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مرضيه حديدچي)دباغ( به كتابخانه ملي

برخي از وس�ايل ش�خصي 
مرضي�ه حديدچي)دب�اغ( 
به سازمان س�ازمان اسناد 
و كتابخان�ه ملي اهدا ش�د. 
برخ��ي از وس��ايل ش��خصي 
مرضي��ه حديدچي)دباغ( در 
انته��اي برنامه بزرگداش��ت 
»بان��وي پوالدين« از س��وي 
دخترانش به سازمان سازمان اسناد و كتابخانه ملي اهدا شد.  اين وسايل شامل چند 
جلد كتاب درباره مرضيه حديدچي)دباغ(، دستخط، ساعت و قاب بود كه قرار است در 
تاالر تخصصي زنان كتابخانه ملي نگهداري شود.  مراسم گراميداشت سالروز درگذشت 
مرضيه حديدچي )دباغ( از زنان مبارز و فرمانده سپاه همدان در دوران دفاع مقدس در 
قالب برنامه »بانوي پوالدين« ديروز يك شنبه 29 آبان در مركز همايش هاي بين المللي 
سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران تاالر حكمت برگزار شد.  در اين برنامه دختران بانو 
دباغ، عليرضا مختارپور  رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي، مصطفي رحماندوست  
نويسنده، دكتر محسن كاظمي  پژوهشگر تاريخ شفاهي، حجت االسالم محمدرضا 
زائري  رئيس انديشگاه كتابخانه ملي، مريم اردبيلي  مش��اور امور بانوان شهرداري و 
چهره هاي ديگري حضور داشتند.  مرضيه حديدچي معروف به »دباغ« از جمله زنان 
مسلمان و پيشرو در مبارزه عليه رژيم شاه است كه آگاهانه و معتقدانه پاي به ميدان 
مبارزه گذاشت و در اين راه بر سختي ها و مشقات فراواني صبر كرد. زندگي او مملو از 
مخاطرات و حوادث كوچك و بزرگ، دلبستگي ها و دلزدگي ها، تمايالت روحي و رواني 
و عقالني، انتخاب هاي اعتقادي و آزمايش هاي الهي است كه بيان حتي گوشه هايي از 

آن براي تاريخ انقالب اسالمي مفيد و مغتنم است.
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ام�ام زم�ان عج�ل اهلل تعال�ي 
فرجه الشريف :

خداون�د  م�ا و ش�ما را از هم�ه 
مهلكه ها، ناخوشی ها، آسيب ها 
و بيمارى ها به رحمت خويش نگه 
دارد  كه او عهده دار اين كار است 
و بر هر چه بخواهد، تواناست و 

ولی و حافظ ما و شماست. 
 دانشنامه امام مهدي)ع( جلد۴ 

ص ۱۴۴

گام مطمئن پوست شير روى ژانر جنايی
 كارگردان شرايطی را ايجاد می كند كه بتواند به تک تک شخصيت هايش برسد

حتی نقش هاى فرعی هم با قاعده اى خاص شكل گرفته اند

   افشين عليار
پوست شير تفاوت زيادی با ديگر سريال های ساخته شده 
در شبكه خانگی و ساير س��اخته های جمشيد محمودی 
دارد. قصه پردازی در پوس��ت ش��ير درس��ت و بجاست و 
از آن اس��تفاده دقيقی ش��ده اس��ت. از آنجايی كه قصه و 
ش��خصيت پردازی در فيلم های سينمايی و س��ريال ها از 
بين رفته است، اما پوست شير از قس��مت اول سعی دارد 
مخاطبش را از اين طريق همراه كند. اساس��اً ژانر پوس��ت 
شير می تواند مانند ديگر سريال ها درباره الت های خيابانی 
پايين شهری باشد، اما محمودی سعی نكرده با متر و معيار 
مرسوم از سينمای ملودرام پايين شهری با تيپ های تكراری 

