اختالفات به چش��م جش��نواره فجر برود.  پس از 
بركناري مرادخان��ي و روي كار آمدن حس��یني 
در معاونت هنري ارش��اد، اوضاع به حال اول خود 
بازگشت و دوباره دفتر موس��یقي ارشاد سكاندار 

برگزاری جشنواره شد و در اين دوران نیز اگر چه 
قدري از حواشي جشنواره كاسته شد اما همچنان 
به نوع برگزاري اين رويداد انتقادهايي وارد است. 
تضعیف جنبه رقابتي با حذف جايزه باربد يكي از 

مهم ترين اين انتقادها بود. 
   انتقاد نوربخش و واكنش صارمي

حمیدرضا نوربخش كه همچنان مديرعاملي خانه 
موس��یقي را بر عهده دارد به تازگي و در سومین 
شب سي وپنجمین جشنواره موسیقي فجر عنوان 
كرده كه بايد از ظرفیت هاي جش��نواره موسیقي 
فجر اس��تفاده ش��ود. اظهارات او درباره برگزاري 
جشنواره در دوره گذشته و زماني كه اين رويداد به 
دست او برگزار نشد با واكنش شهرام صارمي، دبیر 

اجراي جشنواره سي وچهارم مواجه شد. 
نوربخش ضمن تعريف و تمجید از برگزاري دوره 
سي وپنجم جشنواره مي گويد: »من از گذشته هاي 
دور همواره منتقد جشنواره بودم و دوست داشتم 
جش��نواره موس��یقي فجر به جايگاهي كه اليق 
آن است، برسد . متأس��فانه سال گذشته زحمات 
بس��یاري كه براي ارتقای جشنواره كشیده شده 
بود، از بین رفت. دوباره ساختن كار سختي است. بر 
هیچ كس پوشیده نیست كه جشنواره موسیقي آن 
طور كه بايد و شايد عیار پیدا نكرده و حمايت كافي 
نديده است. همه بايد تالش كنند تا جشنواره اي 
كه متعلق به هنرمندان موسیقي و بستري براي 
موسیقي اين مرز و بوم است، ارتقا پیدا كند. بايد 
از ظرفیت منحصربه فرد جشنواره موسیقي فجر 
براي رشد موس��یقي استفاده ش��ود تا در جامعه 
بین المللي نیز جايگاهش را پیدا كند. همان طور 
كه همه جشنواره هاي موفق سابقه هاي طوالني 
دارند، اين امر نیز نیاز به يك كار مس��تمر و دراز 
مدت دارد.« سخنان مديرعامل خانه موسیقي اما 
با واكنش شهرام صارمي مدير اجرايي جشنواره 
موسیقي فجر مواجه ش��د. »ابراز نظر شما درباره 
دوره 34جش��نواره موسیقي فجر، بس��یار دور از 
انصاف، عدالت و حرفه اي گري اس��ت. جمالت با 

لحني مغرضانه بیان شده و امیدوارم به اين علت 
نباشد كه سال گذشته خانه موسیقي برگزاركننده 
جشنواره نبوده است. از شما سؤال مي كنم كه چه 
كار خاصي ش��ما انجام داده بوديد كه بقیه انجام 
نداده اند. صارمي مي نويسد: جشنواره هايي كه شما 

برگزار كرديد چه ويژگي ای  داشته است. 
وي همچنین به برخي از خصوصیات سي وچهارمین 
دوره جش��نواره فجر كه وي مديري��ت اجرايي را 
عهده دار بوده است، اينگونه اش��اره مي كند: »تم 
جش��نواره: اجراي آثار آهنگس��ازان ايراني«: اين 
رويكرد جشنواره تلنگري بود كه به آهنگسازي و 
آهنگسازان ايراني و آثارشان، نیازها و داشته هاي 
آهنگسازي ايران توجه ش��ود، درباره آن گفت وگو 
شود و تصويري از چگونگي اجراي آثار آهنگسازان 
به دس��ت آيد. عارف قزويني، علي اكبر شهنازي، 
مرتضي ني داود، علینقي وزيري، حسین دهلوي، 
موسي معروفي، جواد معروفي، فرهاد فخرالديني، 
هرمز و شاهین فرهت، احمد پژمان، محمد سعید 
شريفیان، علیرضا مش��ايخي، فوزيه مجد، روح اهلل 
خالقي، ابوالحس��ن صب��ا، فرامرز پاي��ور، محمد 
رضالطفي، پرويز مش��كاتیان، حس��ین علیزاده، 
شاهرخ خواجه نوري، مهران روحاني، جواد لشگري، 
رحمت اهلل بديعي، اكبر محسني، همايون رحیمیان، 
انوشیروان روحاني، محمدرضا تفضلي و... از جمله 
هنرمنداني بودند كه به طور متمركز آثارش��ان به 
اجرا درآمد.« حضور فعال مراكز آكادمیك رسمي 
موسیقي كش��ور موضوع ديگري است كه صارمي 
از آن به عن��وان يك عملكرد مثبت ي��اد مي كند. 
همچنین وي با نام بردن برخ��ی از فعاالن عرصه 
موسیقی از مشاركت آنها به عنوان حضور گسترده 
و موفق حدود 60نفر از اس��تادان و پیشكس��وتان 
شاخص موسیقي ايران و موسیقي اقوام ياد مي كند 
كه فريماه قوام صدري، رافائل میناسكانیان، منوچهر 
صهبايي، مجید كیاني، ارپینه ايسرائیلیان، سیمون 
ايوازيان، محمد اس��ماعیلي، سعید ثابت، حسین 
بهروزي نیا، مظفر ش��فیعي و ابراهیم لطفي از آن 
جمله هس��تند.به ادعاي وي سي وچهارمین دوره 
جش��نواره، اولین دوره جشنواره بود كه با كوشش 
و اهتم��ام يك تیم قوي كارشناس��ي، جش��نواره 
صاحب آيین نامه شد.  صرفه جويي نیز از مواردي 
است كه دبیر اجرايی سي وچهارمین جشنواره فجر 
مدعي اعمال آن است؛ بیش از يك میلیارد تومان 
در هزينه هاي جش��نواره، با در نظر داش��تن دالر 
18هزارتوماني در جشنواره 34 و دالر 3 الي 4هزار 
توماني در دوره هاي قبلي صرفه جويي شده است. 

