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تغییر در مدیریت »دیزنی« پس از سقوط سهام
مدیرعامل سابق بازگشت

همدلــی| باب ایگــر مدیرعامل ســابق کمپانی 
دیزنی دوباره به این شرکت بازگشت و در جایگاه 
قبلی اش نشســت. بــه نقل از ورایتــی، باب ایگر 
جایگزین باب چاپک بــه عنوان مدیرعامل دیزنی 
شــد. این رویدادی تکان دهنده برای بزرگ ترین 
شــرکت تولید محتوای جهان اســت که از وقتی 
ایگــر در فوریه ۲۰۲۰ از این کمپانی رفته بود، در 

آشفتگی بود.
این تغییرات که صنعت سرگرمی و وال استریت را 
غافلگیر کرد، اواخر دیروز )یکشنبه( از سوی هیأت 

مدیره دیزنی تأیید شد.
در حالی که چندی بود زمزمه هایی مبنی بر تغییر 
شنیده می شــد، اما احتمال بازگشت ایگر دور از 
ذهن به نظر می رســید. این تغییر یادآور ماجرای 
کمپانی اپل و بازگشــت استیو جابز به قدرت پس 
از ۱۲ ســال اســت. ایگر کمی کمتر از ۳ سال از 
قدرت خارج شــده بود.سوزان آرنولد رئیس هیأت 
مدیــره دیزنی ضمن تقدیر از باب چاپک به خاطر 
زحماتــش به ویــژه در چالش بی ســابقه پاندمی 
کرونــا، گفت بــا دوره پیچیده تــری که صنعت 
ســرگرمی دارد طــی می کند، باب ایگــر باید در 
ایــن دوره کلیدی، راهبر کمپانی باشــد.برکناری 
چاپک به دنبال انتشار گزارش سه ماهه سوم سال 
۲۰۲۲ منتشــر شد و وال اســتریت را به وحشت 
انداخت زیرا نشــان دهنده این بود که هزینه های 
تولیــد و بازاریابی به رقــم اوج ۱.۵ میلیارد دالر 
رسید. یک روز پس از انتشــار این گزارش سهام 
دیزنی به زیر ۱۰۰ دالر ســقوط کرد و به ۹۰ دالر 
رســید. چاپک هم از سابقه ۳۰ ساله مدیریتی در 
دیزنی برخــوردار بود و اداره پارک های موضوعی، 
محصوالت مصرفی، سرگرمی های خانگی و توزیع 
را در کارنامه داشــت، اما او در دوران مدیرعاملی 
اشتباهاتی داشــت که موجب شده پتانسیل رشد 
بخش استریم دیزنی به وضوح پایین بیاید. ایگر در 
دوره ۱۵ ســاله مدیریتش با جاه طلبی های بزرگ 

این کمپانی را دگرگون کرده بود.

دو خانه در دستان یک مدیر
چه کسی مدیرعامل »خانه سینما« 

خواهد شد؟

همدلی| با گذشــت دو ماه از برگزاری انتخابات 
هیــات مدیره »خانه ســینما« همچنان پســت 
مدیرعاملــی این نهــاد صنفی در حوزه ســینما 
خالی مانده اســت. بــه نقل از مهــر، بیش از ۲ 
مــاه از انتخابات شــانزدهمین دوره هیأت مدیره 
خانه ســینما می گذرد اما هنوز خبری از معرفی 
مدیرعامل مهمترین نهاد صنفی سینمای ایران به 

گوش نمی رسد.
 این در حالی اســت که هربار از هرکدام از اعضای 
هیأت مدیــره درباره زمان معرفی مدیرعامل خانه 
ســینما سوال پرسیده می شــود؛ تنها به کلمه به 
زودی اکتفا می کنند. بر اســاس اساســنامه خانه 
سینما، هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر ۲ 
ماه پس از انتخابات، نسبت به استخدام مدیرعامل 
خانه ســینما اقدام کند و تا زمانی که مدیرعامل 
خانه ســینما منصوب نشده اســت رئیس هیأت 

