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گفت وگو با هادی طبسی
عباس قاضی زاهدی

اگر کسی هادی طبسی را در خیابان 
ببیند احتماال حدس می زند که او یکی 

از اعضای تیم های ملی والیبال یا 
بسکتبال باشد.

کاریکاتوریست 192 سانتی متری که 
بدون هنرش هم سر به آسمان می 

ساید.
طبسی متولد 1363 قم است و چند 

سالی است که وارد عرصه ی کاریکاتور 
و انیمیشن شده است.

برای آشنایی بیشتر با این هنرمند این 
مصاحبه را بخوانید.
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چرا کاریکاتور؟
شرکت در کالسهای آقای دوست 

محمدی باعث شد که به کاریکاتور 
عالقه مند بشم.

اولین اثری که ازتون چاپ 
شد؟

یادم نمی یاد!
تو کارتون تحت تاثیر چه 

کارتونیست هایی بوده اید؟
اصوال من از هر اثری که می بینم 
تاثیر می گیرم. حتی سعی می کنم 

نکات مثبت آثار ضعیف رو هم 
ببینم. اما اگر بخواهم از هنرمندی 

اسم ببرم باید بگم آثارم بیشتر تحت 
تاثیر حمید بهرامی است.

بهترین کاریکاتوریست 
ایرانی و خارجی؟

علی درخشی، کامبیز درم بخش، 
سمپه و کینو!

بهترین اثری که تا بحال 

کشیدید؟
یک زندانی که میله های پنجره 

ی سلولش رو بریده و پریده بیرون 
و به دلیل  ارتفاع زیاد سلولش از 

سطح زمین، افتاده و مرده!
شیوه سوژه یابی؟

پیرامون هر چیزی که به موضوع 
مرتبط باشه فکر می کنم. در مورد 
تضادها و مسائلی از این دست و با 

مخلوط کردن آنها به ایده می رسم. 
خیلی وقتها هم ایده اتفاقی به ذهنم 

می رسه که در غالب موارد کار 
بهتری از آب در میاد!

ویژگیهای یک کاریکاتور 
خوب؟

سوژه خوب با اجرای خوب. باید 
بگم اجرای خوب باعث بهتر دیده 

شدن سوژه می شه.
چه شد که گروه ویکس 

تشکیل شد؟
تو کالسهای آقای دوست محمدی 

افراد مستعد زیادی بودند که بعد 
از مدتی تصمیم گرفتیم دور هم 
جمع بشیم و در مورد کارهامون 

بحث و گفتگو کنیم. هر هفته جلسه 
داشتیم و این باعث شکل گیری 

گروه ویکس شد. البته باید بگم در 
حال حاضر تعداد کمی از اون بچه 

ها موندن که دارن به صورت جدی 
کار می کنن و خیلی ها هم از مسیر 

دور شدن!
دلیل نامگذاری گروهتون به 

نام ویکس؟
ویکس دارویی است که بویی 

بد و خاصیت درمانی دارد. نفس 

کاریکاتور هم همین است. ممکن 
است در نگاه اول ناخوشایند باشد 

ولی خاصیت اصالحی دارد. به 
همین دلیل اسم گروهمان را 

ویکس گذاشتیم.
تاثیر شکل گیری گروه 

ویکس بر کارتون؟
به نظرم در هر فضایی که یک 

عده آدم عالقه مند و با انگیزه دور 
هم جمع شوند، می تونن کارهای 

بزرگی انجام بدن. چون می تونن تو 
اون فضا انرژی بگیرن، با هم رقابت 

کنن و پیشرفت کنن!
تاثیر حضور آقایان دوست 

محمدی و موسی زاده بر 
کاریکاتور قم؟

حضور آقایان موسی زاده و دوست 
محمدی تاثیر زیادی بر کاریکاتور 

قم داشته. یکی از ویژگیهای مثبت 
آقای موسی زاده اینه که هر کسی 

رو با توجه به شیوه و روش کار 
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خود شخص راهنمایی می کنه و 
اصراری بر تحمیل سبک و تکنیک 

خاصی نداره. به جرات می تونم 
بگم تمام کسایی که تو قم خوب 

کار می کنن مدیون این دو نفر 
هستند.

گرافیک در آثار شما چه 
نقشی دارد؟

به نظرم هر تصویری که ساخته 
می شه باید از ویژگیهای گرافیکی 
خوبی هم برخوردار باشه و از رنگ 
و فرم به خوبی در آن استفاده شده 
باشه. من هم تو آثارم به گرافیک 

توجه ویژه ای دارم.
تکنیک کاری تون؟

در حال حاضر اکثر اجراهام 
کامپیوتری شده ولی اجراهای 

دستی رو با گواش انجام می دهم.
بهترین جایزه ای که تابحال 

گرفتید؟
بهترین جایزه هایی که گرفتم هنوز 

به دستم نرسیده! اولی مربوط به 
جشنواره کاریکاتور هند با موضوع 

کمبود آب بود که اول شدم و 
دومی هم مربوط به جشنواره 

مقاومت بود که جایزه ویژه )سفر 
به فرانسه( را بردم. به نظرم اگر 
یک نظارت بیشتری بر جشنواره 
ها صورت می گرفت تا جوایز به 

دست صاحبانشون می رسید، خیلی 
بهتر بود!

دوساالنه کاریکاتور تهران؟
بزرگترین اتفاق در عرصه کاریکاتور 
در ایران و یه جورایی می تونم بگم 
حتی در  جهان. االن فکر می کنم 
دوساالنه کاریکاتور تهران جزء دو 

جشنواره برتر دنیا باشه.
16 – خانه کاریکاتور؟

بهترین مکان برای پیدایش و رشد 
استعدادهای خوب!

سایت ایران کارتون؟
بهترین سایتی که می شه تمام 

اخبار و اطالعات مربوط به 
کاریکاتور رو درش پیدا کرد. 

هادی طبسی در یک جمله؟
کسی که عاشق کارشه!

چطور می شه هادی طبسی 
شد؟

هر کسی به دنبال عالقه اش بره 
می تونه با تالش و پشتکار موفق 

بشه!
تفریح؟

!GAME کار، اینترنت و کمی هم
ورزش؟

دوچرخه سواری!
با قد بلندی که دارید چرا 
دنبال والیبال یا بسکتبال 

نرفتید؟
هر کس عالقه و استعداد داشته 

باشه می تونه با قد کوتاه هم 
موفق بشه!

شباهت زندگی تون با 
کاریکاتور؟

خیلی نزدیکن. اصوال من خیلی 
آدم شوخی هستم. حاال نمی دونم 
کاریکاتور باعث شد که من شوخ 
طبع بشم یا شوخ طبعی ام باعث 
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شد کاریکاتوریست بشم!
بزرگترین آرزوی عرصه 

کاری؟
تو یک شرکت خیلی حرفه ای 

انیمیشن مشغول کار بشم.
بزرگترین آرزوی عرصه 

زندگی؟
یک آدم خوب باشم قبل از اینکه 

یک طراح خوب باشم!
دوست دارید آخرین اثرتون 

با چه موضوعی باشد؟
یک حیوان عجیب!

چند تا اسم می گم، اولین 
چیزی که به ذهنتون می رسد 

رو بگید؟
سیدحسن موسی زاده: استاد
محمدرضا دوست محمدی: 

باز هم استاد
توکا نیستانی: هاشور

بهرام عظیمی: ریش و مو!
حمید بهرامی: فرد موفق

سیدمسعود شجاعی 
طباطبایی: پرتالش و پرانرژی

Control z:پاک کن
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خط: نقطه
تراش: تراش

در حال حاضر مشغول چه 
کاری هستید؟

در  حال حاضر بیشتر مشغول 
طراحی کاراکتر برای پروژه های 

مختلف انیمیشن هستم.
تا بحال انیمیشن هم ساختید؟

تا بحال سه تا انیمیشن ساختم که 
یکی از اونها به اسم قورباغه که به 

اتفاق بچه های گروه ویکس کار 
کردیم موفق به کسب جایزه دوم 
در جشنواره فیلم های 100 ثانیه 

ای شد!
سئوالی هست که دوست 

داشتید ازتون می پرسیدم و 
نپرسیدم؟

خیر، سئواالت جامع بود.
حرف آخر؟

هر کسی باید به سمت چیزی بره 
که بهش عالقه و تعلق دارد! 
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G
ahan W

ilson سون
گاهان ویل

کاریکاتوریست آمریکایی
اولین کاریکاتورهای ویلسون در کتاب های داستان سال 1954 چاپ 

شدند. سری کاریکاتورهای او در 1965 با عنوان »کاریکاتورهای 
س از آن در سال 1985 

ک گاهان ویلسون« چاپ شد و پ
خطرنا

ک هستم« و در 
کتابهای » گاهان ویلسون« و در 1994 »هنوز ترسنا

ش هستم« به چاپ رسیدند.
ک تر از پی

1996 »من ترسنا
ویلسون رمان پلیسی با نام »آخرین حقه ادی دکو« 

Eddy D و کتابهای کودکان بسیاری را در 
eco’s Last C

aper 
1987، انیمیشن قرن بیستم را در 1973 و بازی کامپیوتری »خانه جن 

زده اصلی گاهان ویلسون« 
 »G

ahan W
ilson’s the U

ltim
ate H

aunted H
ouse«

را تهیه کرد، او کاریکاتور جایزه جهانی فانتزی را در 1975 کشید و 
س های فانتزی جهانی بوده است. خود او نیز 

داور بسیاری از اجال
س جهانی را در سال 1981 و جایزه بهترین هنرمند را 

جایزه اجال
س 1998 بوده است. 

در 1996 برده است و مهمان افتخاری در اجال
او از سال 1964 شروع به چاپ داستان های ِکلِفت و داستان های 
 ،)1998( Th

e C
left and other odd Tales عجیب دیگر

ش چاپ کرد. ویلسون گفته است: »میان 
را با کاریکاتورهای خود

کاریکاتورها و نوشته های من مغایرتی وجود ندارد. هر چقدر کاریکاتور 
بیشتری بکشید، تنوع بیشتری خلق می کنید. جالب اینجاست که سعی 

می کنید هر چیز را به بهترین صورت ممکن انجام دهید. سالهای 
ش کاریکاتور می کشیدم اما آنها را نمی فروختم زیرا می ترسیدم 

پی
سردبیرهای مجالت به کاریکاتورهایم بخندند و از آنها تعریف کنند، اما 

مردم چیزی از آنها سر در نیاورند.
ک بسیاری می خواندم و از داستان 

ک بودم کتابهای کمی
وقتی کود

ک لذت می بردم و سعی می کردم چنین کتابهایی را از 
های ترسنا

ض کنم اما در آنجا چندان کتابهای ترسناکی وجود 
کتابخانه مدرسه قر

نداشت.
ک 

اولین کارهایی که انجام دادم، کاریکاتورهایی برای کتابهای ترسنا
بود که بسیار از آنها لذت می بردم.

C بود که مانند دیگران 
olliers اولین کار اصلی من با سردبیر کولیرز

س می کردم مردم چیزی از کاریکاتورهای من نمی فهمند و برای 
احسا

ش از اندازه خشن اما جالب هستند. اما وقتی این 
ک مردم عادی بی

در
ش رفتند بسیار از آن لذت بردم. و 

کاریکاتورها برای اولین بار به فرو
از آن زمان کاریکاتورهایم شروع به چاپ در مجالت مختلف کردند. 
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لعنتی، کارمندان که می دانند این در باید همیشه بسته باشد!

ک است خانم شولز، اما این آخرین آروزی چارلی بود.
درست است که خیلی وحشتنا

کسانی که کارهایم را در کولیرز می دیدند از آن تعریف می کردند و 
این باعث شد که من تبدیل به کاریکاتوریستی موفق شوم!. خنده دار 

است، ولی واقعا اتفاق افتاده است.
C تاثیر بسیاری بر 

harles A
ddam

s واضح است که چارلز آدامز
ص، پر از جزئیات و قابل 

ک خا
کاریکاتورهای من داشت. و من از سب

ک دهه 40 و 50 لذت می بردم و آن را با صحنه های خیالی تلفیق 
در

س یا خنده شما نشود »جدی« به 
می کردم. اگر کاریکاتوری موجب تر

ک یا احمق بدانند همه انتقاد می 
حساب می آید. اگر هنرمندی را ترسنا

کنند که کار او چندان مورد توجه نیست.
هنر کاریکاتوریست این است که تغییری در شیوه دیدن چیزها به وجود 

ش بسیاری به 
آورد. اگر هنرمندی موفق شود دید تازه ای بدهد، تن

 C
ubism

ک است. مانند نقاشی کوبیسم 
وجود می آورد، زیرا ترسنا
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ادعا می کند حقیقتی در واقعیت وجود دارد. یا استراوینسکی 
Stravinsky عقیده دارد که »هر چیزی که بتواند آشوب به پا کند، 
C دنیا را به چشم 

ezanne س از دیدن کارهای سزان
هنر است« پ

دیگری می ببینید، کاریکاتورهای او بسیار قدرتمند و عمیق هستند 
کارهای هنری، ادبی، گرافیکی یا هر کار دیگری می تواند تغییری در 

دید انسان ها ایجاد کند. هنرمند خالق خود به خود برون گرا است، 
زیرا در هر انسان و هر چیزی واقعیت نهایی را می بیند و این دیدگاهی 

ک به هر چیز و هر کسی  است. «
ترسنا

گاهان ویلسون درباره خود اضافه می کند:» بیشتر مردم شایعه ای در 
مورد من در خارج از کشور ساخته اند که می گویند من سالی یکبار به 
تیمارستان می روم« فکر می کنم علت این شایعه این است که اغلب 

ک 
ک هستند. اما کسانی که از نزدی

موارد کاریکاتورهای من بسیار ترسنا
با من آشنا می شوند با تعجب می گویند: »شما که این قدر جوان و 

ش اخالق هستید، چرا باید چنین کاریکاتورهای ترسناکی بکشید؟« 
خو

و من در جواب آنها خنده ای شیطانی سر می دهم و حتی کمی ادا در 
می آورم و دستانم را مانند چنگال هایی به حرکت در می آورم که آنها 
س بدون این که کلمه ای بر زبان بیاورم 

را به وحشت می اندازد و سپ
از آنجا دور می شوم. من همیشه از ایجاد رعب و وحشت لذت می برم. 

بقیه کجا هستند؟

آقای دکتر، مثل این که خیلی دیر شده است!



15 شماره سی و چهارم و سی و پنجم 
بهمن و اسفند 1387

شاید تولدم تاثیری در آن داشت. زیرا به من گفته اند وقتی که به دنیا 
آمدم کبود بودم و بعد از چند ضربه محکم که به پشتم زدند به اجبار 

ک کردم. از کودکی به خواندن 
س کشیدم و شروع به گریه ای ترسنا

نف
 G

risly گریسلی ،G
rim

m
 Brothers کتاب های برادران گریم

ک عالقه 
ک و دیدن فیلم های وحشتنا

و کتاب های کمدی ترسنا
س از 

داشتم و  این تمایلی به کاریکاتوریست شدن در من ایجاد کرد. پ
آن سعی کردم این دو عالقه ام را با هم ادغام کنم و تصاویر ترسناکی 

را که می کشیدم به طنز سیاهم اضافه کردم.
گ های نیمه شب مواجه شود، چه می کند؟ 

س بروکلین با گر
اگر پلی

H ظاهر شوند چه 
allow

een یا اگر جادوگرها واقعا در شب هالووین
می شود؟ 

ش 
من هنوز با این ایده ها کاریکاتور می کشم اما آنها را بیشتر گستر

می دهم و وحشت های تازه ای به آنها اضافه می کنم.
D با فرانکشتاین Frankstein در زیر نور 

racula مثال اگر دراکوال
ماه مالقات کند، چه اتفاقی می افتد؟

یا اگر کسی که در صف مترو ایستاده چاقویی درآورد و مردم را بکشد 
چه می شود؟ یا اگر جراحی سعی کند قلب خوکی را به جای انسانی 
قرار دهد چه اتفاقی می افتد؟ این فکرها سبب  ایجاد کاریکاتورهای 

ک من می شوند.
وحشتنا

من ایده هایم را از همان جایی که شما پیدا می کنید می یابم، اما 
س را به آنها اضافه می کنم.«

وحشت و تر

ش!
بُُک
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اوه، خانم مری. مثل این که در تجویز دارو اشتباه کردم!

