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اعالم سیاستهای جدید ورزشی شبکه سه

اخبار
موسیقی فجر  ۳۲در آینه مهر

پروین بهمنی با «حاوا» به
جشنواره میآید

گ روه موسیقی «حاوا»
ب ه سرپرستی پروین بهمنی
پ یشکسوت موسیقی نواحی
ک شورمان در سی و دومین
ج شنواره بین المللی موسیقی
فجر به اجرای برنامه می پردازد.
دامون شش بلوکی پژوهشگر
و عضو گروه موسیقی «حاوا»
د رباره جزییات حضور این گروه
د ر سی و دومین جشنواره
م وسیقی فجر اینگونه توضیح
داد :طبق برنامه ریزی های انجام
گ رفته گروه موسیقی «حاوا» به
سرپرستی مادرم پروین بهمنی با
ت اکید بر اجرای قطعاتی منتخب
از موسیقی قشقایی در جشنواره
ح ضور پیدا خواهد کرد و تمام
ت الشمان را انجام داده ایم تا
بهترین نوازندگان منطقه قشقایی
در تازه ترین اجرای گروه «حاوا»
در جشنواره حضور داشته باشد.
وی با اعالم اینکه این گروه
پ نجشنبه  ۲۳دی ماه ساعت
 ۱۸:۳۰در برج آزادی اجرا خواهد
د اشت ،بیان کرد :تمامی تنظیم
ه ایی که برای کنسرت پیش رو
در نظر گرفته ایم اجرای فرم ها
و ملودی ها مناطق بومی ایل
قشقایی است که امیدوارم با توجه
به رپرتوار برنامه ریزی شده بتواند
با استقبال مخاطبان روبه رو شود.
ا لبته مادرم در این کنسرت با
توجه به شرایط جسمی که دارد
ف قط در بخشی از همخوانی و
ا جرای فرم ها حضور خواهد
داشت.
ا ین نوازنده سازهای کوبه
ا ی در ادامه صحبت های خود
گ فت :آنچه در این کنسرت
برای مخاطبان جشنواره در نظر
گ رفته شده اجرای کامل ملودی
ها و آیین های موسیقایی منطقه
قشقایی نیست ،اما تالش شده که
ه مه این آثار برگرفته از فرهنگ
ق شقایی و عشایری باشد که در
این مناطق سکونت دارند .ضمن
اینکه با توجه به شرایط موجود،
ت مرین برای اجرای نهایی بسیار
س خت بود چرا که ما تصمیم
داریم از موسیقی لُرهای بویراحمد
و موسیقی محلی بخشی از منطقه
شیراز را هم برای تماشاگران اجرا
ک نیم که این موضوع به خودی
خود نیازمند تمرین بسیاری است.
شش بلوکی که بخش اصلی
پژوهش این کنسرت را عهده داره
بوده در بخش پایانی صحبت های
خ ود تصریح کرد :گرچه شرایط
برای تمرین و رسیدن اجرا به فجر
با توجه به امکانات موجود برای ما
بسیار سخت بود اما بنده و همه
ا عضای گروه تمام تالش خود را
م ی کنیم که در فضایی چون
ج شنواره موسیقی فجر کارها را
طوری طراحی کنیم که مخاطبان
ش اهد اجراهایی ارزشمند از
موسیقی قشقایی باشند.

پیکر پوران فرخزاد تشییع
میشود

م راسم تشییع پیکر پوران
ف رخزاد امروز  ۱۲دیماه برگزار
میشود.
ن زدیکان پوران فرخزاد
اعالم کردند مراسم تشییع پیکر
ا ین نویسنده ،شاعر و پژوهشگر
ف قید ساعت  ۸:۳۰صبح از
مقابل بیمارستان ایرانمهر (ضلع
ش رقی خیابان شریعتی ،دوراهی
قلهک) برگزار میشود و پیکر او
د ر قطعه نامآوران بهشت زهرا
( س) به خاک سپرده خواهد
شد.
پوران فرخزاد  -خواهر فروغ
ف رخزاد  -که نهم دیماه و در
ب یمارستان از دنیا رفت ،متولد
بهمنماه سال  ۱۳۱۲بود .از جمله
آثار او به «زن از کتیبه تا تاریخ»
(دانشنامه زنان فرهنگساز ایران و
ج هان در دو جلد)« ،اوهام سرخ
ش قایق» (گزیدهای از اشعار زنان
جهان)« ،نیمههای ناتمام؛ سیری
د ر شعر زنان از رابعه تا فروغ»،
« زن شبانه موعود» (نشان زن
در آثار سهراب سپهری)« ،کسی
که مثل هیچکس نیست» درباره
ف روغ فرخزاد ،مجموعه شعر
«خوشبختی در خوردن سیبهای
سرخ» ،مجموعه داستان «دیداری
در پاییز» ،مجموعه رباعی «جنگ
م شوش» ،داستانهای بلند
«در پس آینه» و «آتش و باد»،
ر مان «در انتهای آتش و آیینه»
و فرهنگ «کارنمای زنان کارای
ایران از دیروز تا امروز» میتوان
اشاره کرد.
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ج عفر عبدالملکی قائم مقام شبکه سه
س یما از سیاست های جدید شبکه سه سیما
در حوزه ورزش و پرداختن به سه رشته ورزش
گروهی سخن گفت.
ج عفر عبدالملکی قائم مقام شبکه سه
سیما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این شبکه
و رویکردهای جدید آن عنوان کرد :شبکه سه
براساس نظرسنجی هایی که خود ما در مرکز
تحقیقات سازمان انجام دادیم پرمخاطب ترین
ش بکه سازمان است و بنابراین ما باید این
موقعیت را حفظ کنیم.
و ی با اشاره به شورای راهبردی این
شبکه یادآور شد :ما در دوره جدید یک شورای
ر اهبردی تشکیل دادیم و بر این اساس هر
برنامه از یک اتاق فکر برخودار خواهد بود.
برنامه جریان با محور اعتیاد

