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از عسل تختی تا «الیف استایل»هاشمی

سایبریهای سعودی
به «خاشقچی» حمله میکنند

«در جستجوی خانه خورشید»
به «هنروتجربه» رفت

همدلی| علــی نامجو :چنــد روز قبل اعالم شــد که
وصیتنامه جهان پهلوان غالمرضــا تختی بعد از مرمت به
موزه ملی ورزش ،المپیک و پارالمپیک تحویل داده شــده
اســت؛ وصیتنامه مردی که پنجاه و ســه سال از رفتنش
میگذرد و هنوز هم هر وقت هفدهم دی ماه از راه میرسد
خیلیها جمع میشــوند در ابنبابویه شــهر ری تا بر ســر
مزارش حاضر شوند و یادش را گرامی بدارند.اینکه چقدر
دولتها در به شهرت رســیدن آدمهایی همچون غالمرضا
تختی موثر هســتند ،یک بحث اســت واینکه قبول کنیم
حاکمیتها نمیتوانند تختیها را بســازند و تختی خودش
باید از میان خیل جمعیت ســر برآورد و تختی شود ،بحث
دیگری اســت .کل زندگی جهان پهلــوان را اگر بیخیال
شویم ،یکی از اقداماتی که بدون شک در رسیدن به جایگاه
امروزیاش در میان مردم نقش داشــت ،در فیلم سینمایی
«غالمرضــا تختی» بهرام توکلی دیده میشــود .در این اثر
ســینمایی سکانسی در گلفروشــی معروف زندگی تختی
وجود دارد که درخشان است و نشان میدهد او چرا جهان
پهلوان شد .آقاتختی در آن ایام از نظر مالی اوضاع و احوال
به ســامانی ندارد ،محرومیتهایــش از حضور در مجامع و
حتی سالنهای کشتی آغاز شده ،حقوقش را از راهآهن قطع
کردهانــد و حق بازوبندش را هــم دیگر به او نمیدهند .در
عمل کاری با او کردهاند که میتواند هر مردی را بترکاند که
البته ترکاند .دوســتش میگوید کمی از این عسل بخور .او
هم قاشقش را فرو میکند در شیشه عسل و بعد میمالدش
روی نــان ،به دهان فرو میبرد .دوســتش میگوید :چطور
بود؟ غالمرضا جواب میدهد :خوشــمزه اســت .دوستش
میگوید :صاحب کارخانه این عســل گفته عکس تو را اگر
بزند روی این شیشه مثال چند صد تومان به تو خواهد داد.
تختــی میخندد و به خوردن ادامــه میدهد .بعد از اصرار
دوباره آن دوست ،جواب نغز تختی واقعا شنیدنی است؛ اگر
من عکسم را بدهم تا بزنند روی شیشه این عسل ،آن وقت
بچههای مردم فکر میکنند تختی عســل خورده که تختی
شده است .تا اینجا میشــود گفت ماجرا سرراست است و
نســخه تختی شدن را دارد نشــانمان میدهد .اما آیا همه
میتوانند تختی باشند یا اصال مایلند؟
قهرمان جهان یا جهان پهلوان
روزگاری حســین رضازاده به عنوان یک جوان کم سن و سال
ایرانــی جهــان را متحیر قدرت خود کــرد .وقتی روی تخته
مسابقات دسته فوق ســنگین مسابقات المپیک سیدنی رفت
همه را انگشــت به دهان گذاشــت و حرکات جالب سرش و
لبخند بزرگی که بعد از باال بردن وزنهها روی چهرهاش نقش
میبســت ،او را در فاصله چند روز به سوپراستار ورزش ایران
بــدل کرد .او بعدهــا باز هم مدال طــای المپیکش را تکرار
کرد و در چند مســابقه جهانی خــوش رنگترین مدال را به
ســینه زد .رضازاده اما هیچ وقت تختی نشــد ،شــاید چون
اصال این انتخابش نبود .دقیقا ســیزده ســال قبل در یکی از
شــبکههای ماهوارهای ظاهر شــد تا امالک رابینسون دبی را
تبلیغ کنــد و همان زمان خیلی از مردم بــه او هجوم بردند