مدیره عهده دار وظایف مدیرعامل خواهد بود.
هیأت  رئیس  به عنــوان  محمدمهدی عســگرپور 
مدیــره خانه ســینما انتخاب شــده اســت، این 
تهیه کننده و کارگردان ســینما در گذشــته نیز 
تجربه مدیرعاملی خانه سینما را داشته و در حال 
حاضر به عنوان مدیرعامل خانه هنرمندان مشغول 

به فعالیت است.
با توجه به اینکه اساسنامه خانه سینما می گوید که 
رئیس هیأت مدیره تا قبل از استخدام مدیرعامل 
وظایف این خانه را برعهده دارد، بنابراین عسگرپور 
مدتی اســت که مدیریت ۲ خانه بزرگ هنرمندان 
کشــور یعنی خانــه هنرمندان و خانه ســینما را 

برعهده دارد.
بایــد دید خانه ســینما چــه گزینــه ای را برای 
مدیرعاملی خانه ســینما که درگیــر بحران های 
مختلفی اســت انتخاب می کند، آیا بعد از گذشت 
چندین دوره اســتفاده از حضور ســینماگران در 
ســمت مدیرعاملی خانه ســینما، بخت خود را با 
انتصاب یک مدیر غیرســینمایی البتــه با تجربه 

مدیریت سینمایی امتحان می کند؟
از بیــن گزینه هــای مختلفی که گفته می شــود 
هیــأت مدیره خانه ســینما روی آن فکر می کند 
می توان به مجید مسچی مدیرعامل سابق مؤسسه 
»سینماشهر« اشاره کرد که سال ها تجربه مدیریت 
در ایــن مؤسســه را داشــته و در حوزه توســعه 

زیرساخت های سینمای ایران فعال بوده است.

دو روز مانده به زمان تعیین شده
از جشنواره تئاتر عروسکی خبری نیست

همدلی| پیش از این به صورت غیر رسمی اعالم 
شــد نوزدهمین جشــنواره تئاتر عروسکی تهران 
مبارک ســوم آذر برگزار می شــود ولی گویا این 
تاریــخ هم تغییر کرده و دبیرخانه اطالع رســانی 
رســمی در این باره انجام نداده است. نوزدهمین 
جشنواره تئاتر عروســکی تهران مبارک با دبیری 
هــادی حجازی فر، قــرار بود در نیمه دوم ســال 
جاری و در تاریخ ۲۲ تا ۳۰ مهر برگزار شــود. اما 
با نزدیک شدن به تاریخ مدنظر و علی رغم انتشار 
اخبار مختلف جشــنواره از سوی دبیرخانه، زمان 

برگزاری جشنواره تغییر کرد.
تغییــر زمان برگزاری نوزدهمین جشــنواره تئاتر 
عروســکی تهران مبارک تنها از طریق بازتاب یک 
خبر در تعدادی از رســانه ها اعالم و آخرین زمان 
برای برگزاری جشــنواره نوزدهم، سوم آذر سال 

جاری ذکر شد.
این در حالی اســت کــه تغییر زمــان برگزاری 
جشــنواره به صورت رســمی از ســوی دبیرخانه 

جشنواره و اداره کل هنرهای نمایشی اعالم نشد.
تنها ۳ روز مانده به زمان تعیین شده برای برگزاری 
نوزدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک، 
دبیرخانه جشنواره هیچ وضعیتی را درباره برگزار 
شــدن یا نشدن جشنواره مشــخص نکرده است. 
گویا قرار نیســت که این جشــنواره در این زمان 
نیز برگزار شود.مشــخص نیســت کــه چرا هیچ 
اعالم رســمی درباره تغییر زمان یا برگزار شدن یا 
نشدن نوزدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران 
مبارک انجام نمی شود.باید دید دبیرخانه جشنواره 
و یــا اداره کل هنرهای نمایشــی زمــان برگزاری 
نوزدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک 

را به صورت رسمی اعالم می کند یا نه.

