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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در همایش منادیان وحدت بر لزوم توجه به تمامی اقوام تأکید کرد

پیاموزیرفرهنگوارشاداسالمیدرپیدرگذشتپروینبهمنی:

حافظ ارجمند فرهنگ اصیل و بومی

انتصاب جوانترین مدیر در وزارت ارشاد

گروه فرهنگی :وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی،
کــه پنجشــنبه بههمــراه رئیــس ســتاد عالــی
کانونهای فرهنگی و هنری مســاجد کشــور به
اســتان سیســتان و بلوچســتان ســفر کرده بود
ابتــدا برای ادای احترام به گلزار شــهدا رفت و
سپس در ادامه این ســفر با نماینده ولی فقیه
در اســتان دیدار و ســپس در همایش منادیان
وحدت حضــور پیدا کرد .اســماعیلی که پیش
از ایــن نیــز در ســفر بــه تبریــز از لــزوم توجه و
حمایــت از تمامــی اقوام ســخن گفتــه بود بار
دیگر در زاهدان به این موضوع تأکید و اشــاره
کــرد و گفــت :اســتان سیســتان و بلوچســتان
و قهرمانــان تاریخــی ،شــهدای بزرگــوارش و
علمــای بزرگ آن همه داشــتههایی اســت که
امروز بر ســبد فرهنگی ایران اســامی افزوده؛
بــا مــردان و زنان دالوری روبهرو هســتیم که با
قــدرت ،ایمان و عشــق الهی و عشــق به ایران
عزیز مظهر وحدت را به نمایش گذاشتهاند.
بــه گــزارش مرکــز روابــط عمومــی و
اطالعرســانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
او بــا اشــاره بــه رویکــرد دولــت مردمــی در
حــوزه فرهنگ ،افزود :در اســام نــگاه همه به
سیاســت و حکومــت اســتفاده از ظرفیتهای
مادی و اقتصادی برای سعادتمندی در دنیا و
آخرت اســت ،این مقابل تفکری قرار میگیرد
کــه حکومــت را تنهــا بــرای مســائل رفاهــی و
امنیت مردم ترجمه میکند.
عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی گفت:
باید بــه ســنت پیامبــر(ص) روی بیاوریم ،اگر
جمهــوری اســامی میخواهد چالــش دنیای
امروز را پشتســر بگذارد ،چارهای نداریم جز
اینکه به سنتهای نبوی مراجعه کنیم.
به گفته اســماعیلی ،بزرگترین سنت نبوی
و میــراث فرهنگــی بــرای ما ،مســجد محوری
اســت کــه در کانــون توجهــات جامعــه دینــی
قــرار دارد و اگــر امــروز دولت مردمــی ،ادعای
بازگشــت بــه ارزشهــای اســامی و انســانی

را دارد ،بایــد بــه بحــث مســاجد توجه داشــته
باشــد .امــام خمینــی(ره) فرمودنــد مســاجد
ســنگر هســتند که باید آن را حفظ کنیم ،همه
اعزامهــا در دهــه اول انقــاب و برنامههــای
حوزههــای امنیتــی ،آموزشــی و فرهنگــی در
مســاجد اتفاق میافتاد که به توســعه مسجد
توجه خواهیم گذاشــت .وزیر فرهنگ و ارشــاد
اســامی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود
بــه ایــن نکتــه اشــاره کرد کــه «ســعی داریم تا
در سیســتان و بلوچســتان ایــن ظرفیتهــا را
رشــد دهیــم کــه ایــن اقــدام را در طــول این ۴
ســال انجام خواهیــم داد ،از مدیریت فرهنگ
و ارشــاد اســامی میخواهیــم بــا هماهنگــی
معاونتهــای ســتادی برنامه روشــنی را برای
گســترش فرهنــگ و هنــر اســامی در اســتان
تــدارک ببینند .در سیســتان و بلوچســتان باید