رضا نامجو

کارآموز وکالت دادگستری

اصل آزادی قراردادها که مــورد پذیرش قانونگذار ما نیز
قرار گرفته ،موید این موضوع اســت که افراد حق دارند
به هر توافقی ملحق شــوند ،مگر آن توافق خالف قوانین
امری ،نظم عمومی یا اخالق حســنه باشد .با این شاقول
شــاید بتوان به درگیری میان سیدجوادهاشمی و برخی
مخالفــان حضورش در یــک تبلیغ نظاره کــرد.اینکه
مخاطبان یک فرد یا دســتکم برخی مخاطبان او از فرد
محبوبشان تصویری ساختهاند که بناست نامش را اخالق
بگذارند چه نســبتی با زیســت مــادی او و واقعیتهای
زیسته او دارد؟ جوادهاشمی یک بازیگر است .همین! در
یک بازه زمانی نمایانگر قشر یا گروه یا طبقهای خاص از

ایــن جامعه بوده و حاال تصمیــم گرفته کارهای دیگری
بکند .خود واقعی او هیچ کدام از اینها نیست و بر همین
بنیاد باید او را در انعقاد هر قراردادی مادامی که مشکالت
صدرالذکــر را ندارد آزاد تلقــی کرد و واال یک اصل مهم
زندگی بخشــی که همان آزادی قراردادی است و اتفاقا
منبعث از آثار آزادی اخالقی محســوب میشود لگدمال
خواهد شــد .از سوی دیگر کدام یک از آنها که از حضور
هاشمی در یک تبلیغ عصبانیاند از مفاد قرارداد منعقده
میان او و ســازندگان تبلیغ مذکور آگاهاند؟ چه کســی
میدانــد ضمانت اجرای تخطی از هر یک از مفاد قرارداد
مذکــور برای هر یک از طرفین چه میزان تعیین شــده
اســت؟ در تبلیغهایی از این دست معموال طرف سازنده
مفاد قــرارداد را به دقت تنظیــم میکند و برای تخطی
طرف دیگر از جزء جزء تعهداتی که انجام آنها را پذیرفته
ضمانت اجرایی در نظر میگیرد ،ضمانت اجرا یا خسارتی
که اگر تکتکشــان را با هم جمــع کنیم ،از مبلغ رد و

بدل شده میان طرفین قرارداد عدد به مراتب بزرگتری
خواهد شد .حال بر اساس گردن نهادن به اصل حاکمیت
قانون و بر این مبنا که در زندگی بشــر امروزی ســود و
زیان نقش به ســزایی به عهده دارند ،پرسش مهمی قابل
طرح اســت :آیا اگر هر کدام از مخالفانهاشمی جای او
بودند و بنا بود در شــرایطی که پــول درآوردن در حوزه
کاری او ســختتر از همیشه شــده (آن هم با تصویری
کــه تهیه کنندگان و مصرف کنندگان آثار هنری از او به
خاطر ســپردهاند) باز هم از حضور در چنین تبلیغی سر
باز میزدند؟ از این حرفها گذشــته ،آیا اگر به هر دلیلی
به چنین قراردادی ملحق میشدند و بعد اعتراض عدهای
را میشنیدند ســوای عذرخواهی کالمی که احتماال آثار
حقوقی چندانی دربر ندارد ،حاضر بودند مفاد آن قرارداد
را زیر پا بگذارند و در عوض کســب درآمدی مناســب،
خسارتی سنگین بپردازند؟ پاسخ بسیاری از این پرسشها
روشن به نظر میرسد.