در فرهنگستان هنر
کتاب نگارگر معاصر رونمایی شد

همدلی|مراسم رونمایی از کتاب حسین طاهرزاده 
بهــزاد تبریــزی )۱۳۴۱-۱۲۶۶ ش(، هنرمنــد 
نگارگر، طراح و مرمتگر آثار هنری، در فرهنگستان 
هنر برگزار می شــود. بــه نقــل از روابط عمومی 
فرهنگستان هنر، کتاب حســین طاهرزاده بهزاد 
تبریــزی، نوشــته علی اصغــر میرزایی مهر، عضو 
هیئت علمــی دانشــگاه علــم و فرهنگ، اســت 
که به تازگی توســط مؤسســه متن، وابســته به 
فرهنگستان هنر، منتشر شــده است. انتشار این 
کتاب ارزشمند در راستای مطالعه تحوالت یکصد 
ســاله اخیر هنر معاصر ایران و برگزاری همایش 
یکصد ســال نگارگری معاصر ایران صورت گرفته 
اســت.در مراســم رونمایی این اثر ارزشمند، که 
مدیریــت نشســت آن را ناهیــد عبــدی، عضو 
هیئت علمی پژوهشــکده هنِر فرهنگســتان هنر، 
بر عهده دارد، محمدمهــدی اخویان، عبدالمجید 
شــریف زاده، جوادعلی محمدی اردکانی و مهدی 
مکی نــژاد به ســخنرانی می پردازند.این مراســم 
را فرهنگســتان هنر، با همکاری مؤسســه متن و 
دانشگاه علم و فرهنگ، برگزار می کند.عالقه مندان 
برای شرکت در این مراسم می توانند دوشنبه، ۳۰ 
آبان ۱۴۰۱، از ســاعت ۱۰:۳۰، به فرهنگســتان 
هنر، به نشانی خیابان ولیعصر، پایین تر از چهارراه 
طالقانی، شــماره ۱۵۵۲، سالن گلستان هنر، واقع 

در طبقه سوم، مراجعه کنند.

با صدای محمد معتمدی 
»تا پای جان برای ایران« شنیدنی شد

همدلی|تــک آهنگ »تا پای جــان برای ایران« 
عنوان یکی از آثار منتشــر شده با موضوع حضور 
تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی است که 
طی روزهای اخیر پیش روی مخاطبان قرار گرفته 
اســت. به نقل از روابط عمومی انجمن موســیقی 
ایــران، »تا پای جان برای ایــران« عنوان یکی از 
تازه ترین آثار موســیقایی منتشــر شده با موضوع 
حضور تیم ملی فوتبال کشورمان در مسابقات جام 
جهانی اســت که طی روزهای اخیر از شبکه های 
مختلــف تلویزیون پیش روی عالقــه مندان قرار 
گرفته اســت.در این نماهنگ که مرداد ماه امسال 
به تهیه کنندگی انجمن موسیقی ایران تولید شده، 
احسان افشاری ترانه سرا، علیرضا دریایی آهنگساز 

و محمد معتمدی به عنوان خواننده حضور دارند.
انجمن موســیقی ایران در توضیحاتی درباره این 

قطعه نوشته است:
»قطعــه »تا پای جــان برای ایــران« از تولیدات 
انجمن موســیقی ایران در مرداد ماه امســال، به 
آهنگسازی آقای علیرضا دریایی، ترانه سرایی آقای 
احســان افشــاری و خوانندگی محمد معتمدی، 
هدیه ای به تیم ملی ایران و فدراسیون فوتبال بوده 
است که طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار بر 
انتشار آن در اولین روز بازی تیم ملی ایران است.

شایان ذکر است تیم تولید این اثر هیچ قرارداد مالی 
با فدراســیون فوتبال نداشته و تنها در روند تولید 
آن با انجمن موســیقی ایران همکاری داشته اند.با 
آرزوی موفقیت برای تیم ملی کشــورمان و شفاف 

سازی رسانه ای در فعالیت های اینچنینی.«

همدلی|  پانزدهمین جشــنواره موســیقی 
نواحی ایران طی روزهای بیســت و ســوم 
تا بیســت و هفتم آبان ماه ســال جاری به 
میزبانی شــهر گرگان برگزار شد، رویدادی 
پرچالــش که چند روز مانــده به برگزاری 
آن در کرمان به دلیل آنچه از آماده نبودن 
میزبان  مرکزی  تاالر  فنی  زیرســاخت های 
جشنواره در این شــهر اعالم شد به استان 
گلســتان و شــهر گرگان انتقال پیدا کرد. 
شرایطی که سرمنشــا حرف و حدیث های 
زیادی شد و البته مســئوالن برگزاری این 
رویداد هم می دانستند که قطعاً دربرگیرنده 