بــرای ۴ســال آینــده برنامــه داشــته باشــیم و
مشــخص کنیم که چه زیرساختهایی را باید
تکمیل و چه برنامههایی را اجرا کنیم».
بــه گفتــه اســماعیلی ،تمــام فعالیتهای
هنــری ابــزاری بــرای رشــد و تعالــی انســان
اســت ،اســتفاده از دیدگاههــای وحدتآفرین
علمای اهلســنت و شیعه در شورای فرهنگ
عمومــی در کنار هــم قرار بگیــرد و ظرف چند
مــاه آینده برنامــه اجرایی برای رشــد و تعالی
فرهنگ و هنر اســتان ارائه دهند که ما اجرایی
خواهیــم کــرد ،کــه آن هــم همیــن توجــه بــه
مســاجد اســت .در مســجد بــه دنبــال تحقــق
اهــداف فرهنگــی و هنــری هســتیم ،مســاجد
محــور همــه فعالیتهــای فرهنگــی ،هنــری،
اخالقــی ،تقویتی و مذهبی باشــد ،بــا توجه به
قــرآن و معــارف قرآنی بــه عنــوان محورهای

اصلی ،باید به روشنی اقدامهایی را برای رشد
فعالیتهــای قرآنی داشــته باشــیم .او گفت:
افتخــار همــه مســلمانان اعــم از شــیعه اهل
سنت ،عشق و عالقه به اهل بیت علیه السالم
اســت ،عشــق به خانــدان پیامبر اســام(ص)
در انحصــار هیــچ گروهــی نیســت ،بــه همین
دلیل توجه ویژهای بــه آموزههای قرآن و اهل
بیت(ع) که محور وحدت هســتند ،باید داشته
باشیم.
آیــتاهلل مصطفــی محامــی ،نماینده ولی
فقیــه در سیســتان و بلوچســتان هــم در ایــن
همایــش با گرامیداشــت هفته وحــدت گفت:
گاهی از سیستان و بلوچستان به عنوان استان
محروم یاد میشــود و علیرغم همه خدمات
و زحماتی که نســبت به قبل انقالب برای رفع
محرومیتها ارائه شــده اســت ،امــا همچنان

چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران در کرمان آغاز شد

تزریق اقتصاد به سینما

ادای احترام به بانوی الالیی ایران
نــدا ســیجانی -چهاردهمین جشــنواره موســیقی
نواحی ایران شــامگاه پنجشــنبه  29مهرماه درباغ
مــوزه وزیری کرمان افتتاح شــد ،ایــن رویداد مهم
موســیقایی درحالی شــروع ب ه کار کــرد که دقایقی
قبل ازآیین افتتاحیه خبر درگذشت پروین بهمنی
(بانــوی الالیــی ایــران) اعــام شــد و حــال و هوای
جشــنواره را تحــت تأثیــر قــرارداد و برایــن اســاس
قطعــه آغازیــن بــا ســوگی در ادای احتــرام به این
بانوی بزرگ و پژوهشگر موسیقی قشقایی با اجرای
کرنا و نقاره قشقایی و با هنرنمایی حسین کریمنژاد
ازاســتان فارس نواخته شد .اما درمراسم افتتاحیه
کــه بــا اســتقبال خــوب هنرمنــدان وعالقهمنــدان
موســیقی همراه بــود ،درابتدا پیــام محمد مهدی
اســماعیلی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه
چهاردهمین جشــنواره موســیقی نواحی ایــران از
ســوی محمدرضــا علیــزاده (مدیرکل اداره ارشــاد
کرمــان) قرائت شــد و در ادامه محمدعلی مرآتی
(دبیر جشــنواره) ضمن ابراز تأســف و تســلیت به
درگذشت اســتاد پروین بهمنی در سخنانی گفت:
ما افتخار داشتیم درجشــنواره چهاردهم از دامون
شــشبلوکی (پژوهشگر موسیقی قشــقایی) فرزند
زندهیاد پروین بهمنی در هیأت انتخاب جشــنواره
و در زمینه انتخاب آثار اســتفاده کنیم و از حاضران
دراین مراسم تقاضا دارم به احترام روح بزرگ این
هنرمند یک دقیقه سکوت کنند.
ëëکرمانرنگینکمانیازموسیقیاقوامایران
بعد از اجرای کرنا و نقاره قشقایی با هنرنمایی
اســتاد کریمنژاد ،نوبت به ترکمنها رسید و احمد
صدری (پژوهشــگر موســیقی نواحی) دربــاره این
اجــرا و موســیقی ترکمنی ســخنانی بیان داشــت:
منطقــه ترکمنصحــرا پشــت بــه دریــا و رو بــه
صحراست .دشت در موسیقی ترکمنها تأثیرگذار
اســت و دیگری اسب است که در موسیقی منطقه
عیان و بارز است .از طرفی مضرابهایشان درست
مثل زبان شــان میماند که گویشــی پرتابی است و
رابطه نزدیکی بین زبان و موسیقیشان وجود دارد
و بعــد آن گروه موســیقی ترکمنها به سرپرســتی
ابراهیم جرجانی روی صحنه رفتند.
اجــرای دیگر بــه آواز هــوره اختصاص داشــت
بــا هنرنمایــی تیمــور مهرابــی و هوشــنگ امیــران
کــه صــدری پیــش از ایــن اجــرا دربــاره آواز هــوره
توضیحات فنی ارائه داد و از تشــابه آن با موسیقی
ردیف دســتگاهی ســخن گفــت .اجرای بعــدی از
کرمــان و با هنرنمایی شــهرام میرزایی بود که فؤاد
توحیدی (پژوهشگر موســیقی نواحی) در توضیح
ایــن اجــرا بیــان داشــت :کرمــان رنگینکمانــی از
موسیقی اســت و بیش از  ۳۵نوع سازو بیش از ۳۰
رقص دارد .موســیقی کرمان بســیار متنوع اســت.
نوازنــدگان گــروه از منطقــه قلعهگنج هســتند اما
موســیقی امشب حال و هوای موسیقی بلوچ دارد.
پــس از آن نوبــت بــه اجــرای «الغرجــت» نوازنده
دونلی رسید و در ادامه محمد شکارچی از لرستان
روی صحنه آمد که به گفته مرآتی« :آقای شکارچی
از معدود نوازندگان کمانچه لری است که اصالت