ص شویم!
ک خال

اوه، ایروین، امیدوارم هر چه زودتر از شر این سطل زباله  وحشتنا
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جناب شهردار، متاسفم که نتوانستیم از محیط زیست به خوبی مراقبت کنیم.

کاپیتان، چرا  اسم کشتی ات را »انتقام« گذاشتی؟
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طنز همچون دیگر پدیده ها ارزیابی خاص 
خود را دارد. در جوامع ساکنی همچون جامعه 

ترکیه، طنز یک فرآیند نیست بلکه مشابه 
کاالیی است که بطور مداوم در حال تغییر و 
تعویض است. طنز بعنوان نگرشی برگرفته از 
طبیعت در نظر گرفته نمی شود بلکه بعنوان 

یک موفقیت، یک اتفاق و یا یک کیفیت 
تلقی می گردد. طنز با تمسخر، خنده و پوچی 
شناسایی می شود.  به همین دلیل است که 
در ترکیه یک وجه اشتراکی بین طنزنویسان 
و شخصی که طنز را درک می کند و به آن 

می پردازد و هدف طنز وجود دارد. طنزی که 
انسان را قادر به دیوانه وار خندیدن، ناقص 
العقل کردن نموده و یا گفتار و رفتار او را 

شبیه افراد عام می کند. این طنز برای جامعه 
ای است که دارای سلسله مراتب، نمی باشد 

صالح الدین ایوبی
و روابط اجتماعی در آن دستخوش تغییرات 

داخلی و اساسی نیست. پایه و اساس این 
نوع از طنز، فردی است. کسی که نمی تواند 

سئوال کند، شک کند و یا خودش را نقد کند. 
کسی که در جهان خودش بدون نگرانی و 
تشویش زندگی می کند و آزادی را در طنز 

می بیند.
یکی از ویژگی های اولیه این نوع طنز همان 
چیزی است که من به آن اشاره کردم خنده 
آمیخته با پوچی! امروز خنده به عنوان یک 
پدیده فیزیکی محسوب می شود که از مغز 

دستور می گیرد. بنابراین خنده هم می تواند 
حاصل طنز باشد و هم بدون طنز و عالوه بر 
این طنز می تواند شامل خنده و پوچی باشد 

و یا هیچ ارتباطی با خنده و پوچی نداشته 
باشد و حتی منجر به بدبینی، غم و تشویش 

)نگرانی( شود.
مثال چنین طنزی آمیخته با خنده و تمسخر 

را می توان در بعضی از تاترها و کمدی های 
تلویزیونی ترکیه مشاهده کرد. این نوع طنز 

با شوخی های برگرفته از نوع رفتار و گویش، 
کردها، آلبانیایی ها، ارمنی ها، یهودی ها و 

مردم ترک زبان است.
از زمان فروید، طنز به شکل تصمیم نشان 
داده شد و نه سازش )سازگاری( با موقعیت 

جدید. همچنین این توانایی را به فرد می دهد 
تا خودش را از واقعیت رها کند. در نتیجه 

ضرباتی که از دنیای خارج وارد می شوند به 
منبعی از لذت و خرسندی تبدیل می گردد! 
و  این بدان معناست که طنز نوعی آزادی و 

ارتقا را موجب می شود. بنابراین می توان به  
این نتیجه رسید که طنز صورتی از شورش و 

در عین حال برخوردی منطقی است. همانطور 
 )Ristitch Marco( که مارکو ریستیچ

می گوید: »طنز تجربه پوچی و بیهودگی در 
هر چیزی است؛ بنابراین شخص، بیهودگی و 

پوچی ای را که از دنیای بیهوده بر او وارد شده 
درک می کند.« در چنین شرایطی فرد باید 

خودش را سرکوب کند و یا اینکه با تفکرات 
منفی گرایانه خودش را جلو ببرد.

»Veche« خودکشی می کند. حرکت 
Dada تبدیل به سورئالیسم می شود و 

سورئالیسم یک راست به منطقه ممنوعه وارد 
می شود.

بنابراین طنز رابطه عادی )معنوی( بین اشیا 
را از هم می پاشد و ما دنیا را از زاویه کامال 

متفاوت می بینیم. در اصل، طنز انتقادی عینی 
و غیرمستقیم از مکانیزم شناخت عادی است 
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و فشاری که ما را قادر می سازد تا یک پدیده 
و یا گروهی از پدیده ها را که به شکل عادی 

درآمده اند از حقیقت جدا کنیم.
و این بدان معناست که پیشامدهای غیرمترقبه 
و روابط سورئالیست، تحت تاثیر این پدیده ها 
قرار می گیرند. طنز از طریق جابجایی اصل 
حقیقت، یا بوجود آوردن شرایط غیرمنظره و 
یا تحمل قیاس های غیرمنتظره،  فکر را باز 
می کند و انسان را قادر به رهایی از وضعیت 

عادی می سازد.
اگر هنر را بعنوان ابزاری برای بیان حاالت 
درونی بدانیم، آنگاه می توانیم طرح های 

طنزآمیزی را که دارای اهمیت زیادی هستند 
خلق کنیم. پس حاال می توان گفت که طنز 

نه تنها نقش مخرب و مضر ندارد، بلکه دنیایی 
را به وجود می آورد که در آن، انسان قادر به 

ماجراجویی است  و همه چیز برای او شکل 
جدیدی پیدا می کند. پس نمی توان طنز را 
به خنده، تحریک به خندیدن و شوخی ختم 

کرد. طنز پدیده بسیار مهم و ارزشمندی است! 
هگل »Hegel« طنز را اینگونه تعریف 

می کند: »رسیدن به فهم و درک  عاقالنه 
)منطقی( از طریق فرآیند استدالل«

پس باید طنز را بعنوان یک برخورد شناختی 
که در زمینه های مختلف هنری و ادبیات 

بعنوان یک اصل بروز می کند، توصیف کرد.
از آنجایی که هدف ما پرداختن به ارتباط 
بین طنز و کاریکاتور است، پس باید وارد 

حوزه هنرهای تجسمی شویم. اساس نقاشی 
کالسیک بر پایه تصورات اشتباه از طبیعت 
است یعنی همان چیزی که از میان پنجره 
مشاهده می شود. و این بدان معناست که 

نقاشی کالسیک، تصور غلط دیداری است. 
با پیدایش هنر مدرن، نقاشان به کشف و 

جستجوی عمیق در ظواهر دنیوی حاصل از 
احساسات پرداختند.

طنز سخیف خنده شخصی است که به شدت 
به خود احترام می گذارد. در حالی که فردی 

که مورد تمسخر واقع شده را انسانی حقیر می 
پندارد. این طنز بر روی کسی که شوخی می 
کند و یا کسی که می خندد تاثیر نمی گذارد، 
بنابراین یک طنز یکسویه )یکطرفه( است. در 
این نوع از طنز فرد هیچگونه سئوالی از خود 

نمی پرسد و یا تجزیه و تحلیل واقع بینانه ای 
در طنز نمی کند. و نه هیچ سئوالی راجع به 

اهمیت و بی اهمیتی زندگی، صداقت و ریا و 
ارزش های اجتماعی از خود نمی پرسد. این 
طنز در برگیرنده افرادی است که در جهان 
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و جامعه ساکن، متداول و بیگانه زندگی می 
کنند. 

بنابراین در فرایند ارزیابی، طنز بعنوان شکلی 
از تفکر، تصور و فهم به شمار می آید.

در لغت نامه Le Petit Robert طنز 
اینگونه معنی شده: »طرز تفکری که بیان 
کننده کمیک، شوخی و حالت بیگانه ای از 

حقیقت است«
در پس این ارزیابی یک انسان و جامعه پویا 

قرار دارد. انسان دنیای مدرن، فردی است که 
بررسی و تجزیه و تحلیل می کند، بنابراین به 
خود می اندیشد. در نتیجه حوزه طنز را بسط و 
گسترش می دهد. بدبینی، سرکشی و تخریب 
نمونه هایی از طنز عاشقانه به شمار می آیند!

طبق نظر سورئالیست ها، جامعه ای که در آن 
زندگی می کنیم سرشار از تزویر و ریا است که 
باید به آنها خندید و مسخره کرد. طنز ممکن 

است برگرفته از موقعیتی باشد که جامعه برای 
فرد یا افراد خاص در نظر می گیرد و این در 

حالی است که فرد دیگری را حتی از حق 
مسلمش محروم می کند.

بدین ترتیب بود که کاریکاتور شکل گرفت، 
 )Daumier( و )هنر بذله گویی )طنزگویی
دومیه نقشی مهم و اساسی را در کاریکاتور 

ترکیه به وجود آورد. در ترکیه هنر بذله گویی 
چندان شناخته شده نبود، در نتیجه کاریکاتور 
در دوران اولیه و جوانی مبارزه سختی را برای 
معرفی خودش به عنوان هنر تصویری و بیان 

هویت مستقل داشت.
اما رفته رفته هنرمندان این عرصه با شناخت 

دقیق این امر به خلق آثاری پرداختند که 
سرشار از ماهیت اصالح بود.

کارتونیست ها فهمیده بودند که می توان 
حرف های جدی را در قالب شوخی های 

متداول طوری بیان نمود که مخاطب خود را 
هم بخنداند و هم به تفکری عمیق فرو برد.

این بود که مسائل مختلف و متعدد مرتبط با 
انسان معاصر مورد موشکافی و نگاه عمیق 
و دقیق قرار گرفت و از دل آن طرح هایی 

درآمد که می تواند نهیبی برای همان انسان 
معاصر باشد.

جنگ، فقر، کشتار، بی عدالتی، تبعیض و 
هزاران موضوع دیگر از زیر ذره بین هنرمندان 

این عرصه عبور کرد و بزرگ نمایی شد.
شاید همین بزرگنمایی روزی، باعث تغییر 

شود!
طرح های تورهان سلجوق به خوبی نمایانگر 

مطالب مطروحه در این مقاله می باشد. 
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چه کسی فکر می کرد نوجوان آس 
و پاس مکزیکی که طرح هایش را 
تنها روزنامه های مکزیکی به چاپ 
می رساندند، بتواند در پرتیراژترین 

و مهمترین نشریه طنز اجتماعی 
دنیا یعنی »مد« برای خود جایگاه 
ارزنده ای پیدا کند. سرجیو آراگونز 

با هزاران طرح کاریکاتوری که 
در این مجله به چاپ رساند هم 
اکنون به عنوان یکی از خالق 

مد را پیدا می کرد، اولین حضور او 
در شماره 210 اکتبر سال 1969 

است که آراگونز، آلفرد نیومن را در 
حالیکه دستگاه ماشین چمن زنی 

را به دست دارد، نشان می دهد. در 
حالیکه در حال قلع و قمع کردن 

ترین کاریکاتوریست های جهان 
شناخته می شود. طراحی های او 

از سبک ساده و خاصی پیروی می 
کنند که تنها از عهده ی خود او بر 
می آید. آراگونز هم همچون یوری 

کوزوبوکین به آنچنان قدرتی در 
طراحی و خلق آثارش با سبکی 

خاص رسیده است که نیازی برای 
امضا کردن نمی بیند، در واقع آثار او 

در میان هزاران طرح کامال متمایز 
است و به راحتی می توان طرح 
او را از میان این طرح ها بیرون 
کشید و با صدای بلند همچون 

ارشمیدس گفت: »یافتم«، این کار، 
کاریکاتوری از سرجیو آراگونز است!!
آراگونز که ایده های بسیاری برای 
روی جلدهای مجله مد را می داد، 

به دلیل سبک ساده اش کمتر 
مجال حضور بر روی جلد مجله 
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بارکد مجله است. طبیعتا دست 
اندرکاران مجله مد دست به ریسک 
زده بودند، به طور معمول روی جلد  
این مجله در انحصار مورت دراکر، 
نورمن مینگو، جم دیویس یا جک 
ریکارد با ساخت و سازهایی مثال 

زدنی بود، اما روی جلد این شماره از 
مجله با فروش خوب آن نشان می 
داد که عالقه مندان به کاریکاتور، 
گرچه از تصویرسازی های پرآب 

و رنگ بیشتر خوششان می آید 
اما با آثار ساده و بی شیله و پیله 

آراگونز هم به خوبی آشنایند و از آن 
استقبال می کنند.

کار جالبی که مجله مد سالیان سال 
است که در صفحات آن دنبال می 

کند، چاپ آثار سرجیو در اندازه 
های بسیار ریز است که به خوبی 

توانسته است با نوع طراحی خاص 
خود به گونه ای عمل کند، که 

حتی در اندازه های میکروسکوپی 
هم آثارش از زیبایی و مالحت طنز 
برخوردار باشند و روش اجرای ساده 

ی او هیچ مشکلی برای دیدن و 
درک این آثار برای عالقه مندان به 

کاریکاتور ایجاد نمی کند. 
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روی جلد 154 مجله مد که دندان 
افتاده ی آلفرد منبع الهام این 

کاریکاتور کشیده شده است به عنوان 
»روح یازدهم مد« نام گرفت. )الزم 

به ذکر است، این ارواح مد خبیثه 
نیستند بلکه بسیار هم مثبت هستند 
تا آنجا که بهترین روی جلدهای مد 

عنوان روح مد با ذکر شماره را به 
خود می گرفتند(، در این طرح نیز 

آلفرد بالل را به گونه ای خورده است 
که جای دندان افتاده اش بر روی 
آن به گونه ای طنزآمیز، به چشم 

می خورد!
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در روی جلد 161 صورت آلفرد دیده 
نمی شود. فقط پاهایش است که در 
کفش های کتانی قرمز رنگ سر و 

ته دیده می شود. و این باعث شد که 
تبلیغ خوبی برای این مارک کفش 
باشد و با دو میلیون کپی که از این 

کاریکاتور تهیه شد، فروش خوبی به 
همراه داشت.

چند سال بعد از همین کاریکاتور برای 
روی جلد 369 مجله مد با عنوان 

تایتانیک استفاده شد.
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 Spiro و معاون معزول شده اش اسپیرو آگنیو Richard Nixon در سال 1974 ریچارد نیکسون
Agnew تالش  می کردند تا جرایم کیفری که به آنها نسبت داده شده بود از خود مبرا کنند. همزمان 

با این مشکل، فیلم »نیش« The Sting با هنرپیشگانی مانند پل نیومن Paul Newman و 
رابرت ردفورد Robert Redford در سینماها نمایش داده می شد. مجله ی مد با استفاده از پوستر 

این فیلم آن را با کاریکاتوری از نیکسون و آگنیو بر روی جلد 171 مجله مد چاپ کرد.
روزنامه ی ساتردی ایونینگ پست Saturday Evening Post نوشته است که نورمن مینگو با 
این کاریکاتور استعداد حقیقی اش را نشان داده است و جان فیکارا John Ficarra این کاریکاتور 

نورمن مینگو را بهترین کاریکاتوری دانست که تاکنون روی جلد مجله مد چاپ شده ا ست.
پوستر اصل آن در دفتر مینگو آویزان شد و با وجود این که تصویری از آلفرد در این کاریکاتور نیست اما 

»روح دوازدهم مد« نام گرفت.
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روی جلد 196 مجله مد، اولین جلدی 
است که درباره ی فیلم جنگ ستارگان 
Star Wars است که هنر اصلی آن 

 George متعلق به جورج لوکاس
Lucas است. او در طول سال ها با 
 Steven کمک استیون اسپیلبرگ

Spilberg یازده کاریکاتور برای روی 
جلد مجله مد از فیلم هایش تهیه کرد.
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مطلب خنده دار در روی جلد 194 مجله مد 
این است که آلفرد الغرمردنی را در لباس 

بوکس سایز بزرگش نشان می دهد. اما جالب 
این است که راکی Rocky از دیدن این 
حریف بیش از اندازه کوچک، متحیر شده 

است.
جالبتر این است که لباس آلفرد برایش بیش 
ازاندازه بزرگ است و به دلیل این که ضربه 
های بوکس باید خارج از لباس بوکس زده 
شود، تقریبا تمام ضربه های راکی بی اثر 

است. به همین دلیل آلفرد بدون این که کاری 
انجام دهد برنده می شود! و البته این خیلی 

خنده دار است!