و ساختگی وام بگيرد.  
اگرچه نعيم و رضا ه��ر دو زندان رفته اند و پايين ش��هری 
هستند، اما بستر سازی محمودی صرفاً ارزيابی منطقه ای 
نيس��ت. پدری از زندان آمده و حاال قصد دارد دخترش را 
ببيند. اين يك خط قصه بستر اصلی پوست شير است كه 
گسترش پيدا می كند و اين گس��تردگی چرخه درام را به 
حركت درمی آورد. شكل و حركت درام و پيچيدگی های آن 
به درستی رعايت شده است، به طوری كه از همان قسمت 
اول رخداد اصلی و ايجاد بحران ش��كل گرفته است، حتی 
محمودی به درستی رابطه پدر و دختر را نشان می دهد و 
ريتم قصه به قاعده است و حاال از قسمت دوم ژانر مورد نظر 

به وجود می آيد.
 اساس��اً ژانر پليس��ی و جنايی قالب خاصی را می طلبد كه 
اگرچه سريال و فيلم های بسياری در اين ژانر ساخته شده 
است، اما پوس��ت شير مسير درس��تی را طی می كند، يك 
پليس��ی كه بچه اش را كش��ته اند مأمور پرونده دختر نعيم 
می شود و اين پليس با هوشمندی بسيار قرار است به سرنخ 
اين جنايت برس��د. محمودی برای به دست آوردن ژانرش 
بسترسازی مناس��بی تدارك ديده و نقطه اشتراك نعيم با 
محب می تواند جذابيت يك قصه پليس��ی را افزايش دهد. 
اگرچه اين مدل اشتراك در فيلم های خارجی ديده شده، 
اما اينجا با هوشمندی تالش شده اين اشتراك و روند قصه 
ايرانيزه شود و درام جنايی پليسی به شكلی باشد كه مخاطب 
در هر قسمت آن را دنبال كند. با اينكه اطالعات قطره چكانی 
داده می شود، اما اين دليلی بر كند بودن ريتم قصه نيست، 
چراكه محمودی ذات ژانر پليسی را به درستی رعايت كرده، 

به طوری كه مخاطب را موازی با خط روايی جلو می برد.
كارگردان پرداخ��ت الزم را در قصه ايجاد می كند و رفت و 
برگشت های زمانی برای گسترش دامنه شخصيت پردازی 
درست صورت می گيرد، حتی ارتباط ليال و بهزاد هم درست 
نشان داده می شود. محمودی شرايطی را ايجاد می كند كه 
بتواند به تك تك ش��خصيت هايش برسد، حتی نقش های 
فرعی هم با قاع��ده ای خاص ش��كل گرفته اند. محمودی 
مخاطب را در يك فضای گم و پوچ قرار نداده است. او سعی 
كرده س��ريال قصه گو بس��ازد، به همين دليل پوست شير 
وابس��ته به خط اصلی روايتش اس��ت، يعنی خرده روايتی 
در متن و فضای كلی س��ريال احس��اس نمی شود، بيشتر 
سريال هايی كه در شبكه خانگی ساخته شده يا كمدی های 
مبتذل بوده اند يا ماجراهای عشقی كه از سريال های تركی 
تقليد شدند. با اينكه پوست شير ظرفيت الزم را برای نشان 
دادن الت های لمپن دارد، اما سعی داشته به بی راهه نرود 
و اگر نعيم و رضا دست به خشونت می زنند برای به دست 
آوردن س��رنخی از جنايت يك دختر است. در پوست شير 
يك رابطه پدر و فرزندی مطرح می ش��ود و اينكه نعيم در 
بعضی س��كانس ها برای رس��يدن به راز قت��ل دخترش با 
خش��ونت رفتار می كند، متقاعد كننده است. جايگاه نعيم 
با توجه به سطح اجتماعی اش هماهنگی دارد و بازی ها از 
نكات مثبت سريال است، اما حجازی فر به شدت نقش های 
قبلی را تكرار می كند و در بسياری از سكانس ها انگار بازيابی 
نقش او در فيلم التاری اس��ت. در اجرا هم محمودی قصد 
نداشته با ادا و اطوار خاصی مخاطب را در تعليق ها بی جواب 
بگذارد. مسير قصه در راس��تای چگونگی يك قتل است و 
در فصل دوم بايد ديد كه اين س��ريال جنايی - پليسی آيا 