سي وچهارمین دوره جشنواره، اولین دوره جشنواره 
بود كه گروه هاي فراواني با فراخوان به جش��نواره 
راه يافتند، البته حذف بخش رقابتي از جش��نواره 
سي وچهارم موضوعي است كه صارمي از آن دفاع 
مي كند اما اين مس��ئله اي بود كه انتقادات زيادي 
را متوجه جشنواره فجر در دوره سي وچهارم كرد 
چراكه رقابتي نب��ودن به عقی��ده خیلي ها منجر 
به از رونق افتادن جش��نواره و نیز بي انگیزه شدن 
شركت كنندگان مي شد و همین مسئله مي توانست 
به سربرآوردن جش��نواره هاي جديد و به حاشیه 
رفتن جش��نواره فجر منتهي ش��ود؛ انتقادي كه 
صارمي البته درباره آن توضیحي نداده اس��ت، او 
از حذف جايزه باربد هم دفاع كرده اس��ت كه اين 
تصمیم اتفاقاً از ن��گاه منتقدان ب��ه رقابت و رونق 

جشنواره فجر لطمه جدي وارد كرده بود.

دعواي مديران بر  سر كيفيت موسيقي فجر
كيفيت برگزاري جشنواره موسيقي فجر در سال هاي اخير

همواره با انتقادها و البته چالش هاي متفاوتي مواجه بوده است

پس از بركناري مرادخاني  اوضاع 
به ح��ال اول خود بازگش��ت و اگر 
چه قدري از حواش��ي جشنواره 
كاس��ته ش��د ام��ا همچن��ان ب��ه 
ن��وع برگ��زاري اي��ن روي��داد 
انتقاده��اي ج��دی وارد اس��ت

هادي عسگري     دیده بان

 ساخت سرديس سردار سليماني 
در جشنواره هنرهاي تجسمي فجر

در دوازدهمين جشنواره هنرهاي تجسمي فجر، سرديسي      تجسمي
از سپهبد شهيد قاسم س�ليماني در حال ساخت است. 
به گزارش فارس، نمايشگاه دوازدهمین جشنواره هنرهاي تجسمي فجر با نمايش 900اثر 
در رشته هاي نقاش��ي، گرافیك، عكس، مجسمه، س��رامیك، خوشنويسي، نگارگري، 
تصويرسازي، كارتون و كاريكاتور و هنرهاي جديد، عصر سه شنبه در موسسه صبا گشايش 
يافت. ديروز هم سیدعباس صالحي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي با حضور در موسسه صبا 

از دوازدهمین جشنواره هنرهاي تجسمي فجر بازديد كرد. 
در بخشي از اين نمايش��گاه، صبرعلي لوايي هنرمند مجسمه ساز در حال خلق سرديس 
شهید سپهبد قاسم سلیماني است. همچنین پرتره اي از اين شهید مقاومت توسط عباس 
برزگر گنجي هنرمند نقاش در حال تولید اس��ت. جانباختگان حادثه سقوط هواپیماي 
اوكرايني هم در اين نمايش��گاه مورد توجه قرار گرفته و در بخش هنرهاي جديد تحت 
عنوان »فرجام« نمود يافته است. يك تابلوي نقاشي اثر محسن حیدري هم در يادبود اين 

جانباختگان به نمايش درآمده است.

هادي عسگري     یادداشت