شاهد و شهید تبلیغات
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همدلی| مستند «در جســتجوی خانه خورشید» به
کارگردانی مهدی باقری اکران خود را در ســینماهای
«هنروتجربه» آغاز کرد .در ادامه اکران فیلمهای جدید
در سینماهای «هنروتجربه» پس از بازگشایی سینماها،
مستند «در جستجوی خانه خورشید» به کارگردانی و
تهیهکنندگی مهدی باقری در سینماهای «هنروتجربه»
روی پرده رفت .قرار اســت هر روز از اکران این مستند
به یک نفر که به دلیلی اســمش با تهران پیوند خورده
اســت ،تقدیم شــود که اولین روز از اکران این مستند
به زنده یاد حمید سهیلی مظفر مستندساز اختصاص
دارد .در خالصه روایت مســتند «در جســتجوی خانه
خورشــید» آمده است« :ســال  ۱۳۶۴چند روز بعد از
ســالگرد تولدم به همراه پدر راهی بــازار بودیم که در
صد متری میدان شمسالعماره بمبی که داخل پیکانی
جاسازی شده بود ،منفجر شــد ولی به من چهارساله
آسیبی نرسید .از آن تاریخ سی و یک سال گذشته است
و این بار برای ساخت مستندی از این خیابان مصادف با
همان تاریخ به ناصرخسرو بازگشتهام .انگار این خیابان
مرا زنده نگه داشــته است تا سی سال بعد به سراغش
بیایم و زندگیاش را بازتعریف کنم .حاال به واســطهی
گروهی شهرساز که درگیر بهسازی نمای بدنهی خیابان
ناصرخسرو هســتند دوباره به ناصرخسرو بازگشتهام تا
زندگی خیابانی که هیچگاه دوست نداشته در طول تاریخ
بمیرد را روایت کنم…» عوامل این مستند عبارتند از
نویسنده فیلمنامه و کارگردان :مهدی باقری،فیلمبردار:
محمدرضا تیموری ،صدابردار :احمدرضا طائی ،طراحی
صدا و میکس :مهرشاد ملکوتی ،پژوهش :مهدی باقری
و امیرحسین راد ،نویسنده گفتار متن :مهدی باقری و
بهروز َملبوس بــاف ،تدوین :مهدی باقری و بابک بهرام
بیگــی ،گویندگان متن :مرتضی پایهشــناس و مهدی
باقری ،آهنگساز قطعات ویلنسل :بابک کوهستانی ،طراح
صحنه و لباس :مهشید جوادی ،دستیارفیلمبردارُ :سهیل
َصباحی ،عکاس :ابراهیم عاشــوری ،دستیار صدا :آرزو
زمانیان ،تهیهکننده مهدی باقری و تهیه شده در مرکز
گسترش سینمای مستند و تجربی.

که این چه اقدامی اســت از ســوی یک جهان پهلوان؟ در آن
ایام اما هیچ کس نپرســید چه معیارهایی برای اطالق عنوان
جهــان پهلوان به رضازاده قهرمان وجود دارد و او بر اســاس
چه مقیاســی میتواند واجد این لقب بزرگ باشد؟ نهاینکه
این ورزشــکار مدالآور آدم کوچکی بود ،امــا پهلوان جهان
بودن به مشــخصههایی بیشــتر از چند مدال طالی جهان و
المپیک احتیاج داشــت که عضو ســالهای بعد شورای شهر
تهران ،سرمربی آینده تیم ملی وزنهبرداری ایران و رئیس این
فدراسیون در سالهای پیش رو ظاهرا هیچ کدامش را نداشت.
شهید سینمای ایران
حاال موجی از انتقادات علیه سیدجوادهاشمی آغاز شده که
چرا او در اقدامی مشابه و در فاصله چند هفتهای با محمدرضا
حیاتی گوینده سابق خبر شبکه یک تلویزیون کشورمان ،در
مقام یک مبلغ دارد خرید ملــک در دبی را تبلیغ میکند.
فارغ ازاینکه برخی از مردم مایلاند از او ،نوید محمدزاده،
مهدی مهدویکیا ،ســیدمهدی رحمتی ،حسین رضازاده،