می تواند با همين روند به سرانجام درستی برسد يا نه.

   رویداد

صحبت هاي قابل تأمل مهران رجبي درباره حمالت فضاي مجازي

من بايد جواب چشم هاي قاسم سليماني را بدهم
در رونمايي از نسخه صوتي كتاب سدنصرالدين عنوان شد

محتوا و اجراي خوب در رونق كتاب  صوتي نقش دارد
خال�ق كت�اب »س�دنصرالدين« با اش�اره ب�ه كتاب هاي 
صوتي گفت: اگر كت�اب و اجراي آن خوب باش�د مخاطب 
ب�راي ش�نيدن س�اير كتاب ه�ا ني�ز تش�ويق مي ش�ود، 
ام�ا اگ�ر برعك�س باش�د، مخاط�ب آن را پ�س مي زن�د. 
امير خيام نويسنده كتاب »سدنصرالدين« در نشست رونمايي 
نسخه صوتي اين اثر كه از سوي سماوا ناشر كتاب هاي صوتي 
انتشارات سوره مهر در كافه كتاب س��ميه برگزار شد، با بيان 
اينكه اين كتاب با جان و دل نوشته شده است، گفت: من از خانه 
و محله اي صحبت مي كنم كه ارزش ش��ان به مردمش بود، نه 
مانند حاال كه ارزش آدم ها به خانه هايشان است. من در خانه اي 
بزرگ ش��دم كه چهار مدل فكري به طور مس��المت آميز كنار 
يكديگر زندگي مي كردند، بدون اينكه صحبت تلخي با يكديگر 
داشته باشند. اغلب آنها طناز بودند و صحبت هايشان شيرين 
بود و زندگي در آنها جريان داشت. خانه ها ممكن است تغيير 
كنند، اما من نگران فرهنگي بودم و هس��تم كه درحال تغيير 

است و از ياد برده مي شود. 
در ادامه نشس��ت اردش��ير منظم گوينده راديو و كتاب صوتي 
»سدنصرالدين«، با اش��اره به اهميت تهيه كتاب صوتي گفت: 
كتاب صوتي پديده اي اس��ت كه موازي با ساير پيشرفت هاي 
ما در عرصه هاي مختلف ايجاد شد. در ابتداي اين مسير گمان 
مي ش��د كه افراد با اين پديده خو نمي گيرن��د و براي مخاطب 
جذاب نيست كه كتاب توسط فرد ديگري خوانده شود كه اين 
پندار غلطي ب��ود. پيش از كتاب صوتي، بيش ت��ر در پي توليد 
نمايش صوتي از كتاب ها بوديم، اما اكنون كتاب صوتي جايگاه 

خود را براي همه گروه هاي س��ني ثبيت كرده اس��ت. مسئله 
مهم اين است كه آيا كتاب هايي كه براي فرمت صوتي انتخاب 
مي شوند، درست هستند يا خير. اگر كتاب و اجراي آن خوب 
باشد مخاطب براي شنيدن ساير كتاب ها نيز تشويق مي شود، 