در کارهایــش موج میزنــد ».این اجرا با اســتقبال
بسیار خوبی همراه بود .مرآتی در بخش دیگری از
ســخنانش گفت :ما در این رویداد سعی کردیم بر
اساس موضوع جشنواره ،رنگینکمانی از موسیقی
اقوام ایران داشته باشیم.محورهای ما در جشنواره
ســنت بهعنــوان هویــت موســیقی اقــوام ،اصالت
(بهعنــوان متــر و معیــار برای آســیب ندیــدن این
موسیقی) و آفرینشهای درون قومی و بین قومی
اســت .در ادامــه برنامه با دعوت احمــد صدری از
اســتاد غالمحســین وفایی این گروه هم قطعهای
در رســای پیامبر اکرم(ص) اجرا کردند .اما اجرای
دیگــر بــا همراهی گــروه صالح احمدپــور از جزیره
کیــش بــود که با نوای ســازهای شــاد جنــوب ایران
مراسم افتتاحیه را به پایان رساندند.
ëëفرصتیبرایمعرفیوحمایتازموسیقینواحی
ایران
محمــد شــکارچی نوازنــده کمانچــه کــه بــرای
اولین باردراین جشنواره شرکت کرده و به معرفی
کمانچه و قطعات موســیقی لری پرداخت درباره
تأثیرگــذاری جشــنواره موســیقی نواحــی ایــران
درمعرفــی ایــن ژانر ازموســیقی به مــردم «ایران»
گفت :جشــنواره موســیقی اقوام یکــی ازمهمترین
رویدادهای موسیقی ایران در حمایت از هنرمندان
موســیقی محلی اســت و براین نظرم باید فضای
گســترده تری به موســیقی اقوام ایــران اختصاص
دهنــد و حتــی بهصــورت ماهانــه کنســرت یــا
جشــنوارههای مختلف در اســتانهای ایران برگزار
شــود تــا برایــن اســاس جوانــان انگیــزه و ترغیــب
بیشــتری برای ادامه مسیرگذشــتگان خود داشــته
باشــند و جذب موسیقی شــوند .بهعنوان مثال اگر
درهمیــن اجرا و جشــنواره تنهــا  5مخاطب جذب
این موسیقی شــوند و از آن تأثیر بگیرند میتوانند
این مسیر را با عشق و عالقه دنبال کنند.
او در ادامــه در خصــوص اســتقبال جوانــان از
موســیقی لری و ســازهای آن بیان داشت :در حال
حاضر اســتقبال از کمانچه در لرستان بسیار خوب
اســت اگرچه یک زمانــی خانوادهها نگاه مثبتی به
ســاز و موســیقی نداشــتند اما امروزه تقریبــاً در هر
خانهای یک ساز و نوازنده فعال دیده میشود.
حســن خلدون یکــی از اعضای گروه موســیقی
نواحی بومیــان کیش نیز ضمن ابرازی خرســندی
در خصوص اجرا دراین جشنواره به «ایران» گفت:
گروهموسیقی«جمعهفرج»براینخستینباراست
که درجشنواره موسیقی نواحی ایران شرکت میکند
و اجرایمان موســیقی اصیل بومیان کیش اســت و