مجله ی مد برای تبریک جشن دویستمین سال تولد جورج واشنگتن 
George Washington از نقاشی ناتمام او که توسط گیلبرت 

استوارت Gilbert Stuart کشیده شده بود، استفاده کرد و کاریکاتور 
روی جلد 181 مجله مد را کشید. البته مجله مد از کاریکاتورهای رئیس 

جمهورهای دیگر برای روی جلد مجالتش استفاده کرده بود. مثال 
کوه های راشمور بر روی جلد 31 که کاریکاتور چهار رئیس جمهور 

آمریکا روی آن چاپ شده بود، کاریکاتور اندروجکسون روی جلد 251 و 
کاریکاتور آبراهام لینکلن روی جلد 324.
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ظاهرا در مجله ی نیویورکر New Yorker هیچ کس طرفدار مجله ی 
مد نبود اما عجیب این که ده سال بعد از چاپ این عالمت استاندارد غول 
پیکر بر روی جلد 198 مجله در سال 1978 آنها از همین عالمت بر روی 
جلد یکی از مجالتشان در سال 1988 استفاده کردند. البته مطمئنا مجله 

ی نیویورکر این ایده را ندزدیده است. چنین چیزی امکان ندارد! آنها چنین 
کاری نمی کنند! آنها آنقدر باتجربه هستند که بدانند نباید از ایده ای که در 

مجله طنز مد چاپ شده است، استفاد کنند!

پوستر فیلم »آرواره های کوسه« Jaws ساخته ی استیون اسپیلبرگ 
Steven Spielberg در سال 1975 انگیزه ای برای روی جلد 180 
مجله مد شد. این فیلم باعث شده بود که بسیاری از مردم دیگر جرات 
نکنند به دریا نزدیک شوند. و پس از دیدن این کاریکاتور روی جلد و 

خواندن مطالب نقد طنزآمیز فیلم در مجله ی مد بسیاری از خوانندگان 
گفته اند که دیگر جرات نمی کنند به باجه ی روزنامه فروشی ها هم 

نزدیک شوند.
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ش از همه زیرالدو، 
طول می کشد، اما بی

آنجلی، الئرته، کائو گومز، کینو، سمپه، 
س، گاتو و چند نفر دیگر 

بولیگان، کونتوری
بودند.

ت 
س

ن کاریکاتوری
به عقیده شما بهتری

ت؟
س

خارجی کی
از بین این همه کاریکاتوریست حرفه ای و 

بااستعداد نمی توانم بگویم چه کسی بهترین 
ص خود را 

ک خا
ک ویژگی و سب

است. هر ی
دارد که او را منحصر به فرد می کند. اما می 
توانم بگویم که امروزه دو کاریکاتوریست را 

می توان برجسته ترین دانست که بولیگان و 
محمدامین آقایی هستند.

ی که برنده شده اید؟
ن جایزه ا

بهتری
تا بحال 59 جایزه برده ام و هر کدام برایم 

ش خاصی دارد. که بهترین آن جایزه دوم 
ارز

دوساالنه کاریکاتور تندریف در اسپانیا بود.
ن کاریکاتور شما چه بود؟

بهتری
در طول 24 سال کار، حدود 5000 کاریکاتور 

کشیده ام. که بسیاری از این کارها را به 
دالیل مختلف دوست دارم. یکی از طرح هایم 

را که خیلی دوست دارم کاریکاتور سالوادور 
دالی است. یکی دیگر از کاریکاتورهای جالبم 

ک و بلند است 
کاریکاتور فیلی با پاهای باری

ک و بلند می ترسد 
که از موشی با پاهای باری

که در دوساالنه تندریف در سال 2004 برنده 
جایزه اول شد!

ب 
ی را در خوا

آیا تاکنون کاریکاتور
دیده اید؟

ک قلم و کاغذ کنار 
عادت دارم که همیشه ی

تختم بگذارم و هر وقت ایده خوبی به ذهنم 
رسید بالفاصله آن را بکشم. اما متاسفانه 

هیچ وقت ایده های چندان خوبی از آب در 
نمی آیند.

ت نبودید چه شغلی 
س

اگر کاریکاتوری
ب می کردید؟

را انتخا
فکر می کنم ورزشکار می شدم. وقتی جوان 

بودم 100 متر را در یازده ثانیه می دویدم و از 
دویدن لذت می بردم. هنوز هم فکر می کنم 

می توانم با همان سرعت بدوم!
شتر به کاریکاتور سیاسی عالقه 

بی
شگاهی؟

دارید یا نمای
هر دو، اما بیشتر کاریکاتور سیاسی می کشم 
که در مجله برزیلی کوریو پاپیوالر چاپ می 
شوند. اما حضور در مسابقات باعث می شوند 

ب کردید؟
چرا کاریکاتور را انتخا

وقتی بچه بودم در مزرعه زندگی می کردم 
و دوست داشتم از اسبها و گاوها و جوجه ها 

ک آنها را 
نقاشی بکشم. کم کم بینی و نو

ک 
گ تر از حد معمول و پاهایشان را کوچ

بزر
تر می کشیدم. این نقاشی ها مرا تبدیل به 
کاریکاتوریستی حرفه ای در آن زمان کرد.

پ شده تان چه بود؟
ن اثر چا

اولی
ک کاریکاتور سیاسی بود که در 13 سالگی 

ی
کشیدم و از پول آن اولین مداد طراحی ام 

را خریدم.
ن تاثیر 

شتری
ت بی

س
کدام کاریکاتوری

ت؟
را بر شما داش

اگر بخواهم همه آنها را نام ببرید چند صفحه 



شماره سی و چهارم و سی و پنجم 42
بهمن و اسفند 1387

ک 
که کاریکاتورهای نمایشگاهی بکشم و تکنی

ها و وسایل جدید را به کار گیرم.
ی 

آیا تا بحال به خاطر کاریکاتور
مواخذه شده اید؟

ک بار که به خاطر کاریکاتوری که از 
فقط ی

شهردار شهری که زندگی می کنم کشیده 
بودم خودم و روزنامه ای را که در آن کار می 

کنم مورد بازخواست قرار دادند، اما خوشبختانه 
توانستیم با موفقیت آن را پشت سر بگذاریم.

شید؟
چرا کاریکاتور رنگی می ک

ش کار می 
ش روزنامه ای که برای

سالهای پی
ک فقط سیاه و 

کردم به دلیل محدودیت تکنی
سفید چاپ می کرد و من هم مجبور بودم به 
همین صورت کاریکاتور بکشم و باید اعتراف 

کنم که اصال عالقه ای به آن نداشتم. اما 
امروزه که روزنامه ها می توانند چاپ رنگی 

داشته باشند ترجیح می دهم، کاریکاتور رنگی 
بکشم، مگر این که بخواهم عقیده خاصی را 
نشان دهم که نیاز باشد سیاه و سفید بکشم.

عقیده تان درباره برزیل کارتون 
ت؟

س
چی

یکروز در ریودوژانیر با یکی از دوستانم مارسیو 
لیته قدم می زدم. او به  من گفت: »قصد دارد 

وب سایتی را راه اندازی کند«، برایم بسیار 
جالب بود چون اصال فکر نمی کردم چنین 

روحیه ای داشته باشد. اما حاال برزیل کارتون 
منبع اطالعات این منطقه است و هر روزه با 
کارهای ملی و بین المللی به روز می شود. و 
تبدیل به پنجره ای میان کاریکاتور برزیل و 

دنیا شده است.
ت؟

س
نظرتان درباره ایران چی

هنور به ایران سفر نکرده ام و بسیار متاسفم 
چون می دانم که تاریخ جهان وابسته به تاریخ 

گ 2500 
ایران بوده و ایران تاریخ و فرهن

گ، هنر، 
ساله دارد. و ایران را باید برای فرهن

ش کرد.
ش ستای

معماری و شعر
ت؟

س
ب چی

ک کاریکاتور خو
ویژگی ی

ایده و طراحی خوب!
عقیده تان درباره »خانه کاریکاتور 

ت؟
س

ایران« چی

کاریکاتوریست ها در طول سال ها زحمت 
بسیاری کشیدند و کارهایشان را پیشرفت داده 
ش تر می شود که به 

اند. و این هنر وقتی باارز
ش یا انتقاد 

عموم نشان داده شود و از آنها ستای
شود، خانه کاریکاتور ایران به خوبی این کار را 
انجام داده است. و توانسته پلی بین کاریکاتور 

و مردم باشد.
ت ایران 

عقیده تان راجع به سای
ت؟

س
کارتون چی

مدتها است که هر روز به آن سر می زنم 
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و  این بخشی از عادت کاری من شده است. 
از طریق آن جدیدترین اطالعات را در مورد، 
نمایشگاه ها و مسابقات به دست می آورم. 

به عقیده من مهم ترین وب سایت کاریکاتور 
ص مسعود 

در جهان است. زحمت ها و تخص
ش است.

شجاعی واقعا قابل ستای
سانی 

دوستان ایرانی تان چه ک
ستند؟

ه
بدون این که حضورا مسعود شجاعی را 

ش 
مالقات کرده باشم، اما ضمن تقدیر از تال
های ایشان او را دوست خود می دانم. و 

مطمئنم اگر بتوانم عده ای از کاریکاتوریست 
های ایرانی را در چایکونز مالقات کنم 

دوستان بسیاری پیدا خواهم کرد.
سیو ماچادو شد؟

چگونه می توان دال
ش می 

هنوز نمی دانم، خودم سال ها است تال
کنم خودم را پیدا کنم.

ت؟
س

سرگرمی شما چی
عادت دارم هر روز به کافه ای بروم، نه تنها 

ک پنیر آنجا، بلکه به این 
برای خوردن کی

دلیل که ساعت ها آنجا می نشینم و کتاب می 
خوانم و برای کودکان کتاب طراحی می کنم.

ت؟
س

ن آرزویتان چی
گ تری

بزر
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گ ترین آرزویم مقاومت در همه دنیا 
بزر

است. و این که بتوانیم کاریکاتورهای بسیاری 
بکشیم و به آنها و خودمان بخندیم!!!

آیا تا بحال از خودتان ناامید شده اید؟
متاسفانه بارها از خودم ناامید شده ام. دلیل 
آن این است که ایده آل گرا هستم و چنین 

افرادی بارها از خود ناامید می شوند.
ن کارتان 

ت دارید موضوع آخری
دوس

چه باشد؟
این که همه ما مانند هم باشیم.

ی 
عقیده شما درباره دوساالنه ها

ت؟
س

کاریکاتور ایران چی
برگزاری دوساالنه های ایران حقیقتا بسیار 

ص 
عالی، خالق و حرفه است. به خصو

دوساالنه هشتم که با عنوان »پول« بود که 
برایم کیف پول بسیار جالبی فرستادند که 

هنوز آن را در کشوی میزم نگه داشته ام. و 
این مثالی بود که بگویم همه موارد آن واقعا 

عالی بودند.
آیا به نظر شما کاریکاتور می تواند 

ض باشد؟
ی معتر

هنر
وقتی با هنری مواجه می شویم بیشتر در مورد 
موضوعی بودن آن فکر می کنیم و سعی می 

س کنیم و آن را با عقاید 
کنم آن هنر را ح

شخصی مان توصیف کنیم.

اما کاریکاتور می تواند شاعرانه، منتقدانه، 
شادی آور و حتی طنزآمیز باشد. 

ت که نپرسیده 
س

ی ه
آیا سئوال دیگر

باشم؟
می خواهم از شما به خاطر فرصتی که به من 

دادید تا عقایدم را ابراز کنم تشکر کنم.
برایتان آروزی موفقیت دارم. 
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کاریکاتور در اوکراین ریشه ای کهن دارد. می توانیم تصاویر 
طنزآمیز برجسته را در تزئینات سیتیان Scytihan، طراحی 

 ،Kiev Russia های تاریخی با اصول طنز کیف روسیه
 Zaporozhe طراحی های خنده دار زاپوروژه قزاق ها

Cossacks، نقاشی های طنزآمیز در تصاویر نقاشی شده 
عامه مردم که در آن ریشه های فرهنگی هنر باستانی عامه 
انعکاس یافته است را ببینیم. اولین کاریکاتورهای چاپ شده 

در روزنامه ها و مجالت از پایان قرن نوزدهم و اوایل قرن 
بیستم فهرستی از نمونه های کاریکاتور اوکراین مدرن را نشان 

O
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می دهد.
یکی از با استعدادترین کاریکاتوریست های اوکراین در اوایل 

قرن بیستم کی.کادولین K.Kadulin بود. از اوایل سال 
1905 کاریکاتورهای سیاسی و طراحی های طنزآمیز او در 

مجالت مختلف چاپ شدند. این هنرمند زیر کاریکاتورهایش 
را با نام مستعار کی.دولینDulin،K، ولدمار کی 

Voldmear.k یا نایادین Nayadin امضا می کرد.
بعدها مرکز نشر کیف راسوت Rassvet کاریکاتورهای این 

هنرمند را به شکل کارت های رنگی چاپ کرد که در بین سال 
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های 15-1911  حدود 200 عدد از این کارت ها چاپ شد 
 Types of که شایع ترین آنها سری دانش آموزان مختلف

 ،Types of Coursists ورزشکاران مختلف ،Students
 Types of Gymnasia ژیمناستیک بازان مختلف

Sudents بودند.
در آن زمان سری کاریکاتورهای این هنرمند با نام مستعار 

گوالک Gulak در کیف چاپ می شدند. آنها کاریکاتورهای 
طنزآمیز و پرشوری درباره اوکراین و داستان های خنده داری 

در مورد ارتباط میان مردم اوکراین و مسکو بودند.

در اوایل قرن بیستم دانشگاه کاریکاتور اوده 
سا Odessa افتاح شد. که فین زیلبرگ 

Fainzilburg یکی از استادان آنجا بود که 
کاریکاتورهایش را تحت عنوان ساندرو فازینی 
Sandro Fazini امضا می کرد. ساندرو از 

اوایل سال 1911 برای مجله اوده ساو، کروکودیل 
Crocodile کاریکاتور می کشید و پس از آن 

کاریکاتورهای این هنرمند در مجالت مختلف اوده سا 
مانند فیگارو Figaro، بمبا Bomba و یابلوچکو 

Yablochko چاپ شدند. سپس فازینی به قسطنطنیه 
Constantinople و بعد به پاریس مهاجرت کرد. در دهه 
30 او نقاشی هایی با سبک های سورآلیسم و آبستره را نیز به 

کاریکاتورهایش اضافه کرد و شروع به عکاسی نیز کرد که همه 
اینها سبب شهرت او در آن زمان شدند. او و همسرش در جنگ 

جهانی دوم در اوسویه سیم Oswiecim کشته شدند.
ام شلزینگر M.Shlezinger با نام مستعار ام لینسکی 

M.Linsky کاریکاتوریست با استعداد دیگری از اوده سا نیز 
چنین سرنوشت تلخی داشت. ام لینسکی نه تنها کاریکاتوریست 
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مشهوری بود بلکه خبرنگار و نویسنده هجو و فیلم نامه هم 
بود. کاریکاتور های ام لینسکی سال ها در روزنامه اودسکیه 
نووستی Odesskiye Novosti، و مجالت کروکودیل 

Crocodile، یازنایا ندلیا Yazhnaya Nedelya، بومبا 
Bomba و تیاتری کینو Teatri I Kino چاپ می شدند. 