اما اگر برعكس باشد، مخاطب آن را پس مي زند. 
ما در مورد فرهنگ، سنت و اخالق گذش��تگان و روابط آدم ها 
با يكديگر ش��نيده و خوانده ايم، اما در زم��ان معاصر كم بودند 
آدم هايي كه نگاه دقيقي به اين مسئله، اتفاقات و جغرافيا داشته 
باشند. كساني كه تصاوير قديمي را در ذهن ضبط كرده باشند 
و بعد حاال آن را به متن تبديل كنند. كتاب »س��دنصرالدين« 
براي من اعجاب انگيز بود. گويي كه تخيل قدرتمندي پشت اين 
نوشتار وجود داشت. كتاب كاماًل تصويري است و ما را از طريق 
ذهن به زماني مي برد كه ديگر نمي بينيم. اين نوش��ته سراسر 
عشق است و مرا مكلف كرد كه آن را به بهترين شيوه اجرا كنم 

و تمام تالشم را در اين راستا انجام دادم.

مهران رجب�ي مي گوي�د: ع�زت را خدا مي ده�د، عزت 
را »فال�وور« و »م�ن و ت�و« نمي دهد. م�ا اج�ازه نداريم 
ناامي�د ش�ويم و اص�اًل ح�ق ناامي�د ش�دن نداري�م. 
بنده در اي�ن دو م�اه س�يبل اول فضاي مجازي كش�ور 
ب�ودم.  اي�ن هم�ه آت�ش ش�عله اش از گ�ور كيس�ت؟

هيئت فدائيان حس��ين)ع( در مراسم هفتگي هيئت خود كه 
با س��خنراني حجت االسالم مهدي دانش��مند و مرثيه خواني 
سيدرضا نريماني برگزار شد، از تالش ها و هنرمندي هاي مهران 
رجبي بازيگر كشورمان كه اين روزها در معرض آماج حمالت 

بسياري از سوي ضدانقالب قرار گرفته است، تقدير كرد. 
به من فحش مي دادند كه در كدام سوراخ موش پنهان شدي؟

مهران رجبي در اين مراسم اظهار داش��ت: چون كار به جان 
رسيد، جان بايد داد. ما بچه حزب اللهي هستيم، چيزي نداريم 
كه پنهان كنيم. خيلي توهين مي شنيدم كه كدام سوراخ موش 

هستي و چرا چيزي نمي گويي؟ فحش هم مي دادند. 

وي افزود: من 61 سال دارم و خيلي معدلم الف باشد، 19سال 
ديگر زنده ام و بعدش زير خاك هستم. من بايد جواب چشم هاي 
قاسم سليماني را بدهم. جواب ماشاءاهلل لطفي را كه كنار هم در 
سوسنگرد مي جنگيديم، بدهم. جواب اينها را بايد بدهيم. حاال 
امروز مهران رجبي مهم ش��ده اي! بعد در سوراخ موش پنهان 

شدي؟ جايي كه بايد چيزي بگويي ساكت شدي. 
   »فالوور« عزت نمي دهد

رجبي گفت: عزت را خدا مي دهد، عزت را »فالوور« و »من و تو« 
نمي دهد. ما اگر نماز و قرآن مي خواني��م، بايد بدانيم خداوند 

عزت مي دهد. 
اين بازيگر كشورمان تصريح كرد: ما اجازه نداريم نااميد شويم 
و اصاًل حق نااميد شدن نداريم. بنده در اين دو ماه سيبل اول 

فضاي مجازي كشور بودم. 
او سپس با شعري از عليرضا قزوه سخنانش را ادامه داد:

اين همه آتش خدايا شعله اش از گور كيست؟
شهوت اين بي نمازان، نشئه انگور كيست؟

پنج استاد حقيقت حرف شان با ما يكي ست
راستي در پشت اين دستورها دستور كيست؟

اين كه خضرش خوانده ايد، اسكندر مقدوني است
اين كه دريايش لقب داديد، چشم شور كيست؟

دست اين پاسوربازان هر كه دل را داد باخت
دوستان چشم شما در انتظار سور كيست؟
بعد طوفان جز كفي در كيسه امواج نيست

شاه ماهي هاي اين دريا ببين در تور كيست!