شــاهد عقبماندگیهــا و محرومیتهایــی
هســتیم .توســعه و امنیــت پایــدار پیــش نیــاز
رفــع ایــن محرومیتهــا و تــاش بــرای رشــد
علمــی و ارتقای فرهنگی اســت ،بــرای تأمین
امنیــت پایــدار و رشــد فرهنگــی و تعالــی
اخالقــی ،معنــوی و علمــی مــردم اســتان،
ســهم مهمــی از فعالیتهــا بر عهــده وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســت .او افــزود:
بــا گســترش فرهنــگ بــا همــه تالشهایی که
دوســتان در استان انجام دادند که جای تشکر
دارد ،انتظــار میرود این ســفر آغاز ســفرهای
متعــدد و رســیدگی بــه برنامههــا و پشــتیبانی
بیشــتر از فعالیتهــای اداره کل ارشــاد
اســامی باشــد .امــام جمعــه زاهــدان افزود:
ایــن همایــش بــه منظــور تجلیــل از منادیــان
وحدت شکل گرفته که از برگزارکنندگان تقدیر
میکنیــم و بایــد سپاســگزار منادیــان وحــدت
در استان باشیم.
او بــا بیان اینکه خداوند در اوصاف بندگان
شایســته ،اخالق ،رفتــار ،ایمــان و عقاید آیات
متعــددی را بیان کرده اســت ،اظهار کرد :تقوا
به معنای این است که انسان به گونهای عمل
کنــد کــه در برابر حمالت دشــمن در حفاظت
قــرار بگیــرد و جامعــه را در برابــر دشــمنان
دروغیــن و وسوســههای شــیطانی حفــظ کند.
به گفتــه محامی ،یکی از محورهای مهم تقوا،
تقــوای فــردی و اجتماعــی و حفــظ جامعــه
در برابــر دشــمن ،وحــدت اســت؛ ایــن یکی از
مصادیق بارز تقواســت ،حفــظ وحدت ،اتحاد
و انسجام اسالمی و حاکمیت فضای محبت و
مؤدت در جامعه اسالمی از مباحث تقواست.
او افزود :فعالیت منادیان وحدت و تالشگران
عرصــه ترویــج فرهنــگ وحدت نشــاندهنده
ایــن اســت کــه اگر ایــن جمــع پیشــگاه منادی
وحدت بودند و برای ترویج و تعمیق فرهنگ
وحــدت در جامعــه اســامی تــاش داشــتند،
همواره مورد تهاجم دشمن بوده است.