هادی ســاعی و بســیاری دیگر از چهرههای شناخته شده
عرصه ورزش ،تصویر یا موســیقی چهرهای در ذهن داشته
باشند که برساخته اندیشه آنها است و نه انتخاب آدمهایی
که نامشان آورده شد ،اخالقی یا غیراخالقی بودن این اقدام
در عصری که فروش حداکثری و کســب بیشترین سود نه
در ایران که در همه نقاط جهان مد نظر اســت ،چطور باید
تعیین شــود .سیدجوا د هاشــمی تنها و تنها نقش شهدا را
در فیلمهای ســینمایی و سریالهای تلویزیونی بازی کرده
اســت .او نه تختی است و نه شــهید .یک آدم معمولی در
دوره کنونی است که نه جایی خواسته که پرستشش کنند
و نه خودش را معصوم معرفی کرده اســت .شاید اشکال از
ما باشــد که دوســت داریم از آدمها چهرههای مورد عالقه
خودمان را بسازیم و حقیقت و واقعیت آنان برایمان اهمیتی
ندارد .در پایان شــاید الزم باشد تکرار کنیم که تختیها را
نمیســازند ،تختی خودش باید از میان خیل مردمان یک
جامعه سربربیاورد.

حقوق خصوصی در برابر توقع عمومی؟!
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همدلی| یک گــروه از ترولهای اینترنتی وابســته به
دولت ســعودی ،با ثبت امتیازات و نظرات منفی درباره
مستند «مخالف» که ماجرای قتل «جمال خاشقچی»
به دســت مزدوران «بن ســلمان» را روایت میکند ،به
دنبال جلوگیری از افشــای حقیقت هســتند .روزنامه
واشنگتن پست نوشت :برایان فوگل کارگردان آمریکایی
مستند تحقیقی مخالف ( )The Dissidentرا ساخت
تا تالشهای دولت ســعودی در سرکوب آزادی بیان را
به تصویر بکشد اما حاال این فیلم هدف همان نیروهایی
قرار گرفته که سعی در افشای آنها دارد.مخالف روز ۱۲
ژانویــه ( ۲۳دی  )۹۹در ســایت راتن تومیتوز از تنها ۲
هزار و  ۴۰۰مخاطب ۵۰۰ ،امتیاز پایین گرفت ،بازخوردی
که به عقیده سازندگان این فیلم حاصل خرابکاری یک
کارزار اینترنتی سازماندهی شده از سوی دولت سعودی
اســت که ماموریت دارد یک حــس نارضایتی عمومی
تقلبی نســبت به این فیلم افشاگر ایجاد کند .در نتیجه
این کارزار ،رتبه تایید مستند مخالف در مدتی کوتاه از
باالی  ۹۵درصد به زیر  ۶۸درصد رســید.الگویی مشابه
روی سایت  IMDbنیز مشاهده شد؛ از روز یکشنبه (۲۸
دی) تاکنون یک هزار و  ۱۷۵نقد یک ستارهای برای این
فیلم ثبت شــده در حالی که ماه گذشته به ندرت نقد
منفی درباره این مســتند دیده میشد و بیشتر کاربران
باالترین امتیاز را به آن میدانند .تورهالوورسن (Thor
 )Halvorssenبنیانگــذار و مدیر بنیاد غیرانتفاعی
حقوق بشــر که حامی مالی این مستند بود ،میگوید:
ســعودیها پیرنگ اصلی فیلم را اثبات کرده و نشــان
دادنــد که واقعا یک ارتش (ســایبری) دارند .او در ادامه
خاطرنشان کرد افزایش ناگهانی در ثبت امتیاز و نقدهای
منفی آن هم برای فیلمی که هم موردپسند مخاطب قرار
گرفته بود و هم منتقدان ،به نظرش فوق العاده مشکوک
است .هالوورسن در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح
کرد کارزار ترولهای اینترنتی وابسته به دولت سعودی
میتواند تهدیدی برای تصویر عمومی مستند مخالف و
احتمال استقبال مردم آمریکا از این فیلم باشد .سایتهای
نقد فیلم برای بسیاری از مستندهای سیاسی که به جای
بودجههای هنگفت بازاریابی به اشتراک نظر بین مردم
وابسته هستند ،نقش حیاتی دارند .این اتفاق همچنین
بار دیگر یادآور میشود که اشاعه اطالعات غلط در فضای
برخط تنها به کارزارهای سیاسی محدود نیست .فوگل،
کارگردانی که با مســتند ایکاروس برنده جایزه اســکار
شد ،در مستند مخالف با به تصویر کشیدن ماجرای به
قتل رسیدن جمال خاشقچی روزنامهنگار منتقد دولت
سعودی در کنسولگری این کشور در استانبول ،از دولت
محمدبنسلمان ولیعهد عربستان به تندی انتقاد میکند.
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نگاهی به حواشی ماجرای تبلیغ مِلک در دوبی از سوی بازیگر ارزشی