در سال 1919 ام لینسکی اول به قسطنطنیه و سپس به 
پاریس مهاجرت کرد و در جنگ جهانی دوم توسط فاشیست ها 

Fascits کشته شد.
یکی از کاریکاتوریست های مشهور روسیه بی.یفی 

موف B.Yefimov بود که در کیف به دنیا آمد. اولین 
 Zritel کاریکاتورهای او در سال 1918 در مجله زریتل
و همزمان با آن طراحی های رنگی او با نام زاوویه واتلی 
Zavoyevateli چاپ شد. و پس از آن کاریکاتورهای 
سیاسی این هنرمند در روزنامه های ارتشی کراسنایا آرمیا 

Krasnaya Armiya، کومونار Kommunar، بلشویک 
Bolshevik، ویستی Visti و غیره چاپ شدند.

در قرن بیستم هنر کاریکاتور در اوکراین تبدیل به وسیله ای 
جنجالی برای حزب کمونیست شد. به همین دلیل روی جلد 

مجله تیسکی Tiski در سال 1923 در کیف کاریکاتوری بود 
که کارگری را نشان می داد که کشیش ها، بورس بازان و 

دزدان را محکم با گیره گرفته است.
ای. دوفژنکو A.Dovzhenko مبتکر هنر سینما بسیار به 
هنر کاریکاتور عالقمند بود. او وقتی در جوانی اش در برلین 

بود، نقاشی و کاریکاتور سیاسی و طراحی را آموخته بود و عضو 
گروه هنرمندان پیشگام Avant – grade artists بود. 

او برای این که بتواند کارگردان موفقی باشد شروع به تمرین 
کاریکاتور حرفه ای کرد. و دو سال در روزنامه جمهوری خواه 

اوکراین به عنوان کاریکاتوریست کار کرد. گرچه کاریکاتوریست 
روزنامه بودن چندان برای ای. دوفژنکو جالب نبود، به همین 
دلیل تصمیم گرفت تغییری اساسی در کارهایش ایجاد کند و 
شروع به نوشتن متن های کمیک کرد. بین سال های 1927 

 Chervonity تا 1934 مجله ای با نام چرفونیتی پرتس
در خارکوف Kharkov چاپ می شد، که کاریکاتورهای 

خووستنکو خووستوف Khvostenko Khrostov، ای دو 
فژنکو و هنرمندان دیگری در آن چاپ می شدند.

مجله اصلی حزب کمونیست پرتس بود که ماهی دو بار از 
ماه مه 1941 در کیف با تیراژ پنجاه هزار نسخه چاپ می 

 B.shapoval(( شد. که کاریکاتورهای بی شا )بی شاپوفال
B-sha – کی . زاروبا K.zaruba ای رزینچنکو 

A.Rezinchenko، اس. ساموما S.Samima، کی آگنیت 
 I.Aleksandrovich آی. آلکساندروویچ ،K.Agint

ای. واسیلنکو A.Vasilenko، اس. جراسیم چوک 
 ،V.Qlivenko وی. کلیونکو ،S.Gerasimchuk

وی. زلینسکی V.Zelinsky، ای. کوزیورنکو 
A.Kozyurenko، وی. لیتویننکو V.Litvinenko و 

دیگران به طور منظم در آن چاپ می شدند.
کاریکاتور مدرن اوکراین از دهه 70 در قرن اخیر آغاز شد. در 
این سال ها طراحی های بدون شرح، کوتاه و سیاه و سفید در 

مجالت و روزنامه ها پدیدار شدند. در آغاز دهه 80 برخی از 
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کاریکاتوریست های اوکراین کارهایشان را برای مسابقات بین 
المللی، فستیوال ها و نمایشگاه های کاریکاتور فرستادند. اغلب 
آنها کاریکاتورهایشان را غیرقانونی می فرستادند زیرا کا.گ.ب 

KGB )سازمان امنیت روسیه( مراقب کارهای آنها بود.
شکل گیری و پیشرفت کاریکاتور مدرن اوکراین در دوران 

»نوسازی« و عدم وابستگی اوکراین اتفاق افتاد. کاریکاتورهای 
سیاسی، فلسفی یا سرگرم کننده روزانه در مجالت، تلویزیون 
و اینترنت ظاهر شدند که هنوز هم ادامه دارند. انجمن های 

کاریکاتوریستی در بسیاری از شهرهای اوکراین: آرخیگام 
Arkhigum در کیف، کاروسل Karusel در زاپوروز 
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تشکیل شدند. شورای آرخیگام شامل کاریکاتوریست هایی مانند 
وی.کودین V.Kudin )رئیس هیئت مدیره(، ای کازانسکی 

A.Kazanesky، یو. کوزوبوکین Y.Kozobukin و وی. 
کازانفسکی V.Kazanevsky است.

وضعیت دشوار اقتصادی کشور، بی تفاوتی و حتی تنفر از 
صاحبان قدرت و بی توجهی آنها نسبت به کاریکاتور اوکراین 

موجب شد که بسیاری از کاریکاتوریست ها کشور را ترک 
کنند. تنها چهار نفر از اعضای انجمن کاریکاتوریست های 

کیف »آرخیگام« به آمریکا، استرالیا و کانادا مهاجرت کردند. 
چهار کاریکاتوریست از زاپوروژه Zaporozhe، سیمفروپول 
Simferopol و دونتسک Donetsk به مسکو مهاجرت 

کردند و توانستند با موفقیت با نشریه های مختلف روسیه 
همکاری کنند.

کاریکاتور اوکراین توانست جایگاه واقعی خود را در هنر 
کاریکاتور پیدا کند. کاریکاتوریست های اوکراین در اکثر 

نمایشگاه های معتبر، موزه ها و گالری های جهانی راه پیدا 
کنند. در واقع کاریکاتوریست های اوکراین در هر مسابقه بین 
المللی کاریکاتور جوایزی را به خود اختصاص دادند. تنها پس 

از استقالل اوکراین، هنرمندان بیش از 800 جوایز مختلف 
که شامل 100 جایزه بزرگ از معتبرترین مسابقات جهانی 

است را به خود اختصاص دادند که شامل: آمریکا، کانادا، 
مکزیک، برزیل، ایران، ترکیه، ژاپن، کره جنوبی، التیویا، 
روسیه رومانی، آلمان، بلژیک، فرانسه، ایتالیا، انگلستان، 
اسپانیا، مقدونیه، یوگسالوی، کرواسی، اسلوونی، یونان، 

جمهوری چک، مجارستان، استونی، لهستان، استرالیا و کوبا. 
کاریکاتورهای هنرمندانی مانند یوری کوزوبوکین، اولگ اسمال 

O.Smal، ال. لوکیا نچنکو L.Lukyanchenko، ای. 
 ،N.Kapusta ان. کاپوستا ،A.Kustovsky کوستوفسکی

 O.Sereda او. سردا ،M.Turovskaya ام. توروفسکایا
 Oleg و اولگ گوتسل A.Dubovsky و ای. دوبوفسکی

Goutsol و کاریکاتوریست های دیگر به طور منظم در 
نشریات اوکراین چاپ می شوند.

کاریکاتوریست های اوکراین موفق شده اند روحیه طنز مردم 
اوکراین را  نشان دهند. 
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ب کردید؟
چرا کاریکاتور را انتخا

استعداد کاریکاتور نعمتی خدادادی برای 
من  است و من شکرگزار آن هستم. آن را 
خودم انتخاب نکرده ام بلکه خداوند به من 

بخشیده است.
ت؟

س
پ شده شما چی

ن کار چا
اولی

اولین کار چاپ شده من فردی را نشان می 
داد که در حال راه رفتن آسمان را نگاه می 

کند و پی نمی برد که چاله ای در جلوی 
ش قرار دارد.

پای
شتر بر شما 

ت بی
س

کدام کاریکاتوری
ت؟

تاثیر گذاشته اس
آقای شجاعی تاثیر زیادی بر کارهای من 

گذاشته است، از او بسیار متشکرم.
ت 

س
ن کاریکاتوری

به عقیده شما بهتری
ت؟

س
ایرانی و خارجی کی

بهترین کاریکاتوریست های ایرانی کامبیز 
ش و مسعود شجاعی هستند و بحثی 

درمبخ
در این باره وجود ندارد.

ی که تاکنون برنده 
ن جایزه ا

بهتری
ت؟

س
شده اید چی

بهترین و بزرگترین جایزه ای که تاکنون برنده 
گ هشتمین دوساالنه بین 

شده ام، جایزه بزر
المللی کاریکاتور تهران است.

شیده اید 
ی که ک

ن کاریکاتور
بهتری

ت؟
کدام اس

کاریکاتوری که برنده جایزه دوساالنه  هشتم 
تهران شد.

ب 
ی را در خوا

آیا تابحال کاریکاتور
شید؟

دیده اید که بعد آن را بک
بله، کاریکاتورهای بسیاری را در خواب دیده ام 

که برخی باعث کشیدن کاریکاتورهای خوبی 
س 

در واقعیت شده اند. اما گاهی در خواب کابو
می بینم، مثال مرد کوتوله ای را می بینم که 

سر بسیار بزرگی با صورتی از ریخت افتاده 
دارد و این مرا به یاد جنایت های انسانی در 

ص جنایت هایی که  
جهان می اندازد، به خصو

اکنون در غزه اتفاق می افتد.
ت نبودید چه شغلی 

س
اگر کاریکاتوری

ب می کردید؟
را انتخا

دوست دارم کاریکاتوریست باشم. در غیر 
ض با 

اینصورت مجبور بودم به جای اعترا
ک از نوع صریح و 

ش دیپلماتی
کاریکاتور، به رو

تند آن متوسل شوم.

شگاهی را 
کاریکاتور مطبوعاتی یا نمای

ترجیح می دهید؟
من انواع کاریکاتور را دوست دارم، کاریکاتور 

نمایشگاهی، سیاسی، طنز، توصیفی و غیره، به 
همین دلیل نوع خاصی از کاریکاتور را ترجیح 

نمی دهم.
ی 

آیا تاکنون به خاطر کاریکاتور
مواخذه شده  اید؟

نه، انتقادهای بسیاری از کاریکاتورهایم شده 
است، اما خدا را شکر تا بحال به خاطر کاری 

مواخذه نشده ام.
ت؟

چرا اکثر کاریکاتورهایتان رنگی اس
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من کاریکاتورهای سیاه و سفید هم می کشم. 
اما فکر می کنم نمی توان چیزهایی مانند 

رنگین کمان را سیاه و سفید کشید. 
نظرتان راجع به کاریکاتور در برزیل 

ت؟
س

چی
کاریکاتورهای برزیل عالی هستند. بسیاری از 
کاریکاتوریست های برزیلی مانند کائوگومز و 

س لتوف کاریکاتورهای بسیار قدرتمندی 
کارلو

می کشند.
ت؟

س
عقیده شما درباره ایران چی

من حقیقتا ایران را  تحسین می کنم، نه 
تنها ایران بلکه همچنین مردم ایران را، به 
س جمهور ایران آقای محمود 

ص رئی
خصو

احمدی نژاد که واقعا با دل و جرات در مقابل 
کاپیتالیسم غرب ایستاده است.

ت؟
س

ب چی
ویژگی کاریکاتور خو

به عقیده من کاریکاتور خوب کاری است که 
فقط سطحی نباشد بلکه به عمق مشکالت 

رسوخ کند و بتواند به مردم آگاهی کافی دهد.
نظرتان راجع به خانه کاریکاتور ایران 

ت؟
س

چی
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خانه کاریکاتور ایران حقیقتا مکانی فوق العاده 
است که به کاریکاتوریست ها انگیزه حرکت 
و پیشرفت می دهد و آنها را تشویق می کند 

هنر بهتری در دنیا به وجود آورند.
ت ایران کارتون 

نظرتان راجع به سای
ت؟

س
چی

هر روز صبح که بیدار می شوم، اولین 
سایتی را که می بینم ایران کارتون است، 
این سایت ساده، منظم و عالی است! من 

توانسته ام اطالعات بسیاری از کاریکاتورها 
و کاریکاتوریست های سراسر جهان را از این 

سایت به  دست آورم.
سانی 

دوستان ایرانی شما چه ک
ستند؟

ه
من به غیر از مسعود شجاعی و کامبیز 

ش دوستی در ایران ندارم که با آنها هم 
درمبخ

از طریق مسابقات آشنا شده ام.
ستانا شد؟

ت کوئ
چگونه می توان جیت

فامیلی ام »کوئستانا« داستانی ندارد. اما نامم 
»جیتت« داستانی دارد. مردم عادت کرده 

اند مرا جیتت صدا کنند. در واقع جیتت نام 
خنده داری است که از بچگی به من داده 

اند. به زبان جاوه، اندونزی جیتت به معنای 
»جای زخم عمل« است و به دلیل عملی 

که روی من انجام شده است این نام را روی 
من گذاشته اند و این نام مصطلح من شده 
است. بنابر این نمی شود به آسانی جیتت 

کوئستانا شد!
ت؟

س
سرگرمی شما  چی

سرگرمی من کتاب خواندن و خوابیدن است!
ت؟

س
ی شما چی

ن آرزو
گ تری

بزر
گ و 

گ ترین آرزوی من دنیایی بدون جن
بزر

فقر است، آیا این آرزویی محال است؟
آیا تا بحال از خود ناامید شده اید؟

خدا را شکر می کنم که مرا به وجود آورده 
است. خداوند چیزهای زیادی به من داده است 
و از او متشکرم که به من توانایی داده با فکر، 

جسم و روحم کار کنم. همه ما  انسان ها یکی 
هستیم و این باعث می شود که هرگز از خودم 

ناامید نشوم.
ن کارتان 

ت دارید موضوع آخری
دوس

چه باشد؟
ص بحران مالی 

بحران اجتماعی، به خصو
جهانی. که تاثیر زیادی در پیشرفت کشورهای 

جهان مانند کشور من دارد. امیدوارم زمان 
زیادی طول نکشد که این بحران در جهان 

ریشه کن شود.
ی 

عقیده شما درباره دوساالنه ها
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ت؟
س

کاریکاتور ایران چی
فوق العاده!

ض 
ی اعترا

آیا کاریکاتور می تواند هنر
آمیز باشد؟

ض به خداوند تعلق دارد، تنها کاری 
اعترا

که ما می توانیم انجام دهیم فقط غباری در 
باد است.

عقیده تان درباره کاریکاتور در 
ت؟

س
ی چی

اندونز
به اعتقاد من کاریکاتور اندونزی سریعا در 

حال پیشرفت  است، نشریات متعددی هستند 
که کاریکاتورها را چاپ می کنند و موجب 
روند رو به رشد این هنر می شوند و اکنون 

کاریکاتوریست های بسیاری با این نشریات 
فعالیت می کنند.

ت که از شما 
س

ی ه
آیا سوال دیگر

نپرسیده ام؟
بله! سوال بعدی! 
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Levine لوین

کاریکاتورهایی که لوین چهل سال تمام از 
چهره های سرشناس مختلفی از کاسترو 

 Cheney گرفته تا دیک چنی Castro
 New کشیده بود در مجالت نیویورک ریویو

York review چاپ شده است. حاال در 
اواخر قرن بیستم این کاریکاتوریست بزرگ 

در حال کور شدن است. او یکی از بزرگترین 
کاریکاتوریست های 44 سال اخیر است.

