
کتاب »جشنواره ملی عکس 
شاهنامه« منتشر شد 

کتاب نخستین »جشنواره ملی عکس شاهنامه« 
به کوشش کوروش جوادی منتشر شد.

در معرفی این  کتاب که با قیمت ۶۰ هزار تومان در 
نشر باد منتشر شده، آمده است: این کتاب با مقدمه 
میرجال الدیــن کزازی، جــال خالقی مطلق و 
قدمعلی سرامی همراه با  ۵۷ عکس برگزیده نخستین 
جشنواره ملی عکس شاهنامه منتشر شده است. 
پیش تر نسخه انگلیسی این کتاب از سوی دانشگاه 
کمبریج و نسخه دیجیتالی آن در ایران منتشر شده 
بود. در بخشی از یادداشت جال خالقی مطلق درباره 
این کتاب آمده است: »نگارنده این سطور در زندگی 
خویش کتاب های مصّور از شــاهنامه و آثار دیگر 
ادب فارسی اثِر نگاره گران دیروز و امروز بسیار دیده 
است، ولی کتاب حاضر بر دل او تأثیری دیگر داشت و 
احساسی را زنده کرد که غربی ها بدان »نوستالژی« 
می گویند. این اصطاح در اصل به معنی »دلتنگی 
برای میهن« اســت، ولی امــروزه عموما به معنی 
»دلتنگی و اشتیاق و میل و آرزو به گذشته« به کار 
می رود. من بر ارزش هنری مینیاتورهای قدیمی 
واقفم. ولی از ســوی دیگر، دیدن این که رســتم با 
آن همه ابّهت و یال و کوپال در آن تصویرها با ســِر 
تراشیده و چشم های مغولی، مانند کودکان یتیم 
در گوشه ای ِکز کرده است، راستش چنگی به دل 
من نمی زند. در مقابل، بیشتر نگاره ها و تندیس های 
کتاب حاضر ادعایی در زمینه هنر رسمی و سنتی 
ندارند، بلکه مجموعه ای از هنر مردم است؛ ساده تر 
بگویم، سفره دل مردم اســت که اگر خوراک های 
رنگین در کاســه های زّرین ندارد، ولی نان و پنیر و 
سبزی اش لّذتی ویژه دارد. در این مجموعه گویی 
فردوسی و شاهنامه اش جزو الینفّک زندگی مردم 
شده، فرزانه طوس با مردم در خانه و کوی و بازار در 
رفت و آمد و گفت وگوســت و در غم و شادی آن ها 
شریک است. یک جا تصویر حکیم را به دیوار کوچه یا 
خانه ای کشیده اند، چنان که گویی او بر رفتار مردم 

نظارت می کند«.

 مستند ایرانی، 
برگزیده آمریکایی ها شد

مســتند »برف 
بــه  مــد«  می نا
کارگردانی مرجان 
خســروی بهترین 
فیلم بخــش بلند 
جشــنواره »بیگ 

اسکای« آمریکا شد. به گزارش ایسنا، فیلم مستند 
»برف می نامد« به کارگردانی مرجان خســروی و 
تهیه کنندگی مهدیه سادات محور از میان 1۰ فیلم 
نامزد شــده در این بخش، موفق به دریافت جایزه 
بهترین فیلم  بخش بلند جشــنواره بیگ اسکای 

آمریکا شد .
جشنواره »بیگ اســکای« یکی از مهمترین 
رویدادهای جهانی مستند و از جمله جشنواره های 
مورد تایید آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا 
یعنی اسکار اســت.  »برف می نامد« پیش از این و 
در اولین نمایش جهانی خــود در بخش فیلم های 
دانشجویی سی و ســومین جشنواره فیلم مستند 

آمستردام )ایدفا( به نمایش گذاشته شد.
در خاصه داستان این مستند آمده است: »مینا 
زنی جوان است که سه فرزند دختر دارد و حاال 9 ماه 
باردار است. او در اقلیمی زندگی می کند که داشتن 
فرزند پسر یک امتیاز محسوب می شود...« عوامل 
فیلم مستند »برف می نامد« عبارتند از: پژوهشگر 
و کارگردان: مرجان خسروی بالِدی، تهیه کننده: 
مهدیه سادات محور، مجری طرح: میاد خسروی 
بالِدی، فیلمبردار: محمد قلی پور، تدوین: ســجاد 
ایمانی، موسیقی: ســتار اورکی، صدابردار: مجید 
یوسفی، طراحی و ترکیب صدا: آرش قاسمی، اصاح 
رنگ و نور: علی نوروزی، مدیر تولید: ناصر قائدی، 
تولید و حمل و نقل: روح اهلل یوسفی، علی خسروی، 