دریچه

حمیدرضا عظیمی
روزنامهنگار

تبلیغات پدیدهای نوظهور نیســت! چنانکه اقوال تاریخی
فروشــان عهد قدیم،
به صراحت تاکید دارد ،در بازار برده
ِ
صاحبــان ،از کنیزان و غالمان و ویژگیهای آنها به نیکی
جنس موجود،
یاد میکردند تا بتوانند مشتریانی در قواره
ِ
بــرای مایملک خود فراهم آورنــد .از این رو ،مانند همه
آن چیزهایــی که تمامیت و بودگــیاش را مقارن تاریخ
بشریت میدانند ،تبلیغات هم ،بوده و هست؛ و زین پس
هم خواهد بود .به ویژه در دنیای مصرفزده امروز که زیر
چکمههای زیبا و خوش رنگ و لعابِ لیبرالیسم اقتصادی،
دارد بــه خوبی روزگار ســپری میکنــد ،و در زمانی که
مصرف به عنوان ضروریترین نیاز بشری سالهاست که
زمزمه شــده ،و آن را در البهالی آنچه امروزیها «الیف
استایل» میگویند به زندگی بشر حقنه کردهاند؛ تبلیغات
به عنوان دال مرکزی و ستون خیمهی بازار عمل میکند.
از اینرو و با این حساب ،اگر در این نظام جهانی ،سینما
قرار اســت کارکرد داشته باشد و اگر قرار است برای هنر
هــم کارکردی در نظر بگیرند ،المحاله اجزای آن باید در
اختیار شــیوع مصرف ،نقش ایفا کنند .قهرمانان سینما،