حاشیه هایی هم هست.
حاشیه هایی از جنس رسانه ای و موسیقایی 
که هریک برای خــود موافقان و مخالفانی 
داشــت و ماجــرا را وارد شــرایطی کــرد 
کــه بســیاری از افراد هــم از این اختالف 
صنفــی نهایت بهره بــرداری را داشــته و 
از هیچ کوششــی برای تخطئــه و ضعیف 
جلوه دادن چنیــن رویداد مهمی فرو گذار 
نکردند و عده ای هم با متن ها و نوشــته ها 
و مصاحبه های متعــدد از این تغییر مکان 
برگزاری جشــنواره استقبال خوبی به عمل 

آوردند.
آنچه در برگزاری جشنواره موسیقی نواحی 
ایران می توان به آن اشاره کرد بدون تردید 
در نظر گرفتــن انتقــادات و نقطه نظرات 
فراوانی اســت که طی روزهای اخیر چه از 
طرف آنانی که مخالف انتقال آن به گلستان 
بودنــد و چه آنانی که موافــق برگزاری در 

کرمان، مطرح شد.
چارچوبــی کــه از ســوی کارشناســان و 
دلســوزان واقعی عرصه موسیقی نواحی که 
در کرمان و دیگر شــهرها فعالیت می کنند 
می تواند زمینه ســاز برگزاری نشســت های 
هم اندیشــی و تخصصی متعددی با حضور 
ایــن افراد و مدیران برگزاری جشــنواره به 
ویژه انجمن موسیقی ایران و دفتر موسیقی 
وزارت فرهنگ زمینه ســاز برطرف کردن 
همه سوتفاهم ها و گفتگوهای منطقی و به 
دور از هیاهو و حاشــیه، بــرای هرچه بهتر 
برگــزاری کردن این رویــداد در دوره های 

بعدی باشد.
اگرچــه بــه دلیــل برخــی از گزارش ها و 
روایت های منعکس شده در فضای مجازی 
عده ای بر ایــن باورند که انتقــال میزبانی 
استان گلستان از جشنواره موسیقی نواحی 
بدون هماهنگی های قبلی و در عرض مدتی 
کوتــاه صورت گرفتــه، اما فرآینــد انتقال 
جشــنواره از کرمان به گلستان دربرگیرنده 
نکاتی بــود که یکــی دو هفتــه مانده به 
برگزاری جشــنواره در جلسات هم اندیشی 
به رســانه ها اعالم شــده بود. کما اینکه در 
همین چارچوب نیز شنیده شد فعالیت ها و 
اقدامات الزم برای موضوع انتقال جشنواره 
با هماهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
معاون هنری وی و مدیرکل وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اســتان کرمان چند هفته 
قبل از برگزاری جشنواره صورت گرفته بود.

به هر حال پانزدهمین جشــنواره موسیقی 
نواحی ایران در شــرایطی به کار خود پایان 
داد، که بــا توجه به شــرایط این روزهای 
کشــور ایــران و اتفاقــات و التهاباتی که 
رخ داده تبدیــل به یکی از ســخت ترین و 
موسیقی  با  مرتبط  رویدادهایی  دشوارترین 
هم بــرای هنرمندان شــرکت کننده و هم 
برای مدیران برگزاری این جشــنواره شد. 
مســیری که عده ای بابت برگزار شدن آن 
در شــرایط فعلی به شدت انتقاد داشتند و 
عده ای هم بر این باور بودند که این جریان 
فرهنگی مهم در موسیقی کشور می بایست 

با در نظــر گرفتن مالحظاتــی پیش روی 
مخاطبــان قــرار می گرفــت. فرآیندی که 
اکنون در دیگــر حوزه های فرهنگی هنری 
کشــور از جمله تئاتر، ســینما و هنرهای 
تجسمی نیز مطرح و موجب شرایطی شده 
که تمرکز روی ایــن نقطه نظرات مثبت و 