»جوان« گزارش می دهد

 جام جهانی فوتبال با طعم کارتون 
و کاریکاتورهای بین المللی

نمايشگاه بين المللی كارتون و كاريكاتور جام جهانی فوتبال همزمان در ايران و قطر افتتاح شد

نوید پارسا     دیده بان

     کتاب

     نمایش خانگی

انتشار ۱۲ داستان از محمدرضا سرشار
كتاب »پش�ت ديوار ش�ب«، اثر جديد محمدرضا سرشار 
با ارائه ۱۲ داس�تان در فضاي ادبيات انقالب منتش�ر شد. 
محمدرضا سرشار، از نويسندگان شناخته شده در حوزه ادبيات 
انقالب است كه تاكنون آثار متعددي براي گروه سني نوجوان و 
بزرگسال در اين فضا نوشته است. كتاب »پشت ديوار شب« از 
مجموعه هاي داستاني اوست كه اخيراً از سوي انتشارات سوره 
مهر در دسترس عالقه مندان به ادبيات انقالب و دفاع مقدس 
قرار گرفته است.  كتاب جديد سرشار دربردارنده 12 داستان 
است كه فضاي انقالب و دفاع مقدس را از ديد او به عنوان يك 
نويس��نده  ارائه مي دهد. عن��وان كتاب برگرفت��ه از نام يكي از 

داستان هاي اين اثر است. 
---------------------------------------------------

 ۲برنامه ایران با ۲مجری جدید
المي�را ش�ريفي مقدم و حس�ن اس�ماعيل پور دو مجري 
جديدي هس�تند كه ب�ه ترتي�ب در دو برنام�ه »صبحانه 
ايران�ي« و »ورزش از ن�گاه دو« ب�ه اج�را مي پردازن�د. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي شبكه 2 سيما، الميرا 
شريفي مقدم � گوينده شبكه خبر � با 22 سال سابقه گويندگي 
خبر در برنامه صبحگاهي »صبحانه ايراني« كه حدود دو هفته است 
شنبه تا پنج شنبه ساعت هفت صبح روي آنتن شبكه2 سيماست، 
به عنوان مجري ثابت حضور دارد.  همچنين حسن اسماعيل پور 
كه اين شب ها اجراي برنامه »ورزش از نگاه دو« را بر عهده دارد، 
نويس��نده، گوينده و تهيه كننده برنامه هاي راديويي بس��ياري 
بوده اس��ت.  »ورزش از نگاه دو« در روزهاي برگزاري رقابت هاي 

جام جهاني 2۰22 هر شب ساعت 24 پخش مي شود. 
---------------------------------------------------

 »ما هم جنگیدیم«
 به چاپ دوم رسید

چاپ دوم كتاب »ما هم جنگيديم«؛ روايت  زنان مالرد در پشتيباني 
دفاع مقدس، به قلم نرجس توكلي لشكاجاني روانه بازار نشر شد. 
چاپ دوم كتاب »ما ه��م جنگيديم«؛ روايت  زن��ان مالرد در 
پشتيباني دفاع مقدس، به قلم نرجس توكلي لشكاجاني و توسط 
انتش��ارات »راه يار« منتشر و روانه بازار نش��ر شد.  روايت هاي 
پيش رو خاطرات واقعي زناني است كه با مديريت شمسي خانم 
اتفاق زيبايي را در جنگ تحميلي رقم زدند؛ اتفاق مباركي كه نه 
مي شود آن را با هزينه هاي كالن دولتي به دست آورد و نه زور 
و اجبار. روايت هايي كه مي خوانيم، برگ هاي سپيدي در تاريخ 
دفاع مقدس اين مملكتند؛ همي��ن قدر پاك و بي آاليش؛ مثل 