کاریکاتورهای لوین از چهره های سرشناسی 
مانند جیمی کارتر Jimmy Carter، جورج 

سوروس George Soros، کالین پاول 
Colin Powell، رمان نویسان، دانشمندان، 

شاعران، پادشاهان و ... مرده و زنده هنوز 
وجود دارند. کاریکاتورهای او اغلب سیاسی 

هستند و جسارت خاصی دارند، مانند کاریکاتور 
والدیمیر پوتین Vladimir Putin در 

لباس پادشاهی و یا قاضی دیوان عالی ساموئل 
آلیتو Samuel Alito که دهانش با زیپ 
بسته شده است، البته کاریکاتورهای لوین به 
تازگی در هم و بر هم شده و حتی امضایش 

 DLevine که همیشه به شکل د لوین
بود ناخوانا شده است و حتی گاهی اوقات از 

چهارچوب هم بیرون می آید.
البته مردم چندان به این تغییر پی نبردند چون 

کاریکاتورهای لوین به طور مرتب در نیویورک 
ریویو چاپ می شد. اما کم کم این تفاوت ها 
به تدریج شکل  ناخوشایندی به خود گرفت.
لوین 81 ساله کم کم احساس کرد که دنیا 
جلوی چشمش تیره و تار می شود. او دیگر 

نمی تواند به خوبی ببیند و یا به دست هایش 
اعتماد کند. خطوط که همیشه دوستان نزدیک 
او بودند دیگر برایش قابل کنترل نیستند. طرح 

های او شکل مبهمی به خود گرفته و دیگر 
قابل تشخیص نیستند و می توان گفت که 

دیگر دیویدلوین کور شد است.
چشم پزشک پس از معاینه به او می گوید: 

»آقای لوین، شما جوان تر از سن تان نشان 
می دهید، اما چشمانتان اینطور نیستند.« 
درمان های مختلف نتوانست بهبودی در 

چشمان لوین ایجاد کند. لوین دیگر به سختی 
می تواند کاریکاتور بکشد. و برای اولین بار 
نیویورک ریویو کاریکاتورهای لوین را پس 

فرستاد.
آنها تصمیم گرفتند دیگر کارهایی را که 
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لوین می فرستد چاپ نکنند، دیگر با او 
قرارداد نبندند و با کاریکاتوریست دیگری که 
کارهایش شبیه کاریکاتورهای لوین است کار 

 Robert Silver کنند. اما رابرت سیلور
سردبیر مجله عقیده دارد: »به نظر من لوین 

کاریکاتورهای فوق العاده ای برای مجله 
کشیده است و باید باز هم برایمان کاریکاتور 

بکشد.«!
آن چه مسلم است این است که یکی از 

بهترین کاریکاتوریست های جهان دیگر قادر 
نیست کاریکاتور نظیر بکشد، او کسی بود که 

توانسته بود چهره های افراد مختلف را در کنار 
یکدیگر قرار دهد.

ال هرشفیلد Al Hirshfeld کاریکاتوریست 
 New york و طراح نیویورک تایمز

Times، تا لحظه مرگش در 99 سالگی 
کاریکاتور می کشید اما کارهایش برخالف 

لوین اصال سیاسی نبودند و محدوده ی 
کاری اش بسته تر بود. او گفته است: »با 

این که با لوین سی سال همکار بودم 
اما هرگز او را ندیدم و چیز زیادی هم 

درباره ی او نشنیدم، اما پس از این که 
سالها کاریکاتورهایش را در ریویو دیدم، 
احساس دوستی صمیمانه ای با او کردم. 

کیفیت اولیه وقتی کاریکاتورهای لوین 
نگرانش اش را از دست داد کم کم 
شدم. شنیدم که بیمار شده 

است. البته در ماه مارس پارسال 
برنامه تلویزیونی از بزرگداشت 

استون Stone خبرنگار بود که من در 
آن شرکت داشتم، لوین هم آنجا بود و من 

توانستم برای اولین بار او را مالقات کنم. لوین 
سه کاریکاتور از استون کشید که یکی از آنها 
در روی جلد مجموعه ی مقاالت استون چاپ 

شده است.«
به این دلیل که سیلور Silver و باربارا 

اپستین Barbara Epstein سردبیران 
مجله نیویورک ریویو همواره تقاضای 

کاریکاتورهای جدید داشتند، لوین به طور 
دائم کاریکاتورهای افراد مختلف را بارها 
و بارها در سال های مختلف می کشید. 

مثال کاریکاتور اودن Auden را از جوانی 
کشیده است تا زمانی که چین و چروک 

 Philip صورتش پدیدار شد و یا فیلیپ رات
Roth پس از ریختن موهایش و یا سوزان 
سونتاک Susan Sontag را از جوانی تا 
سفید شدن موهایش بارها کشیده است. هر 
 David اسمی را که در گالری دیوید لوین
Levin Gallery در وب سایت نیویورک 

ریویو New York Review تایپ کنید، 
می توانید کاریکاتورهای مختلفی از بسیاری 

از شخصیت ها را ببینید. مثال 66 ریچارد 
نیکسون Richard Nixon، 41 لیندون 

جانسون Lyndon Johnson، 23 رونالد 
ریگان Ronald Reagan، 16 زیگموند 

فروید Sigmund Freud، 14 نورمن 
میلر Norman Mailer، 13 شارل 
 12 ،Charles de Gaulle دوگول

 ،Jimmy Carter جیمی کارتر
 Adolf 11 آدولف هیتلر

Hitler، 10 ویلیام 
 William شکسپیر

Shakspeare، 9 ژان 
 John – Paul پل سارتر

 Bertrand 8 برتراند راسل ،Sartre
 Ernest 6 ارنست همینگوی ،Russell

Hemingway، 5 مارسل پروست 
Marcel Proust، 3 برنارد برنسون 

 2 ،Bernard Bernson
 Elvis الویس پریسلی

presely و صدها 
کاریکاتور دیگر را 

خواهید دید که 
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حتی برخی از آنها در مجله ریویو یا مجله 
دیگری چاپ نشده است.

دیوید لئوپولد David Leopold که 
در سه سال اخیر کاریکاتورهای لوین را 

گردآوری کرده است، می گوید تنها نیمی از 
کاریکاتورهای لوین توسط مجله ریویو چاپ 

شده است. 1000 کاریکاتورش در مجله 
اسکوایر Esquire، 100 کاریکاتور در تایم 
 New 71 کاریکاتور در نیویورکر ،Time
Yorker و بسیاری از کاریکاتورهایش در 
 ،Washington post واشنگتن پست

رولینگ استون Rolling Stone، اسپورتس 
ایالستریتد Sports Illustrated، و 

نیویورک New York چاپ شده است. البته 
او کاریکاتور برخی از مشاهیر را هرگز نکشیده 

 Jacqueline است مانند ژاکلین کندی
Kennedy. لوین در طول سال ها چندین 

کاریکاتور از خودش کشیده است. به عقیده ی 
او ریویو اخراجش کرده است. او ماهی 4800 

دالر از این مجله درآمد داشت. اما حاال این 
حقوق ماهیانه را از دست داده است و هیچ 
بیمه یا بازنشستگی هم ندارد. به عقیده ی 

دوستانش مجله ریویو به او مدیون است.
بایرن دوبل Byron Dobell سردبیر قبلی 

مجله اسکوایر و بیش از چهل سال عضو 
گروه نقاشان هفتگی می گوید: »لوین عالمت 

تجاری مجله ریویو است.« آرون شیکلر 
Aaron Shikler  نقاش می گوید: »آنها 

سال ها از کاریکاتورهای او در مجله شان 
استفاده کرده اند. حتی اگر کور شده باشد، آنها 
در قبال او وظیفه دارند و نباید بگویند او دیگر 
پیر شده، دیگر به او نیازی نداریم و باید او را 

دور بیندازیم.«
لوین در سال 1926 در بروکلین به دنیا آمد، 
پدرش صاحب کارخانه پوشاک بود و مادرش 
یکی از طرفداران حزب کمونیست بود و این 
باعث شد لوین نیز خود را یکی از طرفداران 

کمونیست بداند. و حداقل 10 کاریکاتور از 
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استالین Stalin بکشد.
لوین از کودکی شروع به کشیدن کاریکاتور 

از حیوانات کرد و در سال 1946 به دانشکده 
 Philadelphia هنرهای زیبا در فیالدلفیا
رفت. در سال 1968 استودیویش در بروکلین 
آتش گرفت و بسیاری از کاریکاتورهای اولیه 
او در آتش سوخت، اما او کارش را ادامه داد. 

او می گوید: »من عاشق سبک کاریکاتورهایم 
هستم، و دوست دارم هر روز به آنها نگاه 

کنم.«
لوین مدت ها برای روزنامه ها و مجالت 

مختلف کاریکاتور می کشید. در دهه ی 1950 

کارت های کریسمس کشید که چندان موفق 
نبودند. در اوایل دهه ی 1960 قراردادی با 

مجله ی اسکوایر بست و با سورل Sorel و 
جولز فیفر Jules Feiffer همکار شد. در 
سال 1963 باربارا اپستین از لوین خواست 
 New با مجله نیویورک ریویو آف بوکس
york Review of Books همکاری 
کند. او بالفاصله این پیشنهاد را پذیرفت و 
به مدت چهل سال هر هفته کاریکاتورهای 
زیبایی برای این مجله فرستاد. او می گوید: 

»کاریکاتورهای من باید مثل فیلم های چارلی 
چاپلین باشد که نیازی به شرح نداشته باشد و 

لغات نتوانند کمکی به آن کنند.«
او یکی از دقیق ترین کاریکاتوریست های دنیا 
است. شاید کاریکاتوری که از لیندون جانسون 

Lyndon Johnson کشیده است 

مشهورترین کارش باشد.
لوین کاریکاتورهای مختلفی از نیکسون 

Nixon کشیده است. یکی از آنها نیکسون 
 Captain را به شکل کاپیتان کوئیگ

Queeg نشان می دهد، دیگری او را به 
شکل پدرخوانده God Father و دیگری 

به شکل سگی نشان می دهد که پاهای 
نگوین ون تیو Nguyen van thieu را 
گاز می گیرد. در کاریکاتور دیگری او را در 

حال بوسیدن برژنف Brezhnev نشان می 
دهد. پس از آن ریویو از لوین خواست کمی 

خشونت کارهایش را مالیم تر کند.
لوین بیشتر مواقع در استودیویش کار می 

کرد و کاریکاتورهایش را خلق می کرد و به 
ندرت به دفتر مجله ریویو می رفت که اپستین 

یا سیلور را مالقات کند. حتی خیلی کم به 
مراسم مجله ریویو دعوت می شد.

پسر لوین، متیو Matthew به موسسه ی 
دی.لوین. اینک D. Levin Ink اجازه ی 

تولید کاریکاتورهای پدرش را داد. او می گوید 
مجله ریویو حتی قبل از این که لوین کور 

شود، تصمیم گرفته بود کاریکاتوریست دیگری 
به جای او استخدام کند.

سیلور سردبیر مجله ریویو می گوید: »مجله 
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ی ما حتی برای نویسندگانی که برایمان مقاله 
می فرستند نیز حقوق بازنشستگی در نظر 

نمی گیرد، به همین دلیل به نظر من ما هیچ 
اشتباهی یا کوتاهی در مورد او نکرده ایم. اما 
سعی می کنیم از طریق کاریکاتورهایش در 
زمینه های مختلف به او کمک کنیم. مثال 

بهترین کاریکاتورهایش را به شکل مجله چاپ 
کنیم یا نمایشگاه هایی از آثار او برگزار کنیم.«
لوین می گوید: »من هشتاد و یک سال دارم! 

بیست سال بیشتر از پدر و مادرم عمر کرده 
ام. و به نظر خودم زندگی عالی داشتم. و هر 
کاری دوست داشتم در زندگی انجام داده ام. 

که هر قسمت از آن برایم جالب بوده است.«  
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 پرسش و پاسخ با استاد غالمعلی لطیفی
 سمیه حسینی

 سالم استاد
خیلی خوشحالم که میتونم از این طریق براتون پیام بذارم. کارای شما 

برای من خیلی نوستالژیکه. من به تصویرسازی کتاب کودک خیلی 
عالقه دارم، ممکنه راهنمایی کنید که چطوری می تونم وارد این 

 کار بشم؟ متشکرم.
 خانم سمیه حسینی

 با تشکر از اظهار لطف شما
برای موفقیت در تصویر سازی کتاب های کودکان اول 
باید طراحی و قواعد تصویر سازی را خوب فرا گرفته 
باشید. سپس تیپ ها و حاالت و حرکات کودکان را با 

اغراق کم، اما شیرین و با مزه طراحی کنید. حتماً موفق 
 خواهید شد.
 علیرضا فرساد

با عرض سالم به استاد. به نظر شما کدامیک در کاریکاتور مهم است؟ 
 طراحی یا رنگ آمیزی یا سوژه. با تشکر

 دوست نادیده آقای علیرضا فرساد
شکی نیست که در یک کاریکاتور موضوع و محتوا، یا به 
اصطالح سوژه، از همه مهمتر است. اما باید توجه داشت 

که برای بیان یک موضوع مهم طراحی محکم و بی عیب و 
 پرداخت هنرمندانه و شوخ طبعانه هم الزم است. 

 جواد طریقی
 با عرض سالم به خدمت استاد بزرگوار آقاي لطیفي

به نظر شما در دوران شما افراد با چه اهدافي کاریکاتور را دنبال 
میکردند.

با توجه به اینکه در آن دوران نه از اینترنت خبري بود و نه مسابقات 
بین المللي به شکل امروز فراگیر بودند کاریکاتور بیشتر به چه صورتي 

دنبال میشد.
همچنین به نظر شما جوانان کاریکاتوریست امروزي کاریکاتور را 

بیشتر براي نیل به چه اهدافي دنبال میکنند و اصواًل تا چه حدي در 
 شناساندن هویت کاریکاتور ایراني به جهانیان موفق بوده اند؟ 

 با تشکر
 آقای جواد طریقی

 از حسن ظن شما ممنون
در دوران ما کاریکاتور فعالیتی در عرصة مطبوعات و 
حرفه ای در روزنامه نگاری به حساب می آمًد. خب، 

کاریکاتوریست ها هم با همین هدف به این کار اشتغال 
 داشتند.

درست است در دوران ما اینترنت نبود، اما نمایشگاه های 
جهانی وجود داشت و کاریکاتوریست های ایرانی هم در 

آن ها شرکت می کردند. محسن دولو و کامبیز درم بخش 
ضمن ربودن جوائز از این نمایشگاه ها در شناساندن 

 کاریکاتور ایران در جهان بسیار موفق بوده اند. 
 پارسا

سالم. من یک کاریکاتوریست البته جوان و کم تجربه هستم که 
به سوالی بر خوردم. یکی از چیزهای خیلی اساسی کاریکاتور بحث 

اغراق است. ولی گاهی ما در نقاشی هم این اغراق ها و دفرمه ها را 
داریم. حتی گاهی یک پرتره که فقط در اجرای آن رفتار نقاشانه است 

و اغراق زیادی دارد. ولی باز هم اصرار دارن که نقاشی است. مثال 
کروگر خودش را یک نقاش هایپر رئال مي داند نه کاریکاتوریست 

هایپر رئال. یا مثال نقاشی مثل مودیلیانی که در آثارش اغراق زیادی 
 دارد. نظرتون در مورد این مسئله چیست؟

 خانم یا آقای پارسا
تنها اغراق در طراحی فیگور ها و اندام ها را کاریکاتور 

نمی گوئیم. این اغراق و تحریف ها باید در پی بیان 
مقصود و هدفی انتقادی و شوخ طبعانه باشد. تفاوت 

اساسی میان یک اثر جدی و کاریکاتور همین نکات است. 
 موفق باشید.

Smoke"
 سالم...

اگه کاریکاتوریست نمی شدید خودتان را میبخشیدید؟ )البته جسارت 
 نباشه استاد(

!Smoke آقا یا خانم 

راستش نمی دانم. چون اگر کاریکاتوریست نمی شدم 
 البد از لذت های آن هم بی خبر می ماندم. 

 مهدی
 با درود به استاد عزیز

من عالقه ی زیادی به کشیدن کاریکاتور دارم اما کامال بدون تجربه 
 هستم. به نظر شما از کجا شروع کنم؟ 

 باسپاس
 آقای مهدی

دوست عزیز از طراحی شروع کنید. قبل از هر کاری به 
یک کالس طراحی بروید و این مهارت را بیاموزید. آنگاه 

که طراحی یاد گرفتید مالحظه خواهید کرد که بقیه اش 
 چقدر آسان است.