چند نکته درباره ترکیب تازه هیأت امنای بنیاد سینمایی فارابی

حرف روز

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی طی حکمی «ســیدمحمد هاشــمی» را به عنوان
معاون حقوقی ،امور مجلس و استانهای این وزارتخانه منصوب کرد .هاشمی از
جمله مدیران جوان در دولت سیزدهم و فارغالتحصیل دکترای حقوق عمومی
از دانشــگاه عالمــه طباطبایی اســت که ســوابق مدیریتــی متعــددی در کارنامه
کاریاش ثبت شده.
آنطور که در حکم محمدمهدی اسماعیلی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی آمده
وی به اتکای تجربیات ارزشــمند ،توانمندیها و برخورداری از روحیهای انقالبی
انتخاب شــده است .در بخشــی از حکمی که روابط عمومی وزارت ارشاد به نقل
از وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی منتشر کرده ،اسماعیلی به برخی ضرورتها در
برنامهریزی و اقدامات پیش رو برای معاونت حقوقی ،امور مجلس و استانهای
وزارت ارشــاد اشــاره و اظهــار امیــدواری کرده کــه وی در همــکاری و تعامل کلیه
حوزههــای مربوطه نســبت به مواردی کــه در ادامه میخوانیــد اهتمام جدی به
خرج بدهد .برنامهریزی ،پیگیری و تنظیم روابط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با نمایندگان مجلس شورای اسالمی ب ه منظور «تبیین و توضیح برنامهها و توجیه
طرحهــا و لوایح مربوطه»« ،رســیدگی به مطالبات نماینــدگان محترم مجلس
درخصوص مسائل عمومی و موارد مرتبط با حوزۀ انتخابیه» و «برقراری رابطۀ
فعــال و مســتمر تمامــی معاونتها و ســازمانهای تابعه با کمیســیون محترم
فرهنگــی و عمــوم نمایندگان» از موارد تأکید شــده در این حکم اســت .از ســوی
دیگر به محوربرنامهریزی ،نظارت و پیگیری بر امور ادارات کل استانهای وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا
اهدافی همچون «برنامهریزی
و هماهنگی در شناســایی افراد
شایســته جهــت انتصابــات در
ادارات کل اســتانی»« ،نظارت
بــر عملکــرد ادارات کل
اســتانی» و«برقــراری تعامــل
مســتمر مدیران کل اســتانی با
ی فقیه در
نمایندگان محترم ول 
اســتانها و ائمه مکرم جمعه،
استانداران و دیگر مقامات استانی» هم تأکید شده است.
ســومین محور مندرج در این حکم ،تالش برای برنامهریزی و پیگیری در جهت
انجام امور حقوقی و قضایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در راستای «شناسایی
نواقــص و ضعفهــای حقوقی در قوانیــن و مقررات مربوطــه»« ،دفاع از حقوق
قانونــی و وظایف مصوب در رفع تعارضات حقوقی مربوطــه»« ،دفاع از حقوق
قانونی عموم اهالی فرهنگ ،هنر و رسانه در برابر شکایات در محاکم قضایی» و
«نظارت بر تمامی مراحل فرایند تنظیم و انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی
تمامی بخشهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی» عنوان شده است.
برقراری تعامل گســترده و مســتمر میــان مجموعههای مختلــف وزارتخانه با
شــبکههای مردمــی و فعالیت فرهنگی جبهه مؤمن انقالبی در سراســر کشــور
و بهرهگیری از ظرفیتهای گســترده آنان بــرای ارتقای فعالیتهای فرهنگی،
هنــری و رســانهای به عنــوان چهارمین محور مــورد نظر وزیر فرهنگ و ارشــاد
اســامی در این حکم است .بنابراین گزارش سیدمحمد هاشمی متولد ۱۳۶۵
و دارای تحصیــات دکترای حقوق عمومی از دانشــگاه عالمه طباطبایی(ره) و
کارشناســی ارشــد فقه و مبانی حقوق اســامی از دانشــگاه تهران است .سوابق
مدیریتی مختلفی در کارنامه کاری این مدیر جوان ثبت شــده که از جمله آنها
میتوان به جانشینی بنیاد فرهنگی خاتم االوصیا(عج) ،مدیر عاملی مجموعه
فرهنگــی سرچشــمه (یادمان شــهدای هفتم تیر) ،جانشــینی ســازمان بســیج
هنرمنــدان کشــور ،فعالیت بــه عنوان معاون توانمندســازی و امور اســتانهای
ســازمان هنری رسانهای اوج اشــاره کرد .افزون بر این هاشمی در مقطعی هم
مســئول ستاد رســانهای روایت جهاد جبهه فرهنگی اجتماعی انقالب اسالمی
قــرارگاه بقیةاهلل االعظم(عج) و عضو شــورای طــرح و برنامه بنیاد روایت فتح
بــوده اســت .عضویت در شــورای راهبــردی معاونت اســتانهای حــوزه هنری
کشور و عضو شورای مرکزی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی کشور از دیگر
سوابق سیدمحمد هاشمی است.