منفی امری الزم و ضروری است.
به نقــل از مهر، آنچه در رویــداد پانزدهم 
موســیقی نواحــی ایران به میزبانی شــهر 
گــرگان پیش روی مخاطبــان قرار گرفت، 
برگــزاری چندین اجرای زنده از هنرمندان 
اقــوام مختلــف ایران زمیــن در قالب های 
از  هنرمنــد  دو  همچنیــن  و  گوناگــون 
کشــورهای ترکیه و تاجیکســتان بود که 
براســاس ایده کامران مرآتی دبیر این دوره 
از جشــنواره و دبیر دوره بعــدی توجه به 
»اشتراکات موســیقایی جوامع مسلمان در 
حــوزه ایران فرهنگی کهــن« و »چیدمان 
این رنگین کمــان فرهنگی در یک میدان 
هنری« را اصل و مبنای موضوعی جشنواره 
قــرار داده بــود. شــرایطی کــه در بخش 
پژوهشی جشــنواره نمود بیشتری داشت و 

دربرگیرنده ارزش های فراوانی هم بود.
اگرچه حضور تکــراری برخی از گروه های 
نمی تواند  ایرانی شرکت کننده در جشنواره 
دســتاورد چندان مفیدی برای یک رویداد 
پویا در حوزه موســیقی نواحی باشــد، اما 
اجرای چند گروه جدید و جوان موســیقی 
نواحــی بخش هــای مختلف ایــن دوره از 
جشــنواره نوید بخــش روزهــای امیدوار 
کننــده ای برای موســیقی نواحــی ایران 
اســت که این روزهای خطر خاموشــی آن 
به دلیل مرگ بزرگان این عرصه به شــدت 
حس می شــود. به ویژه اینکه در این زمینه 
پژوهشگران صاحب نامی در مناطق مختلف 
ایران حضور دارند که با مشــاوره و استفاده 
از نظرات کارشناســی شده آنها می توان به 
دســتاوردهای موثرتر و روشــن تری برای 
ایران  نواحی  موســیقی  برگزاری جشنواره 

دست پیدا کرد.
البتــه بماند که در این مجال هم شــرایط 
چندان مستحکمی وجود ندارد، زیرا برخی 
از این پژوهشــگران بنا بــه دالیلی حاضر 
نیســتند در کنار یکدیگر بــرای رویدادی 
کارهایی  نواحی  موســیقی  چون جشنواره 
را انجــام دهند. چارچوبی آزاردهنده که در 
قالب چشم و هم چشمی های آزار دهنده که 
دود ضرر و زیانش اول به چشم هنرمندانی 
می روند که در مظلومانه ترین شکل ممکن 
به حفظ و اعتالی این هنر با کمترین میزان 

دستمزد فکر می کنند.
بخش اجرایی رویداد پانزدهم اما مشــتمل 
بر نــکات فراوانی بود کــه می تواند از پس 
برگــزاری دوره پانزدهم جشــنواره به آنها 
توجه داشت، خرده حاشیه هایی که بخشی 
از آنهــا مربوط به نحوه انتخــاب گروه ها و 
هنرمندانی است، که هنوز از فرآیند انتخاب 
آنها برای حضور در بخش نهایی جشــنواره 
اطالعی دردست نیست، چرا که شنیده شد، 
برخــی از اعضای هیات انتخاب جشــنواره 
اقدام به انتخاب هنرمندانی کرده بودند که 
در جدول نهایی آثار نامشان نیست و افراد 

دیگری جایگزین آنها شده اند.
این موضوع به شکل دیگری در حوزه سایر 
گروه های دعوت شده به جشنواره نیز اتفاق 
افتــاد. به گونه ای که تعــدادی از گروه ها و 
هنرمندان هم تصمیم گرفتند از حضور در 
جشــنواره انصراف دهند، انصرافی که گویا 
ریشــه در برخی از اتفاقات غیر موسیقایی 
دارد که شــرایط این روزهــای این جامعه، 
این احتمال و گمانه زنی پررنگ تر می کند. 