خود اين زنان روستايي و نوع زندگي ساده شان. . . 
اما ارزش حركت جه��ادي و خودجوش زن��ان جهادگر مالرد 
آنجا بيشتر مي شود كه قدمتي چهل  ساله پيدا مي كند؛ يعني 
كمك رساني و كار جهادي اين خانم ها و نسل هاي بعدترشان 
به زمانه جنگ محدود نمي شود و در قالب فعاليت فرهنگي در 
گلزار ش��هدا، تدارك اردوهاي جهادي به اطراف مالرد، كمك 
به زلزله زدگان و سيل زدگان كرمانش��اه، همياري در روزهاي 
كرونايي ادامه پيدا ميكند. . .« براس��اس اين گزارش، چاپ دوم 
كتاب 216صفحه اي »م��ا هم جنگيديم« ك��ه محمدمهدي 
رحيمي، پژوهش و مصاحبه و نرجس توكلي لشكاجاني، نگارش 
آن را برعهده داشته اند، با شمارگان هزار جلد و قيمت 6۰هزار 

تومان توسط انتشارات »راه يار« منتشر شده است. 
---------------------------------------------------

 انتشار نماهنگ »لحظه صعود«
برای تیم ملی فوتبال 

مركز موسيقی مأوا همزمان با آغاز مس�ابقات جام جهانی 
فوتب�ال و حض�ور تي�م مل�ی فوتب�ال كش�ورمان در 
اين رقابت ه�ا نماهن�گ »لحظه صع�ود« را منتش�ر كرد.

به گزارش جوان، در آستانه آغاز بازی های تيم ملی فوتبال كشورمان 
در مس��ابقات جام جهانی فوتبال قطر، نماهنگ »لحظه صعود« 
چندی پيش به صورت زنده در مراسم بدرقه اعضای تيم ملی فوتبال 
اجرا شد، پيش روی مخاطبان قرار گرفت. در اين نماهنگ احسان 
جوادی خواننده و تنظيم كننده، محمدمهدی اسكندری كارگردان، 
احمد ناصری پور تهيه كننده موسيقی و محمد شالو تهيه كننده 
نماهنگ گروه اجرايی را تشكيل می دهند. انتشار اين نماهنگ در 
حالی است كه هنوز تك آهنگ مشخصی به عنوان اثر رسمی تيم 

ملی فوتبال كشورمان به رسانه ها معرفی نشده است.

   مصطفی شاه كرمی
دبي�ر نمايش�گاه بين الملل�ی كارت�ون و 
كاريكات�ور جام جهان�ی فوتبال با اش�اره به 
استقبال هنرمندان 7۲كش�ور جهان از اين 
رويداد می گويد اين نمايش�گاه ب�ا ارائه آثار 
هنرمندان و تصويرس�ازان ايرانی و خارجی 
همزمان در تهران و كش�ور قطر برپا ش�ده و 
قرار اس�ت آثار منتخب در معاب�ر عمومی و 
فضاى تبليغات شهرى نيز به نمايش درآيند.

نمايش��گاه بين الملل��ی كارت��ون و كاريكات��ور 
جام جهان��ی فوتبال به دبيری س��يد مس��عود 
شجاعی طباطبايی در حوزه هنری انقالب اسالمی  
برگزار شد. سيد مسعود شجاعی طباطبايی، دبير 
اين نمايشگاه به عنوان يك چهره شناخته شده 
و بين المللی حوزه كارتون و كاريكاتور كه سابقه 
زيادی در ايجاد چنين نمايش��گاه هايی دارد در 
رابطه با برپايی اين نمايشگاه به خبرنگار »جوان« 
گفت: ما در بين 32 تيم حاض��ر در جام جهانی 
فوتبال قطر تنها كش��وری هس��تيم كه با يك 
پيوست فرهنگی به استقبال اين اتفاق و رويداد 
مهم جهانی رفتيم. همانطور كه در عرصه اتفاقات 
بين المللی چه ورزش��ی، چه فرهنگی و هنری 
معموالً تعداد كشورهای شركت كننده در آنها از 
1۰ يا نهايتاً 2۰ كشور فراتر نمی رود، اما در اين 
نمايشگاه 72 كشور حضور پيدا كرده اند و پای كار 
آمده اند كه اين نشان دهنده بزرگ و در معرض 