پخش فیلم: میاد خسروی بالدی.
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علیرضا بخشی استوار

سیزدهمین جشــنواره هنرهای 
تجســمی فجر که آغازش در موسسه 
فرهنگی و هنری صبا بــود و پایانش 
در تاالر وحدت رقم خورد ســرانجام 

برگزیدگان خود را شناخت.
این جشنواره که در سال های گذشته 
با نوســان ها و مدل های فراوانی برگزار 
شده بود نزدیک به دو سال است که سیر 
جدیدی را در پیش گرفته اســت. طی 
دوره های هشتم تا دهم و در زمان دبیری 
مجتبی آقایی بر جشــنواره، هنرهای 
تجســمی فجر هرچه بیشتر به سمت 

ایجاد یک نمایشگاه بینارشته ای رفت 
که در آن مرز بیــن حوزه های مختلف 
هنرهای تجســمی مانند نقاشــی، 
مجسمه سازی و غیره برداشته شده و 
آن نگاه کاسیک در گزینش و نمایش 

آثار برای مدتی کنار گذاشته شد.
اما همزمان با حضور سید مجتبی 
حسینی در معاونت هنری وزارت ارشاد 
و تغییر مدیران بخش تجســمی این 
معاونت، دبیر و افرادی که مســئولیت 
برگزاری ایــن جشــنواره را به عهده 
گرفتند هم تغییر کردند و همین تغییر 
در مدیران ناگزیر به تعویض ریل حرکت 
جشنواره نیز انجامید و از دوره یازدهم به 
این سو باز جشنواره هنرهای تجسمی 
فجر با نیم نگاهی بــه مبانی و مفاهیم 

کاسیک هنرهای تجسمی برگزار شد.
این رونــد البتــه در دو دوره اخیر 
جشنواره شکل باثبات  تری پیدا کرده 
اســت و می توان گفت آنچــه در دوره 
سیزدهم شاهد آن بودیم حاصل آزمون 
و خطاهای پیش از این و البته نتیجه و 
میوه درختی اســت که از دوره یازدهم 

کاشته شده است.
به لحاظ شکل و ساختار جشنواره 
تجسمی فجر نمایه ای شبیه به جشنواره 
هنرهای تجســمی جوانان پیدا کرده 
است که هر ســاله در یکی از شهرهای 
ایران برگزار می شــود. جشــنواره ای 
که بیشــتر حال و هوایی دانشجویی 
دارد و در آن کیفیــت آثــار هم در حد 
تاش هایی اســت که دانشــجویان 

 حــوزه تجســمی انجــام می دهند.  
درحقیقت جشنواره هنرهای تجسمی 
فجــر شــکل وســیع تر و کامل تر آن 
جشنواره است که جدای از هنرمندان 
جوان و دانشــجو محدودیت سنی را 
لحاظ نکرده و از همین منظر تنوع آثار 
در آن بیشتر است. اما هر دو جشنواره 
به لحاظ شکل برخورد، جشنواره هایی 
کاما سنتی و دولتی هستند. در دوره 
هشــتم تا دهم تاش مدیــران بر این 
بود که جشــنواره از این شکل دولتی 
فاصله بگیرد و آثار به نمایش درآمده در 
جشنواره در یک مسیر اقتصادی سر از 

گالری ها دربیاورند. 
این اتفاق رخ نداد و آن چه امروز در 
جشنواره شاهد هستیم ارائه آثاری است 
که بیشتر همان الگوهای موردپسند 
اداره کل های ارشاد استان ها و جنس 
آموزش آنها را نمایان می کند. آثاری که 
به ایده های اساتید وابسته است و بسیار 
شبیه به همان آثاری است که اساتید 