فرهنگ

درحکمیازسویوزیرفرهنگوارشاداسالمی
سیدمحمدهاشمیمعاونحقوقیامورمجلسواستانهاشد

پیام

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پیامی ،درگذشت پروین بهمنی حافظ الالییهای
ایران زمین را تسلیت گفت .به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،در پیام محمدمهدی اسماعیلی آمده است« :بسماهلل
الرحمن الرحیم /این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست /روزی رخش ببینم و
تقدیم وی کنم /خبر درگذشت حافظ الالییهای ایران زمین موجب تأسف بسیار
شــد .زندهیاد پروین بهمنی که با پژوهشهای ســترگ خود ،الالییها و موسیقی
توجوی
فرامــوش شــده «عاشــیقلر» را زنده کــرد و برای ســالیانی دراز ،به جســ 
عاشــیقها و نواهای گمشــدهشــان در سرتاســر ایران زمینگشــت تا نوای آنها را
که ســینه به سینه به امروز رســیده بود ،ثبت و ضبط کند .او بحق یکی از حافظان
ارجمند فرهنگ بومی و اصیل این سرزمین بود و توانست نوای جانسوز موسیقی
قشــقایی را تــا آن ســوی مرزها طنینانــداز کند .وی بــا حفظ و اشــاعه الالییهای
مادرانــه ایــران زمیــن و خوانــش الالییهایش نشــان داد که قشــقایی زندگیاش
بــا صفا و صمیمیت و هنر و موســیقی سرشــته شــده اســت .بهراســتی کــه آثار او
تداعیگــر موســیقی پیچیــده
در دشــتها و کوهســتانها و
نغمههای گم شده در سایهسار
ســیاه چادرهــای عشــایری کــه
خود محصول ذوق و ســرپنجه
هنرمندانــه زنــان عشــایر ایران
اســت ،میباشــد .زنــده یــاد
بهمنی که کودکی خود را در ایل
گذرانیده بود ،سالها به عنوان
آمــوزگار در مناطــق مختلــف
عشایری استان فارس خدمت
کرد .کارنامه درخشان ایشان در کنار دورههای طوالنی معلمی ،شامل گردآوری
نغمــات ،معرفــی خوانندگان و موســیقیدانان قشــقایی و هر آن چیزی اســت که
به فرهنگ قشــقایی ارتباط دارد .منظومه داســتانی «اصلی و کرم»« ،زندگینامه
هنرمنــدان قشــقایی»« ،زنان نامدار قشــقایی» ،کتابچه موســیقی «عاشــیقلر» و
آلبومهــای «خدای من غریب»« ،بــه یاد فرود»« ،مجموعه نغمههای عاشــقی
قشــقایی»« ،آوازهــای قشــقایی» و چنــد آلبوم دیگــر ،از جملــه بخشهای مهم
زندگی هنری او به شمار میرود .به تحقیق ،آثار این هنرمند و پژوهشگر قشقایی
کــه عمــرش را صرف پژوهــش در ایــل و در کنار عاشــیقها گذرانــد ،میتواند نور
امیدی باشــد در زنده نگاه داشــتن مواریث این سرزمین کهن .تردیدی نیست که
پژوهشهای آن زندهیاد درباره فرهنگ و موسیقی قشقایی و عشایر استان فارس
هرگز از خاطرهها نخواهد رفت .درگذشــت این هنرمند شایســته را که ضایعهای
جبرانناپذیــر اســت بــه خانــواده محترم ایشــان ،خیــل دوســتدارانش و جامعه
فرهنگی و هنری کشور و هنرمندان پیشکسوت تسلیت میگویم و از درگاه خداوند
بزرگ برای وی رحمت و مغفرت و جهت بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندم.
بدون شک چراغی که زندهیاد بهمنی برای حفظ نغمات محلی وموسیقی ایران
زمین برافروخت ،خاموش نخواهد شد».