 مریم اکبرزاده
سالم میخواستم بدونم تکنیک مهم است یا نه؟ یعنی کارها حتما 

 راپیدی باشه؟ چون تازه شروع کردم میپرسم. 
 متشکرم استاد

 خانم مریم اکبر زاده
گفته اند » شاعری طبع روان می خواهد نه معانی نه 

 بیان می خواهد «
کاریکاتوریست هم باید دیدی انتقادی و تیز بین داشته 

باشد و بتواند منظورش را به وسیلة » طنز و تصویر« بیان 
کند. تکنیک ها و مهارت ها همگی در خدمت این ارتباط 

تصویری هستند و شما بعد از پشت سر نهادن مراحل 
آموزش خواهید دید که به جای راپید، ماژیک، قلم مو 

و فتوشاپ و کورل، می توانید با انگشت هم کاریکاتور 
 بکشید. با آرزوی موفقیت برای شما.

 علیرضا
با سالم. میخواستم بپرسم که عموما کاریکاتورها با چه تکنیکی رنگ 
می شن. اگر با برنامه رایانه ای خاصی رنگ می شوند میشه اسمشو 

 بگید. خیلی ممنون. 
 آقای علیرضا

دوست گرامی، شیوه های رنگ آمیزی بسیار متفاوت 
است. قبل از پیدایش کامپیوتر کاریکاتور های رنگی یا 
با دست و با استفاده از رنگ های معمول مانند آبرنگ، 
گوهاش و رنگ های دیگر و یا به شیوۀ کلیشه – گراور 
و در لیتوگرافی ها، ) البته مطابق دستور کاریکاتوریست 
(، رنگ آمیزی می شد. کارهای من در توفیق و جاهای 
دیگر به این ترتیب رنگ آمیزی شده اند. موفقیتتان را 

 آرزو می کنم.
 کسری عباس آبادی

 با سالم به استاد بزرگ
 چه مراحلی را باید طی کرد تا کاریکاتوریست مجله شد؟

 تشکر
 آقای کسرا عباس آبادی

برای کاریکاتوریست مجله شدن شرایط خاصی الزم 
 نیست. فقط کافی است که:

 1 – در کشیدن کاریکاتور مهارت داشته باشید،
 2 - ذوق طنز و انتقاد داشته باشید، 

3 - اطالعات وسیعی در مورد مسائلی که در روزنامه ها 
 مطرح می شوند داشته باشید!

 سردار
 سالم استاد لطیفی.

واقعا اگر هنر کارتون تا بحال باقی مونده از لطف و ممارست شما 
 بزرگواران عزیزه!

خوشحال میشم بگید االن چه کاری در دست دارید؟ و یا بیشتر اوقات 
رو چطور سر میکنید؟در حال تهیه کتاب هستید؟با چه مضوعی )در 

 صورت امکان-خوشحال میشیم(
چطور میشه به آثار بیشتری از شما دست پیدا کنیم و چطور میشه 

 ارتباط بیشتری با شما داشت؟
انصافا کارهای شما در اون برهه از زمان با اون مضامین و کارهای 

زیبا که عشق و عالقه شما به کار مطبوعاتی بوده رو تحسین میکنم 
و یک سوال در این رابطه داشتم. اگر کاریکاتوریست مطبوعاتی باشیم 

برای هر کاری که از طرف باال دستی اشاره بشه باید انجام داد یا 

نه؟ چون گاهی اوقات مطابق میل کارتونیست نیست. نظر جنابعالی 
چیست؟ حتما تجربه شما در این رابطه راهگشا خواهد بود. ممکنه 

 سوال خیلی از بچه های کارتونیست مطبوعاتی باشه.
بازم تشکر میکنم. روزهای خوبی توام با سالمتی براتون آرزومندم. 

 خوشحالم که قبال از نظرات شما بهره مند شده ام.
 آقای سردار

 ممنون ازشما
 جواب سئواالتتان به ترتیب:

 1- اکنون مشغول مصور کردن دو کتاب هستم.
2 - اوقاتم را با کاریکاتور و نوشتن در موضوع های 

 فرهنگی می گدرانم. 
3 – باید یاد آور شوم که من کاریکاتوریست سیاسی، 

یا به اصطالح » ادیتوریال « بوده ام. بنا بر این آنجه در 
گذشته کشیده ام با گذشت زمان کهنه شده اند و به نظر 

خودم ارزش باز نگری ندارند. اگر همچنان عالقه مند 
به دیدن آن ها باشید می توانید به مطبوعات سال های 

 پیش مراجعه کنید. 
4- با من می توانید از طریق خانة کاریکاتور ارتباط 

 داشته باشید.
5- اگر کاریکاتوریست صاحب نظر باشید کسی نمی 

تواند موضوعی را که به آن اعتقاد ندارید به شما تحمیل 
 کند. پیروز باشید.

 هاجر دهقانیان
سالم استاد. می خواستم بدونم برای اینکه تو این حرفه پیشرفت 

کنیم چیکار باید بکنیم؟ من 4ساله که کار میکنم. دوست دارم دستم 
قوی بشه. با وجود کمبود روزنامه ها در کشور چطور رشد کنیم. آیا 
نمایشگاه گذاشتن میتونه آدم را حرفه ای کنه؟ اگه راه دیگه ای به 

 نظر تون میرسه بفرمایید. از لطفتون ممنون.
 خانم هاجر دهقانیان

 با امتنان از الطاف شما
ابزار اصلی و اولیة کاریکاتور طراحی است. بنا بر این بعد 

 از کسب مهارت در طراحی به سراغ کاریکاتور بروید. 
آثار کاریکاتوریست های مورد عالقه تان را کپی کنید. 

این کار، به شرط این که قصد فرستادن آن ها را به 
جائی نداشته باشید، نه تنها عیب نیست بلکه خیلی هم 
الزم است و همة کاریکاتوریست های مشهور هم این 

 کار را کرده اند.
امروزه به یمن وسیلة سحر آمیزی به نام اینترنت 

دسترسی به کاریکاتور های خوب بسیار آسان است. 
نمونه های مورد عالقه تان را "دانلود" کنید و در فرصت 
های مختلف آن ها را مطالعه و به نکاتی که آن ها مورد 

توجه قرار داده اند دقت کنید. تا کنون کسی تنها با دیدن 
نمایشگاه ها و یا شرکت در آن ها کاریکاتوریست نشده 

 است. با آرزوی موفقیت.
 علیرضا حسامی

 سالم استاد لطیفی عزیز. 
چند سال قبل برای خرید دوره نشریه )آهنگر( با رویداد جالب توجهی 

مواجه شدم. در میان یکی از صفحات داخلی این نشریه تعدادی از 
کاریکاتورهای اصلی که با قلم استادانه شما ترسیم شده بود را دیدم. 
اکنون این آثار گرانبها را چون گنجی دارم. موفق باشید. با تشکر از 

 سایت ایران کارتون جهت این ارتباط.
 آقای علیرضا حسامی
 ممنون از ابراز لطفتان

خوش به حالتان که تعدادی از اصل کارهای مرا به 
دست آورده اید. اگر بقیة آن ها را هم داشتم تقدیمتان 

 می کردم. 
 پارمیس

سالم استادجان. اینجانب یک جوجه گرافیکی مشتاق به کاریکاتور و 
عالقه مند به آثار شما هستم. باعرض احترام سوالی ذهنم را درگیر 

کرده و میخواستم بدانم که آیا به کار بردن متن در کاریکاتور از ارزش 
هنری آن می کاهد و دیگر اینکه کاریکاتور صرفا باید یک پالن باشد 

 ؟ خیلی ممنون که این فرصت را در اختیار من گذاشتید.
 پارمیس خانم جوجه گرافیکی!

 با تشکر از تعارف هایتان
به کار بردن متن درکاریکاتور به شرطی که نکتة بدیعی 

داشته باشد و بر رسائی و شیرینی کار بیافزاید خیلی هم 
خوب است. حتماً مالحظه کرده اید که کاریکاتوریست 

های بزرگ جهان به فراوانی از متن استفاده می کنند. اما 
اگر قصد داشته باشید در یک مسابقه یا نمایشگاه بین 
المللی شرکت کنید بدیهی است که باید کارتان بدون 

 شرح باشد.
در مورد سئوال دیگرتان، به هیچ وجه! کاریکاتور هم 
همانند هر اثر تصویری می تواند از پالن های متعدد 

تشکیل شود. شرطش این است که از یک زاویة دید طنز 
آمیز باشد. مثاًل بد نیست به کار های » راف استدمن « و 

 » سمپه « نگاه کنید. 
 یوحنایی

سالم. نظر تون در رابطه با تازه کارها چیست؟ چه کنند تا جای نسل 
 قبلی رو پر کنن؟

 خانم یا آقای یوحنایی
خود طبیعت به راحتی نسل های جدید را جایگزین نسل 
های قدیم می کند و نیازی به تصمیم من و شما نیست. 

 پیروز باشید.
 داود رضائی

با سالم خدمت استاد بزرگ و جلیل القدر. سوالی که داشتم اینه که 
توی یک اثر کاریکاتور بیشترین چیزی که می تونه مخاطب رو به 

 خودش جذب کنه و ارتباط بگیره چی می تونه باشه؟ با تشکر فراوان.
 آقای داود رضائی

در یک کاریکاتور فکر و اندیشه و انتقاد متین و موقر، یا 
همان پیام و محتوا، در لفاف طنزی در خور و شایسته 

 بیشترین سهم را در جلب توجه مخاطب دارد.
 علیرضا

باز هم یه سوال دیگه در مورد رنگ آمیزی کاریکاتورها داشتم. وقتی 
که به کاریکاتورهای کامپیوتری دقت می کنم به نظر میاد که اول 

رنگ میشن بعد روشون با دست سایه زده می شه. آیا این حرف من 

 درسته یا نه؟ لطفا کامل توضیح بدید.
 آقای علیرضا

بعد از رنگ آمیزی کارتان می توانید به دلخواه نقاطی 
از آن را روشن یا تاریک کنید. همة این ها بسته به 

سلیقه و توانائی شما در استفاده از امکانات برنامه های 
 کامپیوتری است. 

 علی فالح
 سالم استاد

من شاگرد استاد عبدی بودم. خیلی تعریفتونو از استاد شنیدم خیلی 
 مشتاقم که از نزدیک مالقاتتون کنم.

کارهای شما را هم خیلی دوست دارم. می خواستم ببینم چطور 
آنقدر حالت دار هستند. برای اینکه ما به این درجه برسیم چیکار 

 باید بکنیم؟ ممنونم.
 آقای فالح

با تشکر از لطف شما و امتنان از محبت های دوست 
 گرانمایه استاد بهمن عبدی

برای این که تیپ ها و فضاهائی که می کشید شیرین 
و جذاب از در آب در آیند، از مدل های زنده و واقعی 

اطرافتان استفاده کنید. از چهرۀ و تیپ ) طرز و ترتیب 
لباس پوشیدن و چاقی و الغری ( پدر، مادر، خواهر و 

برادر و اسباب و خانه آرائی واقعی خانة خودتان طراحی 
 کنید. پس از مدتی اثر مثبت آن را مالحظه خواهید کرد.

 احمد
 باسالم

چند وقت پیش که داشتم به یکی از گالری ها نگاه می کردم، یکی 
از طراحی ها خیلی شبیه طرح من بود. از آن وقت تا حاال وقتی می 
خوام طرحی بزنم همش می ترسم نکنه قبال یکی این طرح رو کار 
کرده باشه و برچسب متقلب بخورم. دوستان می گویند باید آرشیو 

مغزیت را تقویت کنی. راستش تا اونجا که بتونم این کار رو می کنم 
ولی فکر نمی کنم کسی باشه که بتونه تمام آثار دنیا را در چند دهه 

اخیر دیده باشه! )در ضمن دیدن آثار جشنواره های شهرستانی بعضی 
 وقتا غیر ممکنه( ممنون می شوم اگر راهنماییم کنید. 

 آقای احمد
قربان اگر شما واقعاً از کار کسی کپی نکرده باشید نگران 

برچسب زنی ها نباشید و کارتان را بکنید. چون اگر 
کار شما بدون اطالع از کار دیگری کشیده شده باشد 

محال است کاماًل شبیه به آن از آب در آید. اما از جهت 
محتوائی بسیار پیش می آید که یک موضوع را ده ها نفر 

می کشند و این شباهت ذره ای از قدر آثار آن ها نمی 
 کاهد. موفق باشید.

 یوسف ثاني
سالم استاد لطفا راجع به ارزیابي یک کارتون خوب کمي توضیح 

 بدهید.
 آقای یوسف ثانی

 ارزیابی یک کارتون خوب را خواسته اید. 
اوالً بهتر است ما هم مانند ملت های دیگر از واژۀ 

کاریکاتور استفاده کنیم و نه کارتون، که خاص زبان 
 انگلیسی است.

ثانیاً یک به قول شما کارتون باید حاوی طنزی شیرین و 
 پرداخت هنری حرفه ای ) پروفشنال ( باشد.

 آشنا
 سالم خدمت استاد عزیز و بزرگوار.

 1- فرق نقاشي که توسط بچه ها کشیده میشه با کاریکاتور چیه؟
 2- تعریف کاریکاتور چیست؟

3- اصال تکنیک و هنر طراحی در کاریکاتور چه جایگاهی داره ؟ به 
عنوان نمونه اگر بازهم جسارت نکرده باشم تفاوت هنر مثال استاد 

 داود شهیدی و استاد داود کاظمی.
 باز هم ممنون و با آرزوی طول عمر و روزگار خوش برای شما

 خانم یا آقای آشنا
1-گمان می کنم جواب سئواالت شما را در باال داده 

 باشم.
2-کاریکاتور تعریف های دقیق و به اصطالح جامع و مانع 

دارد که برای اطالع از آن ها باید به کتاب های معتبر، 
مثاًل » دائرۀ المعارف مصاحب « چاپ امیر کبیر، ذیل واژۀ 

 کاریکاتور، مرجع مراجعه کنید.
اما به اجمال می گوئیم که واژۀ »کاریکاتور« از نام » 

آنیبال کاراکی« نقاش سدۀ شانزدهم ایتالیا گرفته شده که 
 برای نخستین بار آثار ماندگاری در این قالب پدید آورد. 

در زبان انگلیسی به آن Visual Humour می گویند 
و ماهم می توانیم معادل » طنز تصویری « را در مورد 

 آن به کار ببریم.
3- چنانکه در پاسخ دوستان دیگر هم مالحظه می 

فرمائید، طراحی پایة اصلی کاریکاتور است. یعنی اگر 
طراحی ندانید نخواهید توانست به افکار و اندیشه ها خود 

 صورت قابل رویت بدهید.
 بابک شمس

 استاد ارجمند ضمن عرض احترام.
 همان سوال تکراري همیشگي:

 چه پیشنهادي براي یک کاریکاتوریست آماتور دارید؟
 آقای بابک شمس

 پیشنهاد مرا برای کاریکاتوریست شدن خواسته اید. 
 این هم پیشنهاد من:

 خواهی شوی تیر انداز هی پر کن و بیانداز !
این بنده برای کاریکاتوریست شدن هیچ راهی جز 

 کاریکاتور کشیدن نمی شناسم.
با آرزوی موفقیت برای همة مشتاقان کاریکاتور، این هنر 

مؤثر و مردمی.
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 داود شهیدی:
چرا با درگذشت استاد منوچهر احترامی، من می 

گویم که نه تنها عرصه طنز نوشتاری، بلکه دنیای 
کاریکاتور و طنز گرافیک هم محققی بزرگ، و 

 پیشکسوت و یک آموزگار را از دست داد؟
این است که من به عنوان یک کاریکاتوریست 

معتقدم که هنر جوان کاریکاتور اگر بخواهد هم شان 
هنرهای فاخری چون نقاشی و تئاتر و مجسمه سازی 

و ... تداوم تاریخی داشته باشد و خود را در سطح 
باال اعتال دهد و در آن سطح خود را نگه دارد که به 

 راستی شایسته اوست؛
 باید دارای شالوده نیرومند ذهنی نیز باشد. 