خلق کرده اند.
چه در زمان بازدید و چه در مراسم 
اختتامیه ســیدعباس صالحی، وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسامی به یک نکته 
مهم اشــاره کرد که به نظــر می آید 
خود به سیاســت اصلی مدیران برای 
این جشــنواره تبدیل شــده باشد. 
جشــنواره ای متعلق بــه هنرمندان 
سراسر ایران در یک تنوع جغرافیایی 
و موضوعــی. نکته ای کــه در آثار دو 
دوره اخیر جشنواره نمود داشت و از 
طرفی جوایزی هم که به برگزیدگان 
اهــدا شــد بیشــتر بــه هنرمندان 
شهرســتانی رســید تا افرادی که از 

تهران و یا شهرهای بزرگ در جشنواره 
حضور داشتند.

این نوع برخورد در کنار برنامه هایی 
که مدیــران برای فــروش آثــار و یا 
دخیل کردن گالری هــا در برگزاری 
جشنواره تدارک دیده اند نشان دهنده 
یک چشم انداز وســیع اقتصادی برای 
شناســایی و معرفی هنرمندان است 
که بتواند اقتصاد این چرخه را از داخل 
پایتخت و مرکز به دیگر استان ها منتقل 
و یا دقیق تر این چرخه اقتصادی را در 

سراسر کشور پویا کند.
اگر به آثــار برگزیده ایــن دوره از 
جشنواره هم به درســتی نگاه کنیم، 
آثاری هســتند که در آن هــا جدای از 
خاقیت در ایده پــردازی و اجرا، وجوه 
مورد قبول بازار هنر هم در نظر گرفته 
شــده اســت؛ به خصــوص در حوزه 
عکاسی، نقاشی و البته مجسمه سازی 

و چیدمان.
در حقیقت مدیران جشنواره فجر 
با تقســیم جایزه ها میان هنرمندان 
سراسر کشور )البته با توجه به کیفیت 
آثار( به نوعی بازار این هنر را گسترش 
می دهند. البته این اتفاق فی النفســه 
امری مثبت است. میزان ارسال آثار به 
جشنواره که به نظر رقم هایی حقیقی 
است و تنوع جغرافیایی که وجود دارد 
هم خود گویای این پتانســیل وسیع 
است. پتانسیلی که کار مدیران را از هر 
جهتی ســخت تر می کند. گسترش 
هنرمندان در ســطح کشــور اهمیت 
اقتصاد این هنرمندان را گوشزد می کند 
و حضور پررنگ هنرمندان شهرستانی 
در مهم تریــن جشــنواره دولتی هنر 

تجسمی ایران نشان می دهد که در این 
سال ها چه بسیار هنرمندانی که فرصت 
برای نمایش آثارشان به وجود نیامده 
است. البته از یک جشنواره دولتی بیش 
از این هم توقعی نمــی رود. یعنی این 
جشنواره در کنار رویداد های مستقل و 
جشنواره های غیردولتی به نظر وظیفه 
درستی را برای خود در نظر گرفته و در 

ایفای آن می کوشد.
جشــنواره هنرهای تجسمی فجر 
اگرچــه نمی تواند مهم تریــن رویداد 
تجسمی کشور به لحاظ کیفی باشد، 
اما به لحاظ کمی و شــکل و شــمایل 
برگزاری می تواند جهت دهی درستی 
را به روند هنر تجسمی در کشور بدهد. 
شاید وقت آن رسیده که با درست دیدن 
جایگاه جشنواره هنرهای تجسمی فجر 
در کشور برای ادامه مسیر آن بیشتر از 
نکوهش، انتقاد سازنده داشته باشیم و 
این جشنواره را متناسب با بضاعت هایش 
ببینیم. هرچند که همیشــه و در همه 
جای دنیا در این زمینه  از دولت ها توقعات 

بیشتری می رود.

سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر به خط پایان رسید

جلوه گری تنوع جغرافیایی و موضوعیِ هنر ایرانیان

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

کتاب

پردهنقرهای

کمتر از ســه هفته دیگر تا تعطیات نوروز باقی مانده،  
اما ستاد ملی کرونا هنوز استراتژی خاصی برای سفرهای 
نوروزی تدوین و تصویــب نکرده اســت. تبلیغ و فروش 
تورهای خارجی و داخلی برای تعطیات نوروز آغاز شــده 

است، درحالی که ستاد ملی کرونا 
نه تنها هنوز به تصمیمی روشن 
درباره سفرهای نوروزی نرسیده، 
بلکه مصوبــه ای دارد که وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و 

صنایع دســتی را موظف می کند 
از انجام تبلیغ و ارائه مشوق برای 
افزایش سفر، نظیر فروش بلیت 
و تورهای تخفیــف دار و امثال 

آن جلوگیری کنــد. با این حــال وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی به عنوان متولی سفر در کشور 
بارها تاکید کرده که مجوز ســفر با تور و رزرو اقامتگاه را از 
این ستاد گرفته است. آژانس های مسافرتی و 
هتل ها هم بر اساس این اظهارات مقامات 
وزارتخانه، تبلیغات سفرهای نوروزی را 
شروع کرده اند، برخی حتی تخفیف های 
ویــژه ای گذاشــته اند. بــا ایــن حال 
سخنگوی ستاد ملی کرونا این احتمال 
را مطرح کرده که با ادامه روند موجوِد 
ویروس کرونا در کشــور، ســفرهای 
نوروزی منتفی شــود. بــرای همین 
علیرضا رئیســی به مردم توصیه کرده 

»فعا برای رزرو بلیت هواپیما، قطــار و... در نوروز 1۴۰۰ 
اقدام نکنید.« این اظهارات، هم مردم و هم شــرکت های 

گردشگری را سرگردان کرده است.
این استیصال اسفندماه سال گذشته هم وجود داشت. 
از یک طرف مرزها بســته و ســفرها و پروازها لغو شــد و 
آژانس ها، هتل ها و شرکت های هواپیمایی نمی توانستند 
و یا نمی خواســتند پول مردم را برگردانند و از طرف دیگر، 
مردم چند ماه را در دادگاه و شورای حل اختاف و اداره های 

مختلف دنبال پس گرفتن پول شان بودند.
آمار تجمیع شده ای از میزان شــکایت ها و زیان مالی 
واردشــده به مردم و تاسیسات گردشــگری از محل لغو 
ســفرها در تعطیات نوروز 99 وجود دارد، هرچند که به 
گفته رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران 
از دی ماه 9۸ تا مهر 99 حــدود  ۲۰۴۶ پرونده در کمیته 
رسیدگی به شــکایات در محل این انجمن تشکیل شده 
که بیشــتر آن ها شــکایت مردم از آژانس های مسافرتی 

بوده است. مبلغ این شــکایت ها اعام نشده است. وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی که کمیته 
مشابهی برای رسیدگی به شــکایت ها دارد نیز تاکنون از 
ارائه آمارهای دقیق از میزان شــکایت مردم، آژانس های 
مســافرتی و هتل ها خودداری و تنها به یــک آمار کلی از 
میزان خسارت واردشــده به صنعت گردشگری که ۲۲ 
هزار میلیارد تومان از زمان شــیوع ویــروس کرونا تا این 

اواخر بوده، بسنده کرده است.
بیشــتر شــرکت های گردشــگری هنوز نتوانسته اند 
خســارت تحمیلی از تعطیــات نــوروز 99 را به خاطر 
بخشــنامه هایی که در آخرین لحظات صادر شد و آن ها را 
در برابر مردم قرار داد، جبران کنند. بعضی از مسافران هم 
هنوز به پول های شان نرسیده اند. ظاهرا این سناریو برای 
تعطیات نوروز 1۴۰۰ از پیش نوشــته شده است؛ چرا که 
پیگیری ها نشان می دهد هنوز به راه حلی برای تکرار نشدن 

آن بحران نرسیده اند.

احتمال قوی سناریوی پارسال تکرار می شود؛ 

سفرهای نوروزی؛ بالتکلیف و بدون استراتژی خاص 

جشنواره هنرهای تجسمی 
فجر اگرچه نمی تواند 

مهم ترین رویداد تجسمی 
کشور به لحاظ کیفی باشد، 

اما به لحاظ کمی و شکل و 
شمایل برگزاری می تواند 

جهت دهی درستی را به 
 روند هنر تجسمی 
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ارکســتر مجلســی »نغمه باران« در تاالر 
وحدت آناین اجرا می کند.بــه گزارش ایلنا، 
در ادامه اجرای کنســرت های آناین به همت 
بنیاد فرهنگی هنری رودکی، ارکستر مجلسی 
»نغمــه باران« بــه سرپرســتی و خوانندگی 
علی امیر قاســمی، امروز 1۲ اسفندماه ساعت 
۲۰ به صورت آناین و زنده در تاالر وحدت روی 