نیازمند دیدگاه های وحدت آفرین علمای شیعه و سنی هستیم

از میهمان نوازی کرمانیها بســیار تشکر میکنیم.
او درادامــه افــزود :درایــن یکی ،دوســال که بیماری
کرونا نگرانیهای بسیاری برای مردم بهوجود آورده
امیــدوارم بــا گــوش دادن موســیقی مــا هنرمندان
بتوانیــم غمهــا را از مــردم جدا کنیم و با موســیقی
بــه آنها شــادی هدیه دهیــم .او برگزاری جشــنواره
موسیقی نواحی ایران را بسیار مؤثر دانست و دراین
باره گفت :برپایی چنین رویدادهایی باعث میشود
اوالً مردم همدیگر را بیشــتر بشناسند و با موسیقی
اقوام ایران بهتر و بیشتر آشنا شوند و البته دراین باره
تبلیغات و رسانه ها هم بسیار تأثیرگذاراست و نکته
دیگراینکه فرصتی اســت بــرای برخی ازهنرمندان
موســیقی اقــوام کــه تــا بــه امــروز روی صحنــه این
جشــنواره حاضر نشــدهاند .خاقا زرنــدی از اعضای
گروه موسیقی ترکمن ازاستان گلستان بود که برای
دومین بار روی صحنه این جشنواره حضور یافتهاند
و برگزاری این رویداد موســیقی را بسیار مؤثر عنوان
کرد و افزود :هریک از گونههای موسیقی اقوام ایران
نمونهای زیبا از موســیقی اصیل کشــورمان هستند
که در دنیا هم شــناخته شدهاند و بسیار خوشحالم
جوانــان ادامه دهنده این موســیقی بــوده بویژه در
اســتان خودمان .حســین کریمنژاد نوازنــده کرنا از
استان فارس و شهرستان آباده که معرف موسیقی
اصیل قشــقایی هســتند نیز به «ایران» گفت :برای
دومیــن بــار در جشــنواره موســیقی نواحــی کرمان
شــرکت کردهایم و البته در جشــنوارههای مختلف
چه در ایران و چه خارج از ایران اجرا داشتهایم.
اوجشنوارهبزرگموسیقینواحیایرانرااتفاقی
بســیار مهم در معرفی موسیقی اقوام ایران عنوان
کــرد و بیــان داشــت :در حــال حاضر در کشــورمان
هیچ تبلیغات و حمایت درســتی از موسیقی اقوام
صــورت نمیگیــرد .براین اســاس برایــن نظرم که
برای معرفی بیشتر این موسیقی ،جشنوارههایی از
این دست در استانهای مختلف ایران برگزار شود
تا با حمایت مســئوالن و مردم این موسیقی اصیل
از بین نرود چرا که متأسفانه موسیقیهای وارداتی
توانســتهاند در بیــن جوانــان و جامعه نفــوذ کنند.
زهره ولینژاد تکنواز دوتار این جشنواره هم نماینده
موســیقی خراسان شــمالی در این دوره از جشنواره
بود که برای اولین بار توانســته در جشــنواره نواحی
ایران شــرکت داشته باشــد.او دراین باره به «ایران»
گفت :اگرچه جشنواره موسیقی نواحی ایران بسیار
مهم و تأثیرگذار است اما متأسفانه توجه کمتری به
اجرای خانمها میشــود که دراین رابطه نیاز است
توجه و حمایت بیشتری صورت گیرد.