توجه بودن اين نمايشگاه است.
شجاعی طباطبايی در ادامه اظهار داشت: با توجه 
به ارتباط و پيوستگی تعاملی كه ظرف 22 سال 
گذشته از طريق سايت ايران كارتون با هنرمندان 
سراسر جهان برقرار شده، اين ارتباط منجر به يك 
حضور حداكثری از سوی هنرمندان كشورهای 
مختلف در دو بخش كارتون و كاريكاتور گرديد. 
همانطور كه می دانيد عنوان اين رويداد نمايشگاه 
بين المللی كارتون و كاريكاتور جام جهانی فوتبال 
است. كاريكاتور به معنای طراحی اغراق آميز از 
چهره است، ولی در كش��ور ما با توجه به سابقه 
ذهنی مردم از نش��ريه گل آقا معموالً فرقی بين 
كارتون و كاريكاتور قائل نمی شوند و به طور كلی 

آن را كاريكاتور عنوان می كنند. 

    نمايش ۱736 اثر 
دبير نمايشگاه كارتون و كاريكاتور جام جهانی با 
اش��اره به اينكه در بخش كاريكاتور به هنرمندان 
موضوع ارائه شده است، افزود: موضوع در نظر گرفته 
شده برای بخش كاريكاتور اين بود كه هنرمندان 
بايد اثرش��ان صرفاً در مورد اعض��ای كادر فنی و 
بازيكنان 32 تيم ملی باشد كه در جام جهانی حضور 
دارند، به همين علت تعداد آثار دريافتی به نسبت 
بخش كارتون كمتر بود. البته اين كم بودن آثار به 
دليل كيفيت و حرفه ای بودن آنها كه در معرض ديد 
عموم هم قرار گرفتند كارهای خوبی هستند. در اين 
نمايشگاه شاهد ارائه هزار و 736 اثر بوديم كه 5۰8 
اثر در بخش كاريكاتور چهره ارائه شد و هزار و 228 

اثر هم در بخش كارتون ارائه شد.
وی در مورد نحوه داوری آثار اين نمايشگاه اظهار 
داشت: داوری اين رويداد توس��ط دو تيم داوری 
ايرانی و خارجی انجام شده است؛ داوران ايرانی اين 
نمايشگاه آقايان سجاد رافعی، استاد بهمنی عبدی 
و اس��تاد محمدرضا دوست محمدی هستند. در 
خارج از كشور هم آقای آنجل بوليگان از مكزيك 
كه كوبايی االصل است به همراه آقای لوئيز اردنز 
آرژانتينی كار داوری آثار را برعهده داشتند كه هم 
داوران ايرانی و هم دو داور خارجی اين نمايشگاه از 
جمله هنرمندان بسيار سرشناس و شناخته شده 
عرصه كارتون و كاريكاتور در سطح جهان هستند. 
تمام اين اتفاقات با كمك و همراهی و همدلی همه 
هنرمندان عزيزان كارتونيست و كاريكاتوريست 
داخل��ی و خارجی ش��كل گرفته اس��ت. به طور 
مثال وقتی از آقای ميخاييل كونتوريس يونانی 
درخواست كرديم پوستر اين نمايشگاه را طراحی 

كند، ضمن اس��تقبال از اين پيشنهاد گفت كه با 
افتخار حاضر است پوستر نمايشگاه را طراحی كند 