قهرمانــان ورزش و دیگر انــواع قهرمان که در این نظام
جهانی ســاخته میشــود ،در غایت خود ،کارکردی غیر
از حضــور و نقشآفرینی برای شــیوع مصرف نمیتوانند
داشته باشند!
اگــر در فالن فســتیوال هنــری ،که هم ســینما را در
بــر میگیــرد و هــم هنرهای کــم مخاطبتــر و مثال
روشــنفکرانهتر را؛ فرش قرمزی وجود دارد ،ردیف ردیف
آدمهایــی را میبینید که هر کدام جلــوی دوربینهای
عکاسی وفیلمبرداری؛ در قامت رقص شهرت ،نقش خود
در صحنه شیوع مصرف را بازی میکنند و از صحنه خارج
میشوند.
بر همین اســاس کشــور ما هم که پــس از دوره جنگ
تحمیلــی وارد معــادالت اقتصاد جهانی شــد و نظامی
اقتصادی بر همین پایه را برگزید (هر چند رسما تکذیب
شــود) ،قاعد ه بازی در این چهارچوبه را پذیرفت .قاعده
بازیای که در ســینما یا دیگر بخشهای هنری ،قهرمان
میآفرینــد تا عنداللزوم به کار تبلیغات بیاید و محصولی
خاص را به جامعه بقبوالند!
ایــن مقدم ه نســبتا طوالنی (البته برای یک یادداشــت
کوتاه مطبوعاتی) به این بهانه اســت که خبر آمده ،یکی
از بازیگران که در ســیاه ه عملکردی خود ،پیش از این،
نقشهای آسمانی بازی میکرده ،در فیلمی تبلیغاتی ،آن
هم برای یکی از کشــورهای همســایه جنوبیمان ،نقش
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آفریــده و یحتمل ،ما به ازای حضور خود در آن شــوی
تبلیغاتــی را بــا دالر یا یورو اخذ کرده اســت .به مجرد
پخش آن تبلیغ هم ،به عادت دیرینهای که در این ُملک
جاریســت؛ گروهی او را با انواع و اقســام شیوهها چنان
نواختهاند ،گواینکه خبطی مستوجب ارتداد بر ذمه دارد!
واقعیت این است آنها که به او یورش بردهاند ،شاید هنوز
این نکته اساســی را فهم نکردهانــد که این بازیگر صرف
نظر از نام ،نیاز به نان دارد .تنگنای معیشــت به ویژه اگر
در دوره فشــار اقتصادی گریبانت را بگیرد و به این دلیل
که پــروژهای دندانگیر وجود ندارد که در دوره خط فقر
 10میلیونتومانی ،در آن حضور داشــته باشی و روزگار
اقتصادیات را بگذرانی؛ اجاره خانه بدهی و خرج سنگین
درس و دانشــگاه فرزندان را؛ یحتمل مجبور خواهی شد
در تبلیغاتــی چنین یا چنان حضــور پیدا کنی تا بتوانی
رختت را از ورط ه شــهری که بختت را در آن آزمودهای،
بیرون بکشی.
ایــن اصال به این ربط نــدارد که مردمی کــه در تنگنای
اقتصادی ،ســامات را نخواهند پاسخ گفت و هیچ کس از
حال و روزت در دوره بیکاری یا کمکاری ســراغ نمیگیرد،
تو را در قامت شهید ببینند یا شاهد .اصال هم ربط ندارد که
نظامات اقتصاد لیبرالیستی را پذیرفتهای یا نه .این احتماال
بیش از هر چیز به تنگنای معیشــت ربط دارد یا حتی اگر
تنگنا نباشد به رتق و فتق معیشت مرتبط میشود...

رویداد
غیبت «من ترامپ نیستم»
در جشنواره فجر

همدلــی| فیلمتئاتــر «مــن ترامپ نیســتم» در
ســیونهمین دورهی جشــنواره تئاتر فجر شــرکت
نمیکند .با تصمیم تهیهکننده و کارگردان فیلمتئاتر
«من ترامپ نیســتم» ،ایــن اثر به بخش مســابقه
تلهتئاتر ســیونهمین جشــنوارهی تئاتــر فجر ارائه
نخواهد شــد .رضا خرم ،تهیهکننده وکارگردان فیلم
تئاتر من ترامپ نیستم ضمن بیان این مطلب گفت:
با توجه به استقبال جهانی از پخش این فیلمتئاتر در
وبسایت جهانی آمازون برخی انتظار داشتند تا این
اثر را به جشنواره تئاتر فجر ارائه دهم ،اما در آخرین
برنامهریزی برای پخش آن ،تصمیم گرفتیم تا پخش
این فیلمتئاتر به روند سابق خود ،یعنی پخش آن در
کشــورهای دیگر ادامه دهد .او در ادامه خاطرنشان
ساخت :دلیل خاصی برای شــرکت ندادن این فیلم
تئاتــر در جشــنوارهی تئاتر فجر دورهی ســیونهم
نداشــتم و متقاضی به نمایش در نیامدن آن در این
جشنواره هم به معنای رایزنی نکردن برای پخش اثر
در ایران نیســت .خرم در پایان یادآور شــد :همهی
تالش مان این است که فیلمتئاتر من ترامپ نیستم
را برای ترجمــه زیرنویس به زبانهــای بینالمللی
پرمخاطــب آمــاده کنیم تــا پخش وســیعتری در
ویدئوپرایم وبسایت آمازون داشته باشد .فیلمتئاتر
من ترامپ نیستم نوشتهی علی محمدرحیمی است،
با دراماتــورژی بهزاد صدیقی وبــازی رضا فیاضی،
ســیروس کهورینژاد ،سروش طاهری ،وحید آقاپور،
شــهروز دلافکار ،علی محمدرحیمــی ،رضا خرم و
حــورا پاکیزهدل و به تهیهکنندگی و کارگردانی رضا
خرم در مهرماه سال جاری برای پخش در وبسایت
جهانی آمازون به زبان انگلیســی تولید شد و مرجان
گلزار طراحی صحنه و لباس و ماریا حاجیها طراحی
گریم آن را برعهده داشتند.