صحنه می رود. 
در این برنامه قطعات؛ »باران و راســپودی چهارگاه« اثر کیوان ســاکت، »دل رسوا«، 
»تنها منشــین« و »رفتم« اثر علی تجویدی، »رنگ آســمان« اثر موســی معروفی، »به 
یاد آن گذشــته« و »بیا« اثر حبیب اهلل بدیعی، »خــاک مهر آئین« اثر علــی اکبر قربانی، 
»خوشــه چین« اثر روح اهلل خالقی، »در میان گل ها« اثر همایون خرم، »شوشــتری برای 
 ویولن و ارکستر«، »کنسرتینو برای سنتور و ارکســتر« اثر حسین دهلوی توسط ارکستر

 نواخته می شود.
 اجرای ارکســتر مجلســی »نغمــه بــاران«، یازدهمین کنســرت آنایــن از تاالر 
 وحدت اســت. عاقمندان جهت تماشــای این اجرا به صورت زنده و رایــگان می توانند 

به سایت www. nobino. ir مراجعه کنند.

مهرداد پازوکی، آهنگســاز پیشکسوت 
موسیقی ایران، پس از دو دهه طی همکاری 
با محمد یادگار جدیدترین اثرش را منتشر 

کرد.
به گزارش ایلنــا،  پازوکــی دراین باره 
گفت: آخرین اثر من در قالب آلبوم »خنده 
باران« با صدای علیرضــا افتخاری بود که 
سال 1۳۸1 منتشر شد که بعد از آن به دلیل 
کارهــای تحقیقاتی و پژوهشــی فعالیتی 
در زمینه تولید آلبوم نداشــتم البته ســال 
گذشته تک قطعه از من منتشر شد که چون 
مطلوب نظر نبود آن را به حساب کار جدی 
نمی گذارم و چند کار اجرای ارکســتر هم 
داشتم اما به صورت حرفه ای و جدی آلبوم 
موســیقی از من در بازار موســیقی منتشر 
نشده اســت بنابراین همکاری ام با محمد 
یادگار، خواننده خــوش صدا و چهره جدید 

موسیقی ایران اولین فعالیت من بعد از 19 
سال محسوب می شود.

وی ادامه داد: اولین قطعه از این مجموعه 
عنوان »به ســفر فکر نکــن« را دارد که بر 
اساس شعری از فرزانه ملکی در دستگاه نوا 
ساختم و با صدای محمد یادگار اجرا و توسط 
پژمان بلورچی ناشر باسابقه موسیقی منتشر 
شده است. سازبندی این اثر ارکسترال است 
که در اکثر کارهای من شنیده می شود و از 
آنجایی که شــعر این قطعه به نوعی عاطفی 
است از ســازهای بادی -چوبی برای نشان 

دادن این فضا استفاده کردم.
پازوکی با اشــاره به همکاری با صداهای 
جدید در موسیقی ایرانی گفت: من معتقدم 
در شــرایط کنونی باید از خوانندگانی که 
تمایل دارنــد در عرصه موســیقی ایرانی 
فعالیــت کنند، حمایــت کنیم تــا افراد و 

صداهای جدیدی وارد این ژانر شوند.
این آهنگساز در خاتمه خاطرنشان کرد: 
هم اکنون اولین اثر از مجموعه آلبوم منتشر 
شده و تا سال آینده با انتشار دیگر قطعات، 
آلبوم شکل خواهد گرفت. همچنین اشتیاق 
تشکیل ارکستری را دارم که بتوانم این آثار 

را به صحنه بیاورم. 
قطعه »به سفر فکر نکن« به آهنگسازی 
مهرداد پازوکی، خوانندگی محمد یادگار و 
تهیه کنندگی پژمان بلورچی توسط موسسه 
فرهنگی هنری نهاله رودکی منتشــر شده 

است.

اجرای  آنالین »نغمه باران« در تاالر وحدتانتشار تازه ترین اثر مهرداد پازوکی بعد از ۱۹ سال 

موسیقی