البتــه در این میــان نمی تــوان از حضور 
احمدجمال کایهان نوازنده و پژوهشــگر از 
کشــور ترکیه و دولت نظری اف پژوهشگر 
به راحتی  نواحی تاجیکســتان  موســیقی 
عبور کرد که با حضورشان فضای جشنواره 
امسال را متفاوت تر کرده و با ارائه آثارشان 
در راستای تحقق شــعار جشنواره اقدامات 
موثــری را انجام دهند. شــرایطی که جای 
خالی آن در جشنواره موسیقی نواحی ایران 
که به ورطه تکرار محتوایی افتاده به شدت 
حس می شــد و می تواند تبدیل به رویکرد 
دوره های  در  مسئوالن جشنواره  همیشگی 

بعدی باشند.
نحــوه میزبانی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی اســتان گلستان هم از دیگر نکاتی 
بــود که در این جشــنواره تالش شــد به 
واســطه همراهی انجمن موسیقی ایران به 
عنــوان مدیریت اجرایی جشــنواره و دفتر 
موســیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به عنوان سیاســتگذار اصلی میزبانی قابل 
قبولی از گروه ها، هنرمندان، پژوهشــگران 
و خبرنگاران حوزه رســانه داشــته باشــد. 
فضایی که اگرچه به دلیل شرایط و التهابات 
اخیر کشورمان در برخی مواقع دستخوش 
حاشیه هایی هم شــد، اما می تواند براساس 
تجربه های به دست در دوره های بعدی نیز 
تبدیــل به رویکرد مفیدتــر و موثرتری در 
میزبانی باشد. این در حالی است که افزایش 
دستمزد گروه ها و هنرمندان شرکت کننده 
در قالبی چند برابر از جشــنواره قبلی نیز 
یکی از دستاوردهای مثبتی بود که می توان 

به آن اشاره داشت.
از سوی دیگر شــنیده ها حاکی از آن است 
که گویا ساختار برگزاری جشنواره موسیقی 
نواحی از ســال آینــده تغییر پیــدا کرده 
و ایــن رویداد ابتدا به صــورت منطقه ای و 
سپس در قالب رویدادی مشتمل بر اجرای 
آثار منتخــب بخش منطقــه ای در قالبی 
متفاوت پیــش روی مخاطبان قرار خواهد 
گرفــت. رویدادی که اگرچــه نمی تواند در 
ساختار تجاری موسیقی کشورمان تماشاگر 
آن چنانی داشته باشد، اما تغییر در ساختار 
محتوایی و اجرایی آن می تواند دربرگیرنده 
مالحظاتی باشد که از دید رسانه ها پوشیده 

نیست.
رضا مهدوی کارشــناس و مدرس موسیقی 
که طی سال های گذشــته عالوه بر حضور 
در هیات کارشناســی جشنواره های مخالف 
موســیقی مدیریت مرکز موســیقی حوزه 
هنــری را نیز به عهده داشــته درباره کم و 
نواحی  موسیقی  برگزاری جشــنواره  کیف 
ایران در دوره های آینده توضیح داد: اعتقاد 
دارم اگر جشــنواره موســیقی نواحی ایران 
هر ســال در یک نقطه از کشورمان برگزار 
شــده و مرکزیتی نداشته باشــد می تواند 
برای این رویداد مفید فایده باشــد به شرط 
اینکه دبیرخانه ای هم در پایتخت به فعالیت 
بپردازد. متاسفانه برگزاری مستمر و پی در 
پی جشنواره موســیقی نواحی در کرمان، 
ایــن رویــداد را به تکراری دچــار کرد که 
گویی خاستگاه موسیقی اقوام ایران کرمان 
اســت. به هرحال جشنواره موسیقی نواحی 
که امسال در گرگان برگزار شد، نفس تازه 
ای به جشــنواره داد که مدیران استانی هم 
تالش کردند تا از این میزبانی بهترین بهره 
مندی را داشــته و فضای خوبــی را برای 
هنرمندان و مهمانان شــرکت کننده ایجاد 
کنند.وی افزود: جشــنواره موسیقی نواحی 
رویدادی اســت کــه باید هرســاله برگزار 
شود، زیرا اکنون در شــرایطی هستیم که 
به دالیل مختلف موســیقی نواحی شرایط 

چندان مناسبی ندارد. بنابراین برگزاری این 
رویداد می تواند محل مناسبی برای تشریک 
مســاعی هنرمندان ولو با اجراهای تکراری 
باشد. به عنوان مثال حرف های مطرح شده 
در نشســت های پژوهشی شاید دربرگیرنده 
حرف های تکراری باشــد اما قطعاً فرازهایی 
را می تواند از آن استخراج کرد که مشتمل 