داوران بخش پژوهش جشنواره
موسیقی کالسیک ایرانی معرفی شدند

همدلی| اعضــای هیــأت داوران بخش پژوهش
سومین جشنواره موسیقی کالسیک ایرانی از سوی
مریم قرســو دبیر ایــن بخش ،معرفی شــدند.امیر
مردانه دبیر ســومین جشــنواره موسیقی کالسیک
ایرانی ،مریم قرســو به عنــوان دبیر بخش پژوهش
و محمدرضا عســگری ،حســین میثمــی و نرگس
ذاکرجعفــری را به عنــوان اعضای هیــأت داوران
این بخش معرفی کرد .مریم قرســو دارای دکترای
موسیقیشناســی (اتنوموزیکولوژی) از فرانســه و
هیأت علمی گروه موســیقی دانشکده هنرهای زیبا
دانشگاه تهران است .او تا کنون چندین کتاب مرجع
دانشگاهی در زمین ه موسیقی شناسی ترجمه کرده و
تألیفاتی نیز در همین زمینه دارد .وی دبیری بخش
پژوهش دومین دور جشــنواره موسیقی کالسیک
ِ
ایرانی و جشنوار ه موسیقی نواحی در سال گذشته را
بر عهده داشت ه است .حمید عسگری دانشآموخته
دکتری موسیقیشناســی انســتیتو هنرهای زیبای
آکادمی ملی علوم ارمنســتان اســت .وی موفق به
کســب جایزه مقاله برتر در حوزه هنر از نخســتین
جشــنواره نقد متون و کتب علوم انسانی ()۱۳۹۶
و جایزه مقالــه برگزیده حوزه هنــر از پانزدهمین
جشنواره «نقد کتاب» خانه کتاب جمهوری اسالمی
ایران شــده اســت ( .)۱۳۹۷حمید عسگری عضو
هیأت علمی و مدیر گروه موسیقیشناسی دانشکده
موسیقی دانشگاه هنر اســت .نرگس ذاکرجعفری،
پژوهشــگر موســیقی و عضو هیأت علمــی گروه
موسیقی دانشــگاه گیالن است .وی دارای دکترای
پژوهش هنر از دانشــگاه تهران بوده و کارشناســی
موســیقی و کارشناسی ارشد پژوهش هنر را نیز در
دانشــگاه تهران تحصیل کرده اســت .از او مقاالت
متعددی در موضوعات موســیقی کالســیک ایران
و تاریخ موســیقی ایران منتشــر شــده است .وی
همچنین تألیف  ۲کتاب با عنوانهای «حیات سازها
در تاریخ موسیقی ایران» و «موسیقی نظری ایران»
را در کارنامه پژوهشــی خود دارد .حســین میثمی
نزد اســتادانی چون فرامرز پایور ،پرویز منصوری و
محمدرضا درویشی در زمینههای مختلف موسیقی
آموزش دیده است .تحصیالت آکادمیک را در مقطع
کارشناســی در دانشگاه هنر در رشــته موسیقی،
کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران در رشته پژوهش
هنــر و دکترای پژوهــش هنر را در دانشــگاه هنر
سپری کرده است .از وی تاکنون کتابها و مقاالت
متعدد منتشر شده است .کتابهای «موسیقی عصر
صفوی» و «موســیقی در دوره غزنویان» از تألیفات
وی است.سومین جشنواره موسیقی کالسیک ایرانی
به میزبانی اســتان بوشهر با همراهی دفتر موسیقی
و اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان بوشهر
اسفندماه سال جاری برگزار میشود.