یک ذهنیت طنز که از عرصه های شوخی های بی 
شائبه تا انتقاد اجتماعی تا نبرد سیاسی و یا عرصه 

 های عمیق فلسفی را دارا باشد.
این ذهنیت طنز تنها با دیدن آثار بزرگان کاریکاتور 

و خواندن درباره ایشان به دست نمی آید، بلکه 
ریشه اش در تمام زمینه های فکری و علی 

الخصوص ادبیات طنز است. چون جدا از بحث های 
جانبی تکنیک و فرم گرافیک، طراحی برای یک 

 کاریکاتوریست ابزار بیان عقیده است.

خود عقیده با ادبیات طنز شکل می گیرد، عمق و 
گسترش می یابد و از همه مهمتر با تاریخ ایران و 
هویت های ملی و میهنی رابطه می گیرد و چون 

یک طفل شیرخواره، از این مادر سترگ یعنی تاریخ 
اندیشه ایران، تغذیه می کند، نیرو می گیرد و هویت 

 می یابد.
برای خود من عنصر تعیین کننده واقعی، طنز 

چخوف، طنز نیکالی گوگول و یا طنز فرانتس 
کافکا، یا جیمز تربر و یا سینمای اینگماربرگمن و از 

آن سوی تر طنز شمس تبریزی و خیام نیشابوری 
و حافظ شیراز و عطار و دیگر اندیشمندان بزرگ 

 ایرانی است.
منوچهر احترامی معلمی بزرگ بود در ایجاد این 

ارتباط بین تو و تاریخ تو و هویت تو! او بود که تجربه 
ی مرا در نمایشگاه »بیابان بی فریاد« ستود و به من 

 زمینه های ادبی مشابه را معرفی کرد. 
سخن از او بسیار است، در زمینه طنز کودک و هزار 

 زمینه ی دیگر.
درختی تناور که طراوت روحش با ماست و باقیست. 

 چنانکه سایه جسمش با ما بود.
یادش گرامی باد...

احترامی ارتباطی بود بین تو، تاریخ تو و هویت تو!
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26مین مسابقه بین المللي کارتون 
 آیدین دوغان ترکیه

 موضوع:
 آزاد

 شرایط:
 - آثار ارسالی باید اصل باشد. 

- پرینت آثار کامپیوتری باید به امضای 
 هنرمند برسد.

 - حداکثر اندازه آثار ارسالی باید A3 باشد.
- ارسال فرم شرکت در مسابقه، بیوگرافی و 

 عکس الزامی است.
 جوایز:

نفر اول: 8000 دالر + هزینه سفر و اقامت 
 برای شرکت در مراسم اختتامیه

نفر دوم: 5000 دالر + هزینه سفر و اقامت 
 برای شرکت در مراسم اختتامیه

نفر سوم: 3500 دالر + هزینه سفر و اقامت 
 برای شرکت در مراسم اختتامیه

 جایز ویژه: 500 دالر
 مهلت ارسال آثار:
 11 اردیبهشت 1388

 نشانی ارسال آثار:
 Aydin Dogan Foundation, Oymaci
 Sokak, No:15, Altunizade 34662,

Istanbul / Turkey 

برای کسب اطالعات بیشتر، دریافت فرم 
شرکت در مسابقه و برچسب به نشانی: 

http://www.aydindoganvakfi.org.tr/

haber.asp?id=44 مراجعه نمائید.

 DE‘ 3مین مسابقه بین المللي کارتوناله
’GEUS

 موضوع:
 آزاد

 شرایط:
 - آثار ارسالی باید اصل باشد.

 - اندازه آثار ارسالي باید A4 باشد.
- هنرمندان شرکت کننده در مسابقه باید باالي 

 16 سال باشند.
 - تعداد آثار ارسالي محدودیتی ندارد.

 - پشت هر اثر باید نام و آدرس هنرمند درج گردد.
 جوایز:

 نفر اول: 500 یورو
 نفر دوم: 250 یورو
 نفر سوم: 150 یورو

 یک جایزه 150 یورویی براي هنرمند زیر 25 سال
 مهلت ارسال آثار: 

 29 مرداد 1388
 نشانی ارسال آثار:

 Cartoonale "De Geus" 2009,
Vlassenroot Clement 

 Duivenkeetstraat 16, B-9280
Lebbeke 

برای دریافت فرم شرکت در مسابقه به نشانی: 
http://irancartoon.ir/news/

archives/GEUS-Form.doc مراجعه 
نمائید.

سومین دوساالنه بین المللي طنز گرافیکي 
Mena Jose Martin"

 موضوع: 
دولسینه آ Dulcinea )کاراکتر زن در اثر هنري 

""دون کیشوت"(
 شرایط:

- اثر ارسالی باید اصل بوده و در هیچ جشنواره 
 دیگري شرکت داده نشده باشد. 

- هر شرکت کننده تنها مي تواند یک اثر ارسال 
 کند.

 - حداکثر اندازه آثار ارسالی باید 30 * 40 باشد.
- به همراه اثر باید نام،  تلفن، عکس، ایمیل و 

 بیوگرافي ارسال گردد.
 جوایز:

 یک جایزه 1000 یورویی
 به همراه لوح تقدیر

 مهلت ارسال آثار:
 23 خرداد 1388

 نشانی ارسال آثار:
City council of the Toboso

 Museum of Graphical Humor
Dulcinea

C. Dona Tolosa, 2
)the Toboso )Toledo 45820

Spain 
http:// : برای کسب اطالعات بیشتر به نشانی

www.ecc-kruishoutem.be/
 graphics_algemeen/dulcinea.pdf

مراجعه نمائید.

9مین مسابقه بین المللي کارتون 
 مطبوعاتي کانادا

 موضوع: 
 حفاظت از حریم خصوصي

 شرایط:
- هر شرکت کننده می تواند فقط یک اثر ارسال 

 نماید.
 - حداکثر اندازه ی آثار ارسالی باید A4 باشد.

- فرمت آثار ارسالی باید JPEG با رزولوشین 
"300DPI باشد.

- به همراه آثار باید نام، آدرس، تلفن، نمابر و ایمیل 
 هنرمند ارسال شود.

 جوایز:
نفر اول: 1500 دالر + تندیس + لوح تقدیر سازمان 

 یونسکو در کانادا
 نفر دوم: 750 دالر کانادا + لوح تقدیر
 نفر سوم: 500 دالر کانادا + لوح تقدیر

 به همراه 10 لوح تقدیر
 مهلت ارسال آثار:

 7 فروردین 1388
 نشانی ارسال آثار:

info@ccwpf-cclpm.ca 
http:// :برای کسب اطالعات بیشتر به نشانی

www.ccwpf-cclpm.ca/english مراجعه 
نمائید.

نخستین مسابقه بین المللي کارتون 
 توریسم ترکیه

 موضوع: 
 توریسم

 شرایط:
- آثار ارسالی مي تواند اصل یا پرینت با 

 امضا باشد. 
- هر شرکت کننده می تواند حداکثر 3 اثر 

 ارسال نماید.
- اندازه آثار ارسالی باید حداقل A4 و حداکثر 

 A3 باشد.
- پشت هر اثر باید نام و آدرس هنرمند درج 

 گردد. 
 - ارسال فرم شرکت در مسابقه الزامی است.

 جوایز:
جایزه بزرگ: سفر به ترکیه با یک همراه و 
اسکان در هتل 5 ستاره به مدت 7 روز + 

شرکت در کنفرانس جهاني تحقیقات در زمینه 
 توریسم

جایزه دوم: سفر به ترکیه با یک همراه و 
اسکان در هتل 5 ستاره به مدت 6 روز + 

شرکت در کنفرانس جهاني تحقیقات در زمینه 
 توریسم

جایزه سوم: سفر به ترکیه با یک همراه و 
اسکان در هتل 5 ستاره به مدت 5 روز + 

شرکت در کنفرانس جهاني تحقیقات در زمینه 
 توریسم

 به همراه 5 لوح تقدیر
 مهلت ارسال آثار:

 10 دیماه 1388
 نشانی ارسال آثار:
Prof. Atila OZER 

 Anadolu University 
Egitim Karikaturleri Muzesi 

 Akcami Mah., Malhatun Sokak,
No: 6 

Odunpazarı, 26030 Eskisehir 

TURKEY 

برای کسب اطالعات بیشتر به نشانی: 
http://www.anatoliajournal.com/

cartoon/ مراجعه نمائید.

3مین جشنواره بین المللي کاریکاتور 
 زاگرب

 موضوع: 
 خودروي از رده خارج

 شرایط:
 - آثار ارسالی باید اصل باشد.

 - آثار دیجیتالی نیز پذیرفته می شود.
- هر شرکت کننده می تواند حداکثر 2 اثر 

 ارسال نماید.
 - اندازه آثار ارسالی باید A5 یا A4 باشد.

 جوایز:
 جایزه بزرگ: 4000 یورو

 جایزه اول: 1000 یورو
 جایزه دوم: 800 یورو
 جایزه سوم: 500 یورو

 دو جایزه ویژه 300 یورویی
 مهلت ارسال آثار:

 4 اردیبهشت 1388
 نشانی ارسال آثار:

HUNA d.o.o
Srebrnjak 55

Zagreb 10000
Croatia

برای کسب اطالعات بیشتر به نشانی: 
http://www.ecc-kruishoutem.

be/graphics_algemeen/

CarCaricature2009.pdf مراجعه نمائید.

 14مین جشنواره بین المللی کارتون زاگرب

 موضوع: 
 نیازهاي اولیه بشر مثل: غذا، نوشیدنی، لباس و ...

 شرایط:
- هر شرکت کننده می تواند حداکثر 3 اثر ارسال 

 نماید.
 - آثار ارسالی باید اصل باشد. 

 - آثار دیجیتالی باید به امضای هنرمند رسیده باشد.
 - اندازه آثار ارسالی باید A4 یا A3 باشد.

- در پشت هر اثر باید نام، نام خانوادگي و آدرس 
 درج گردد.

 جوایز:
 - جایزه اول: 1000 یورو
 - جایزه دوم: 500 یورو
 - جایزه سوم: 300 یورو

 به همراه 5 جایزه ویژه
 مهلت ارسال آثار: 

 5 اردیبهشت 1388
 نشانی ارسال آثار:

 CROATIAN CARTOONIST
ASSOCIATION

SAVSKA CESTA 100
ZAGREB. CROATIA 10000 

برای دریافت فرم شرکت در مسابقه و برای کسب 
http://www.hdk. :اطالعات بیشتر به نشانی

 hr/vijesti/zagreb2009pozivnica.htm
مراجعه کنید.  
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اولین نشست شورای برنامه ریزی نهمین 
 دوساالنه کاریکاتور برگزار شد

روز چهارشنبه 2 بهمن ماه 1387، اولین نشست 
شورای برنامه ریزی نهمین دوساالنه بین المللی 

کاریکاتور تهران با حضور بهمن عبدی، محمدعلی 
بنی اسدی، توکا نیستانی، کیارش زندی، بهرام 

عظیمی، غالمعلی لطیفی، صادق باقری، محمدامین 
آقایی، حسین صافی، جواد علیزاده، محسن نوری 
نجفی، سیدمسعود شجاعی طباطبایی، کامبیز درم 

 بخش و هادی حیدری در خانه کاریکاتور برگزار شد.
در ابتدا عباس قاضی زاهدی، مسئول روابط عمومی 

خانه کاریکاتور ضمن خوشامد گویی به میهمانان 
از سیدمسعود شجاعی طباطبایی درخواست کرد تا 
به ذکر گزارشی اجمالی در خصوص دوساالنه ی 

 هشتم بپردازد. 

سیدمسعود شجاعی طباطبایی ضمن ارائه ی گزارش 
از عدم قبول مسئولیت دبیری دوساالنه ی نهم 

خبر داد که این تصمیم با مخالفت اکثریت حضار 
 روبرو شد.

در ادامه ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه 

ی برگزاری دوساالنه کاریکاتور هر یک از حضار 
موضوعات پیشنهادی خود را برای دوساالنه ی نهم 
ارائه نمودند که همه ی موضوعات روی تخته وایت 

 بورد درج شد.
سپس موضوعات تکراری حذف شد و در نهایت 

موضوعاتی چون: فرار، کاله، عالمت سوال، آینه، 
صندلی، مرغ و تخم مرغ، کسب افتخار، آینده و 

سلمانی باقی ماند. با نظر استاد درم بخش و سایر 
حضار موضوعات باقی مانده مناسب دیده نشد و 

 دوباره حضار موضوعات جدیدی ارائه نمودند. 
در نهایت موضوع "ترس" که از سوی استاد علیزاده 

ارائه شد با اکثریت آرا به عنوان موضوع اصلی 
 جشنواره انتخاب شد. 

بنا بر پیشنهاد محمدامین آقایی و رای اکثریت حضار 
موضوع بخش کمیک استریپ آزاد اعالم شد و با 

تبادل نظر اعضا موضوع بخش چهره نیز چهره های 
 سیاسی اعالم شد.

گفتنی است در این نشست جمال رحمتی، 
مسعود ضیایی زرد خشویی، بزرگمهر حسین پور 
، محمدحسین نیرومند و رحیم بقال اصغری نیز 

غایب بودند.

نتایج جشنواره بین المللی کارتون 
 ساتریکن اعالم شد

در این جشنواره در بخش طنز اجتماعی شاهرخ 
حیدری موفق به کسب جایزه ی اول شد و 

 محمدامین آقایی جایزه ی دوم را از آن خود کرد.
ایران کارتون ضمن تبریک برای این دو هنرمند 

خوب کشورمان آرزوی کسب موفقیت های 
روزافزون را دارد.

کارتونیست های ایرانی در جشنواره 
 آموریستیکا خوش درخشیدند

نتایج 41مین جشنواره بین المللی کارتون 
آموریستیکا ایتالیا که با موضوع دروغها برگزار شده 

 بود اعالم شد.
در بخش کارتون محسن اسدی و محمود نظری 

 موفق به کسب جایزه شدند.
همچنین در بخش استریپ کریست هویان جایزه 
بزرگ را به خود اختصاص داد و شاهرخ حیدری و 

 مرضیه رضایی نیز موفق به کسب جایزه شدند.
ایران کارتون ضمن تبریک برای این هنرمندان 

آرزوی کسب موفقیت های روزافزون را دارد.

 نمایشگاه تصویرسازی در خانه کاریکاتور

خانه کاریکاتور اقدام به برپایی نمایشگاهی از آثار 
تصویرسازی فرهاد مفّوز نمود.

 

مفـــّوز که اولین نمایشگاه انفرادی خود را 
تجربه کرد متولد 1367 تهران و دانشجوی مقطع 

 کارشناسی رشته ی نقاشی می باشد.
گفتنی است در این نمایشگاه 28 اثر در ابعاد مختلف 
و با تکنیک دستی و دیجیتالی در معرض دید عموم 

 قرار گرفت.

 نتایج 7مین جشنواره Googlm اعالم شد

در این جشنواره محمد کارگر و محمود 
محمدتبریزی موفق به کسب جایزه ی نقره شدند و 

 جواد تکجو جایزه ی برنز را به خود اختصاص داد.
همچنین عباس ناصری، اکبر تراب پور، بهنام پور 

مهدی، فرنوش مقدم، ایمان نوری نجفی، جواد 
طریقی اکبرپور، محمود آزادنیا، ماریه مقدسی، 

مرضیه رضایی، محمدعلی ولی زاده، محمد صالحی، 
محسن اسدی، محسن دامندان، ناهید مقصودی، 

رامین رضایی، رضا جنگی، سجاد رافعی، سجاد 
عبادی فرکوش، سیدیوسف رحیمی و شهرام رضایی 

 نیز جایزه ی ویژه را از آن خود کردند.
ایران کارتون ضمن تبریک برای تمامی هنرمندان 

برگزیده آرزوی کسب موفقیت های روزافزون 
را دارد.