بر ارزش های فراوانی است.
این کارشناس موســیقی تاکید کرد: وقتی 
برگزاری جشــنواره موسیقی نواحی ساالنه 
به هر استان داده شود، آن وقت بودجه های 
خاصی هم به ادارات ارشــاد استان ها داده 
می شود تا بار مالی جشنواره ها را باال ببرند. 
در این چارچوب هرچه دســتمزدها باالتر 
برود جوان ها هم به میــدان می آیند و در 
روزگار ســختی که دیگر کنسرت گذاشتن 
هم فعاًل میسر نیست، می توانند محلی برای 

اجرای آثار موسیقی شان داشته باشند.
پیمان بزرگ نیا پژوهشگر موسیقی نواحی 
و مدیــر گروه موســیقی »ســازینه« هم 
در پاســخ به پرسشــی مبنی بــر برگزاری 
جشنواره موسیقی نواحی به صورت ساالنه 
توضیح داد: من اساساً با شیوه برگزاری این 
جشــنواره ها به چند دلیل موافق نیســتم 
زیرا فراخوان این رویداد دربرگیرنده معیار 
درســتی نیســت. نکته بعد اینکه دعوت از 
اســتادان و هنرمندان پیشکسوت این گونه 
موسیقایی یکی از مهم ترین نکته هایی است 
که باید به آن توجه کرد، موضوعی که طی 
ســال های اخیر آنچنان که باید مورد توجه 
قرار نگرفته اســت. به نظر من این استادان 
دردانه هایی هستند که باید به آنها التماس 
کرد تا در جشــنواره حضور داشته باشند و 
اگــر چنین روندی اتفاق نیفتــد ما باید به 
سرعت شاهد ســیر نزولی جشنواره باشیم. 
کمــا اینکه بنده از جشــنواره دهم بود که 
پیش بینی کردم اگر بخواهیم با این سرعت 
کم توجهــی پیش برویم بایــد گرد همان 

شمع جشنواره دهم بگردیم.
این نوازنده ادامه داد: به اعتقاد من موسیقی 
نواحی شــناخت می خواهد، یعنی باید در 
میدان بود و هنرمنــدان و گروه های بزرگ 
را پیــدا کرد. بنابرایــن آن چیزی که مهم 
اســت اینکه سرنوشت این جشــنواره باید 
دســت کســانی بیفتد که این موسیقی را 
می شناسند و فعال این عرصه هستند. نکته 
دیگــری که درباره این جشــنواره می توان 
به آن اشــاره داشــت برگزاری آن به شیوه 
منطقه ای در پنج قســمت شمال، جنوب، 
غرب، شرق و مرکز و سپس برگزاری آن در 
پایتخت است. چرا که برگزاری این رویداد 
در تهــران می تواند ویترین مناســبی برای 
مخاطبان و دانشجویان بوده و ایجاد کننده 
شــرایطی باشــد که می تواند نجات دهنده 

وضعیت فعلی باشد.
وی در بخــش پایانــی صحبت هــای خود 
گفت: ما باید هرکدام بــه فراخور وظیفه و 
تکلیفی که دارم این موسیقی را نجات داده 
و جشــنواره به ســمت نابودی رفته نواحی 
را بــه دوره ای بازگردانیــم که هم در آن از 
موســیقی های تنظیم شده خبری نیست و 

هم بودجه مناسبی دارند.
به هر حال جشنواره موسیقی نواحی ایران 
بــا تمام اما و اکرهای فراوانش برگزار شــد 
و حــاال این مســئوالن برگــزاری رویداد 
هستند که با یک آســیب شناسی درست 
و غیرجانبدارانــه ملهــم از تمامی نظرات 
و انتقــادات بــه برگزاری رویــدادی توجه 
داشــته باشــند که تغییرات ســاختاری و 
محتوایی بســیاری در دوره های بعد امری 

اجتناب ناپذیر است.

جشنواره موسیقی نواحی بعد از سال ها برگزاری در کرمان، امسال در استان گلستان برگزار شد 

تغییر یا عدم تغییر محل برگزاری جشنواره؛ مسئله این است
رویداددریچه