فرهنگــی /تحــول در ترکیــب هیــأت امنــای بنیــاد ســینمایی فارابی را شــاید بتوان
پربحثتریــن خبر ســینما در هفته گذشــته عنوان کــرد 27 .مهرمــاه وزیر فرهنگ
و ارشــاد اســامی اعضــای جدیــد هیــأت امنــای بنیــاد ســینمای فارابــی را بــرای
دو ســال منصــوب کــرد .ترکیــب متمایــز ایــن هیــأت بــا بازخــورد متفــاوت اهالی
رســانه و ســینما همــراه بــود و فضــای بحــث و گفتوگــو در فضــای مجــازی داغ
شــد .برخــی از ســنگین نبودن وزنــه ســینمایی این ترکیــب نوشــتند و بعضی هم
بــا تأکیــد بر وجــه هنــر صنعــت ســینما ،ارتبــاط دولتمــردان فرهنگی ،سیاســی و
اقتصــادی با ســینما را به نفع ســینما عنــوان کردند .عــدهای از نبود چشــمانداز و
تخصــص ســینمایی در برخــی از اعضــای جدیــد اظهارنگرانی کردنــد و تعدادی
هــم بــا اســتقبال از ترکیــب نیمــه اقتصــادی ،حضــور تأثیرگذارترین افــراد دولتی
در زمینــه اقتصــاد و تأمیــن بودجــه را زمینهســاز بســتر مناســب مالــی و امکاناتی
بــرای رســیدن بــه اهداف ایــن بنیاد ســینمایی دانســتند .موافقــان ترکیب تــازه بر
ایــن باورنــد که هیأت امنــای بنیاد ســینمایی فارابــی سیاســتهای کالن حمایتی
را مــد نظــر قرار میدهــد و مؤلفه تخصص ســینما ضــرورت چندانــی در انتخاب
اعضای آن ندارد.
سیدضیاء هاشمی رئیس جامعه صنفی تهیهکنندگان درباره ضرورت تخصص
ســینما بــرای حضور در این ترکیب بــه «ایران» میگوید« :دربــاره تغییرات هیأت
امنای فارابی باید به دو نکته اشاره کنم ابتدا این که برای هیأت امنا کار مستمری
تعریف نشــده است شــاید یک یا دو بار در طول سال جلســه بگذارند .بنابراین در
انتخــاب افراد براســاس کارایی
کــه دارنــد ،تخصصشــان زیــاد
مــاک نیســت زیــرا مســئولیت
تمــام فعالیت فارابــی در حوزه
سیاســت کالن زیــر نظــر رئیس
ســازمان ســینمایی صــورت
میگیــرد و مدیرعامــل فارابــی
نیــز در حــوزه اجــرای سیاســت
عمل میکنــد .هیأت امنا بحث
مصوبات را عهده دارند».
او در ادامه میافزاید« :نکته
جالب اینجاســت کــه در  ۴دهه
گذشــته کــه حضور ســینماگران
در هیأت امنای فارابی را تجربه
کردیم  -افرادی که یا سرشناس
در ایــن حــوزه بودند یا بــا رفاقت با مدیــران در این جایگاه قــرار گرفتند -فعالیت
جدی و چندانی به نفع ســینما و اهالی آن ندیدیم .اگر هســت دوستان بگویند .به
درخواســتها هم توجه نمیشــد بهطور مثال در دهه  ۶۰و  ۷۰فیلمهایی ســاخته
شــد کــه برخی هم پرفروش بودنــد اما به ثمن بخس خریــداری کردند و آن زمان
رســانههای تصویــری و شــبکه نمایش خانگی وجود نداشــت حتــی ویدیو ممنوع
بود ،اما با علم به این قراردادهای ظالمانه کاری انجام ندادند و برخی مســئوالن
بیــش از اندازه محتاط هم حاضر نبودند برای همکاری با ســینماگران این چرخه
معیوب را اصالح کنند .ما هیچ خیر و برکتی از حضور سینماگران در هیأت امنای
فارابی ندیدیم اما برخی برای نورچشمیها حتماً خوش خدمتی داشتند».
ایــن تهیهکننده ســینما با اســتقبال از حضور افــراد تأثیرگذار دولتــی در ترکیب
هیــأت امنای بنیاد ســینمایی فارابــی ادامه میدهد« :اعتقــاد دارم حضور بزرگان
اقتصادی در هیأت امنا حتی سیاســتمداران مثبت است .این نوع انتخاب حرکتی
هوشمندانه از سوی رئیس سازمان سینمایی و وزیر ارشاد بوده است .یقین بدانید
اگــر اتفاقــی نیفتد که نامالیماتی در ســینما را منجر شــود مطمئناً ایــن هیأت امنا
میتوانند بســیار کمک کننده باشــند و امکاناتی را از جاهای مختلف برای ســینما
فراهم آورند».
ســیدضیاء هاشــمی در عین حال میافزاید« :اما فرض کنیم این عزیزان هیچ
قدمی برای ســینما برندارند ،حداقل این اســت که حضور سینماگران که احتمال
رانــت را در میــان برخی نورچشــمیها دوچندان میکردند دیگــر رخ نخواهد داد.
بــا این حســاب نه تنها چیــزی از دســت نمیدهیم بلکــه منتفع خواهیم شــد .در
مجموع این کار را به فال نیک میگیرم».