نشان عالی تجسمی برای سیدمسعود شجاعی 
 طباطبایی

در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ی بین المللی 
تجسمی فجر، نشان عالی تجسمی به هفت هنرمند تاثیر 

 گذار اهدا شد.
زینت السادات امامی نگارگر، احمد اسفندیاری نقاش، 
کیخسرو خروش خوشنویس، حسین پرتوی عکاس، 
ویکتور دارش مجسمه ساز، علی وزیریان گرافیست و 

سیدمسعود شجاعی طباطبایی کاریکاتوریست هنرمندان 
برگزیده ای بودند که وزیر ارشاد نشان عالی تجسمی به 

 همراه هزینه سفر حج عمره را به آنها اهدا کرد.
همچنین به 29 هنرمند برجسته هنرهای تجسمی نشان 

 درجه یک هنری اهدا شد. 
افشین بختیار، سعید صادقی، محمد فرنود، مجتبی آقایی، 
علی رئیس شقاقی، سعید محمودی ازناوه و کریم عارفی 
در عکس، محمدعلی مرزی، منوچهر نوح سرشت، حمید 

عجمی، علی فرزانه، مهدی فروزنده، ایرج نعیمانی، 
ناصر نوروزی منش، شمس الدین عبدالوفاحسینی، اکبر 

صابونچی، حسن آهنگران، مهدی فالح و مهدی 
عطریان در خوشنویسی، یوآف دارش در مجسمه سازی، 
مصطفی اسداللهی، کورش پارسانژاد و ابوالفضل همتی 

آهویی در گرافیک، غالمعلی لطیفی در کاریکاتور و 
یعقوب عمامه پیچ، صادق تبریزی، سیدجالل شباهنگی، 
محمدعلی رجبی و حسین خسروجردی در نقاشی نشان 

درجه یک هنری معادل دکترا را دریافت کردند.
ایران کارتون ضمن تبریک برای تمامی هنرمندان آرزوی 

کسب موفقیت های روزافزون را دارد.

نتایج جشنواره محیط زیست اصفهان 
 اعالم شد

سعید صادقي در بخش کاریکاتور )آزاد( اولین 
جشنواره ی فرهنگی هنری محیط زیست استان 

اصفهان موفق به کسب مقام اول شد و محمدصالح 
رزم حسیني و سهیل محمدي نیز رتبه های دوم و 

 سوم را به خود اختصاص دادند.
همچنین در بخش کاریکاتور )دانشجویی( مریم 

سلیمي و محمدعلي خلجي رتبه های اول و دوم را 
 از آن خود کردند.

ایران کارتون ضمن تبریک برای این عزیزان آرزوی 
کسب موفقیت های روزافزون را دارد.
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اولین نشست خبری مسابقه بین 
 المللی کاریکاتور خودرو برگزار شد

مسعود شجاعي طباطبایي در نشست خبري 
این مسابقه که با حضور مجتبي خشایار مدیر 
روابط عمومي شرکت سایپا برگزار شد گفت: 

این مسابقه به دلیل محدودیت زماني به 
شکل اینترنتي برگزار مي شود و در این راستا، 

سایت هاي اینترنتي کاریکاتور دنیا از جمله 
سیریا کارتون و دیگر سایت هاي کاریکاتور 

یونان، بلژیک و ... با ما همکاري کردند و در 
این مدت که هنوز مهلت ارسال آثار به پایان 

نرسیده است، حدود 1850 اثر از 40 کشور دنیا 
 براي ما ارسال شده است. 

وي افزود: با توجه به این که آخر بهمن ماه به 
عنوان آخرین مهلت ارسال آثار در نظر گرفته 
شده است، تصور مي کنم که تعداد کشورهاي 

شرکت کننده در این مسابقه به بیش از 60 
 کشور برسد. 

شجاعي به حضور هنرمندان مطرح جهاني 
در این مسابقه اشاره کرد وگفت: هنرمندان 

مطرح وسرشناس دنیا از جمله میخائیل 
سیالتکوفسکي که چندسال پیش به عنوان 
بهترین کاریکاتوریست دنیا شناخته شده بود 
به همراه والدیمیر کازانفسکي از اوکراین در 
این مسابقه شرکت کرده اند و این هنرمندان 
کساني هستند که آثارشان در هر نمایشگاه 

 باعث اعتبار آن خواهد بود. 
رییس خانه کاریکاتور ایران در ادامه 

گفت:شرکت سایپا وسیترون از بانیان این 
مسابقه هستند که با همکاري خانه کاریکاتور 

 برگزار مي شود. 
وي حضور شرکت هاي صنعتي را در برگزاري 
نمایشگاه هاي هنري اتفاق بسیار خوبي خواند 

و افزود: توجه خاص به کاریکاتور که داراي 
زبان بین المللي است، نشان دهنده جایگاه و 

 اهمیت این هنر است. 
وي در ادامه به موضوع غزه اشاره کرد وگفت: 

از حدود یک سال پیش تاکنون موضوع غزه 

را در میان کاریکاتوریست هاي دنیا مطرح 
کردیم و هنرمندان عدالتخواه65 کشور دنیا 

در این مسابقه شرکت کردند و این نشان داد 
که ایران مي تواند مرکزي براي ارائه مسائل 
و مفاهیم ارزشي و هنري این چنیني باشد 

وتوجه هنرمندان دنیا به ایران در این مقوله 
نیز نشان دهنده جایگاه ما در عرصه کاریکاتور 

 دنیاست. 
مجتبي خشایار مدیر روابط عمومي شرکت 
سایپا نیز درباره این مسابقه گفت: برخي از 

شرکت هاي صنعتي ممکن است با برگزاري 
نمایشگاه هاي هنري به دنبال تبلیغات باشند 
اما ما محصول نهایي این رویداد به صورت 
درون سازماني و برون سازماني برایمان حائز 

 اهمیت است. 
وي در توضیح بیشتر این موضوع گفت: 

کاریکاتور مي تواند تأثیر به سزایي در ارتقاي 
روحیه کارکنان شرکت سایپا داشته باشد و 

مجموعه 30 هزار نفري خانواده سایپا مي توانند 
از لطافت و نوع بیان هنري کاریکاتور در 

فضاي کارشان استفاده کنند و همچنین در 
برون از سازمان نیز ما از طریق هنر کاریکاتور 

 مي توانیم با مردم با زبان هنر سخن بگوییم. 
وي افزود: با تعامل صنعت و هنر، مي توان از 

ظرفیت ها و توانمندي هاي هر دو مقوله در 
 راستاي اهداف مورد نظر بهره گیري کرد. 

مسابقه کاریکاتور »خودرو« در دو بخش اصلي 
»خودرو« و بخش ویژه با موضوع 
»خودروهاي آینده«  برگزار مي  شود.

گفتنی است در این جشنواره به سه برگزیده 
اول تا سوم این مسابقه به ترتیب 2 هزار یورو، 

 1500 یورو و هزار یورو اهدا خواهد شد. 
در بخش ویژه نیز به دو برگزیده مبلغ 1000 

 یورو و 1500 یورو اهدا خواهد شد. 
این آثار از سوي هیئت داوراني متشکل 

از چهار کاریکاتوریست خارجي و پنج 
کاریکاتوریست ایراني داوري خواهد شد و یک 

نفر از شرکت سایپا نیز در این ترکیب حضور 
خواهد داشت.

 محمود آزادنیا ونیزی شد

در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ی بین المللی 
هنرهای تجسمی فجر، در بخش کاریکاتور محمود 

آزادنیا امتیاز اعزام به بي ینال ونیز را از آن خود کرد 
و محمود مختاري، شهرام رضایي، جابر اسدي، رضا 

مختاري جوزاني، مجید امیني و ندا تنهایي مقدم 
هر کدام لوح افتخار و 10 سکه بهار آزادي دریافت 
کردند و محمدعلي خلجي در بخش داوري مردمي 

 به عنوان نفر برگزیده اعالم شد. 
ایران کارتون ضمن تبریک برای این هنرمندان 

آرزوی کسب موفقیت های روزافزون را دارد. 

 یک جایزه برای محمدصالح رزم حسینی

محمدصالح رزم حسینی لوح تقدیر بخش کارتون 
دومین جشنواره لوح تقدیر براي کارتونیستهای 

 برزیل را به خود اختصاص داد.
ایران کارتون ضمن تبریک برای وی آرزوی کسب 

موفقیت های روزافزون را دارد.

 نمایشگاه کاریکاتور در خانه کاریکاتور

خانه کاریکاتور اقدام به برپایی نمایشگاهی از آثار 
کارتون محمدصالح رزم حسینی نمود.

در این نمایشگاه 30 اثر با موضوعات مختلف در 
 معرض دید عالقمندان قرار گرفت.

نتایج اولین جشنواره ی کاریکاتور اتیوپی 
 اعالم شد

در اولین جشنواره ی بین المللی کاریکاتور اتیوپی 
که در دو بخش موضوعی )گرسنگی( و آزاد برگزار 

شده بود شاهین کالنتری موفق به کسب مقام 
 دوم شد.

همچنین سیدمسعود شجاعی طباطبایی جایزه 
ی ویژه را از آن خود کرد و جبار عبدلی، مسعود 
ضیایی زرد خشویی، محمدصالح رزم حسینی و 

شهرام رضایی لوح افتخار این مسابقه را به خود 
 اختصاص دادند.

ایران کارتون ضمن تبریک برای این هنرمندان 
آرزوی کسب موفقیت های روزافزون را دارد.

کاریکاتوري از »جواد علیزاده« در آلمان به 
 نمایش درآمد

اثري از »جواد علیزاده« درباره فیلم  به یادماندني 
و تاریخي »جاده« درادامه برنامه نمایش دیجیتالي 
روزانه کارتون در متروي برلین به نمایش گذاشته 

 شد. 
سایت کارتوني »تون پول- Toonpool« مستقر 

درکشور آلمان، در ادامه برنامه نمایش دیجیتالي 
روزانه کارتون در متروي برلین، این بار نمایش جمعي 

از چهره هاي معروف سینمایي جهان را در دستور 
کار خود قرار داده است و آثار ده کاریکاتوریست 
بین المللي را از کشورهاي آلمان، بلژیک، اسپانیا، 

امریکا، بزریل، استرالیا و ایران براي نمایش انتخاب 
 کرده است. 

در این میان، اثري از »جواد علیزاده« - 
کاریکاتوریست ایراني و مدیر مجله»طنز و 

کاریکاتور« درباره یکي از فیلم هاي به یادماندني 
تاریخ سینما و مورد عالقه این کاریکاتوریست به 

 نمایش گذاشته شد. 
اثر فوق با عنوان »La strada - ال استردا« یا 

همان فیلم معروف »جاده« اثر جاودانه فدریکو 
فلیني، کارگردان شهیر ایتالیایي است که چهره 

بازیگر زن این فیلم یعني »جولیتا ماسینا« را که 
ایفاگر دختر ساده دلي به نام »جلسو مینا« بود را 

 نشان مي دهد. 
آثار برگزیده با ذکر نام خالق هر اثر، از ساعت 4 تا 

24 و در 4000 صفحه نمایش ویدیویي به میزان 40 
بار درروز در این برنامه به نمایش در مي آید و طیق 
آمار منتشر شده به طور تقریبي هر روز یک و نیم 

 میلیون بیننده این برنامه را مي بینند. 
پیش از این اثر دیگري از »جواد علیزاده« با عنوان 

 »شلیک« نیز در متروي برلین به نمایش در آمده بود. 
ایران کارتون ضمن تبریک برای استاد علیزاده 

آرزوی توفیقات روزافزون را دارد. 
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گ جدید، زیبا و ارزشمند آیدین دوگان 
کاتالو

ش به دستمان رسید. در این مجموعه 
چندی پی

که به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد 
مسابقات کاریکاتور آیدین دوگان به چاپ 

رسیده است، آثاری که در 25 دوره ی این 
مسابقه حائز رتبه های برتر شده اند، دیده می 
ک بنیاد آیدین دوگان و مسابقه 

شود. بدون ش
ی آن یکی از معتبرترین مراکز جهت برپایی 

مسابقات ساالنه در دنیا می باشد و کیفیت 
برپایی این مسابقه زبانزد عالقه مندان به این 
زمینه هنری در دنیاست، در این شماره عالوه 

بر ارائه مقدمه این کتاب، شما را دعوت می 
کنیم تا منتخبی از آثار برتر این مسابقه را 

مالحظه فرمایید.

مقدمه:
بنیاد آیدین دوگان پروژه های مسئوالنه 

س قرار دادن 
اجتماعی را با هدف در دستر

اطالعات مفید و درست هدایت می کند تا 
ک هنرمندان بتواند جامعه ای مدرن و 

با کم
معتبر بسازد که با مهارت های شخصی زمینه 

ای برای رفع مشکالت ایجاد نماید.
ک می 

برگزاری این مسابقات به این بنیاد کم
ش های 

کند تا ضمن توجه و احترام به ارز
جهانی برای حل این مشکالت با همکاری 

کامل با هنرمندان برآیند. 
بنیاد آیدین دوگان برای پیشرفت نژاد آینده 
سرمایه گذاری هایی کرده است که موجب 

پیشرفت زندگی فرهنگی، ساخت بنیان اساسی 
برای تحصیالت با تمرکز بر تحصیالت شغلی، 

 Sergei Tunin/ Russia 
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حمایت از استعدادهای جوانان و ارتقای دائم و 
موثر کشور ترکیه در سکوی جهانی تحصیالت 

گ باشد.
و فرهن

در بین این فعالیت ها، تحصیالت باالترین 
سهم را داراست. بنیاد آیدین دوگان برای 

رسیدن به این هدف برای دانشجویان این 
کشور؛ دانشگاه، خوابگاه، لوازم و منابع مورد 

نیازشان را فراهم می نماید. این بنیاد در عین 
حال مسابقاتی برگزار می کند تا جوانان با 
استعداد و خالق را در شغل موردنظرشان 

پیدا کند.
جایزه آیدین دوگان هر ساله در مقوله های 
مختلفی داده می شود تا عالوه بر پیشرفت 
فرهنگی، از هنرمندان و دانشمندان حمایت 

کند. به عالوه دانشجویان را تشویق به 
خواندن علوم ارتباطات در دانشگاه می کند 

و حتی جایزه ارتباطات جوانان را به آنها اهدا 
می کند.

هدف اصلی که این بنیاد دنبال می کند، 
ض جریان 

تقویت جامعه ای است که در معر
های اصیل بین المللی قرار می گیرد. 

کاریکاتورها ساده ترین راه ارتباط با این 
جریان ها در سطح جهان است.

بنیاد آیدین دوگان کامال از نیروی بالقوه 
کاریکاتور آگاه است و سالها است که مسابقات 

بین المللی کاریکاتور آیدین دوگان را برگزار 
می کند. این مسابقات توسط بنیاد حریت 

H آغاز شد.
urriyet

کاریکاتورها می توانند بازتاب استعداد بر روی 
کاغذ، توجه به تفاوت ها و انتقاد از معضالت و 

مشکالت باشند.
مسابقه بین المللی کاریکاتور آیدین دوگان هر 
ساله استادان هنر را در کنار هم جمع می کند. 

از آغاز این مسابقات 5800 هنرمند از 127 
کشور با 50/000 اثر هنری در این مسابقه 

شرکت کرده اند.
کاریکاتورهای منتخب و برنده جایزه هر ساله 

تقریبا در همه شهرهای ترکیه و کشورهای 
ش در می آیند و در کاتالوگی 

مختلفی به نمای
ش کاریکاتورهایی 

نیز چاپ می شود. سال پی
با عنوان »صلح جهانی« در سازمان ملل به 
ش در آمد و آثار برنده جایزه در انجمن 

نمای
ک نشان داده شد.

طراحان نیویور
این کاریکاتورها دائما در رسانه های دیجیتال 
ش داده می شود و موزه ای تصویری را 

نمای

به وجود آورده و کامل ترین گالری از نوع خود 
به شمار می آید.

شما در این کتاب کاریکاتورهایی را که در 
مسابقات بین المللی کاریکاتور آیدین دوگان 

برنده جوایز شده اند می بینید، این مسابقه 
یکی از مهم ترین مسابقات کاریکاتور دنیا  
است. این کاریکاتوریست ها از کشورهای 
مختلف و با عقاید متفاوتی هستند که می 

توانند داستان 25 ساله مسابقات آیدین دوگان 
را برایتان شرح دهند. 

 Zhengqing Shi/ China
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