كه اتفاقاً پوستر خوب و فاخری هم هست.
طباطبايی با تأكيد بر اينكه خوشبختانه در جزء جزء 
اين اتفاق به دليل تعامل و ارتباط مستمری كه با 
هنرمندان سراس��ر جهان داريم، ما ش��اهد يك 
اتفاقی هس��تيم كه در وهله اول بحث اميد را به 
اذهان متبادر می كند، خاطرنشان كرد: مباحث 
ديگری مثل صلح، دوس��تی و همه آنچه در جام 
جهانی به شكلی جدی به عنوان شعارهای اصلی 
در نظر گرفته شده اند، جزو مسائل و دغدغه های ما 
بود كه از ابتدا روی آنها تأكيد كرديم. به هر جهت 
وقتی كشور عزيزمان ايران يك چنين مقبوليتی 
در بين هنرمندان كارتونيست و كاريكاتوريست 
دنيا دارد كه به محض اينكه يك فراخوانی را اعالم 
و اطالع رسانی می كنيم با چنين استقبال جهانی 
در بين هنرمندان كشورهای مختلف دنيا مواجه 
می شويم و در آن حضور پيدا می كنند، اين يكی 
از نش��انه های زنده بودن و پويايی كشورمان در 
عرصه های هنری است كه می توان از آن به عنوان 

يك نشانه خوب ياد كرد.
   برپايی همزمان در ايران و قطر 

دبير نمايش��گاه بين المللی كارت��ون و كاريكاتور 
جام جهانی در مورد برپايی نمايشگاهی متشكل از 
اين آثار در كشور قطر همزمان با برگزاری جام جهانی 
فوتبال گفت: يك نمايشگاهی به صورت همزمان با 
افتتاح اين نمايشگاه در كشور قطر توسط سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمی برپا شده است. طبق 
برنامه ريزی های قبلی نمايشگاه آثار در قطر از امروز 
كه مسابقات جام جهانی فوتبال به صورت رسمی 
آغاز می شوند افتتاح می شود. اين نمايشگاه در يك 
پاويون كه كشورهای مختلفی در آن غرفه دارند در 
محل غرفه كشورمان برپا می شود. در نمايشگاهی 
كه در محل بازی های جام جهانی برپا شده از بين 
كل آثار اين نمايشگاه، تعداد 6۰ اثر برگزيده و انتخاب 
شدند كه در معرض ديد عالقه مندان و تماشاگران 

جام جهانی فوتبال گذاشته شده است.  
وی در مورد نمايش ميدانی و عمومی آثار نمايشگاه 
در معابر ش��هری و بيلبوردهای تبليغاتی اظهار 
داش��ت: برای نمايش اي��ن آثار در س��طح معابر 
شهری و همچنين تابلوهای تبليغاتی و محيطی 
هماهنگی های اوليه و صحبت های ابتدايی صورت 
گرفته اس��ت. اگرچه ما خيلی قبل تر از حاال اين 
پيشنهاد را مطرح كرديم، ولی به دليل فعال نبودن 
روابط عمومی نمايشگاه و جدی گرفته نشدن آن 
اتفاقی نيفتاد، اما با توجه ب��ه ظرفيت و كيفيت 
آثار اگر اين امكان فراهم شود شاهد نمايش آثار 
منتخب اين نمايش��گاه در ايس��تگاه های مترو، 
اتوبوس، ترمينال ها، معابر شهری و حتی فضای 
تبليغات شهری باشيم و ما برای تحقق اين مسئله 
در حال تالش و رايزنی هستيم و اميدوارم كه اتفاق 
بيفتد. عالقه مندان به بازديد از اين آثار می توانند 
از روز دوشنبه 3۰ آبان ماه تا 14 آذر روزهای شنبه 
تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 9 تا 18 به حوزه 

هنری انقالب اسالمی مراجعه كنند.

کاریکاتور به معنای طراحی 
اغراق آمیز از چهره است، ولی 
در کشور ما با توجه به سابقه 
ذهنی مردم از نشریه گل آقا 
معمواًل فرقی بین کارتون و 
کاریکاتور قائل نمی ش��وند
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