ق ائم مقام شبکه سه سیما درباره برنامه
های جدید این شبکه یادآور شد :از برنامه های
جدیدی که به زودی پخش آن آغاز می شود
«جریان» است که با محوریت اعتیاد و به تهیه
کنندگی فرشاد شکیبی تولید می شود .مجری
این برنامه هنوز قطعی نشده است و قرار است
هفته ای یک بار یکشنبه ها به صورت زنده روی
آنتن برود.
و ی درباره پخش دو مجموعه طنز در
شبکه سه یادآور شد :با توجه به تحقیقاتی که
م ا داشتیم مردم طنزهای نود شبی را دوست
د ارند و مجموعه «شهرک جیم» و «لیسانسه
ه ا» هر کدام با هدف و محورهایی مشخص
ش امل مسکن ،ازدواج جوانان و ...ساخته شده
و در قالب طنز هم مطرح شده اند بنابراین

ماه عسل  96کلید خورد

ع بدالملکی درباره یکی از رویکردهای
جدید در شبکه سه عنوان کرد :یکی از نقاط
خ الیی که باید در این شبکه پر شود ارتباط
با استان هاست و شبکه سه باید آیینه ای از
تمام ایران شود.
سیاست جدید شبکه سه در حوزه ورزش

تداخلی این میان وجود ندارد.

طنزهای نود شبی از رموز عالقه مخاطب
به شبکه سه

ع بدالملکی با اشاره به عالقه مخاطب به
م جموعه های نمایشی اظهار کرد :بیشترین
عالقه مخاطب در میان مدیوم های رسانه ای
به سریال های نمایشی است و برنامه های نود
ق سمتی و مستمر است که مخاطب را نسبت
ب ه یک شبکه وفادار نگه می دارد و ارتباطی
ع میق تر ایجاد می کند و این مجموعه های
نود شبی یکی از رموز عالقه مندی مخاطبان
به شبکه است.
و ی اضافه کرد :البته شبکه سه در کنار
م جموعه های نمایشی برنامه های ورزشی
خوبی هم دارد و همانطور که می دانید کانال

ورزش زیر نظر این شبکه است و غیر از برنامه
هایی که در شبکه سه داریم برنامه های دیگری
هم در نظر گرفته می شود که از کانال ورزش
روی آنتن می رود.
تمرکز بیشتر احسان علیخانی روی
«ماه عسل»

ق ائم مقام شبکه سه سیما درباره برنامه
احسان علیخانی که قرار بود در زمستان آغاز
ش ود ،اظهار کرد :من چندان در جریان این
ب رنامه نیستم ولی مردم احسان علیخانی را
ب یشتر با «ماه عسل» می شناسند؛ برنامه ای
ک ه به تحقیقات ساالنه نیازمند است و او هم
قرار است تمرکز خود را روی این برنامه بگذارد.
تحقیقات این برنامه برای سال آینده هم اکنون
شروع شده است.

و ی درباره اینکه این مساله چقدر با
ک ارکرد این شبکه مرتبط می شود ،اظهار
کرد :تمام مسایل ایران در حوزه جوانان باید
د ر این شبکه دیده شود و همانقدر که به
ج وان تهرانی پرداخته می شود باید جوان
ب وشهری و سیستانی و ...هم دیده شوند.
د رواقع ما باید نوعی مرکز گریزی داشته
باشیم که این رویکرد بیشتر در حوزه ورزش
خواهد بود و ما بیشتر به ورزش استان ها می
پردازیم ،این خواست رهبر انقالب هم هست
که ما فقط ورزش قهرمانی را مطرح نکنیم .ما
می خواهیم در سیاست های جدید به سمت
ورزش های همگانی رفته و همچنین به سه
و رزش گروهی والیبال ،بسکتبال و هندبال
توجه بیشتری داشته باشیم.
رییس سابق مرکز پژوهش و سنجش افکار
صداوسیما در پایان با اشاره به استعدادهایی که
در استان های کشور وجود دارد ،اظهار کرد :ما
در استان ها استعدادهایی داریم که باید کشف
شوند و خوشبختانه جشنواره تولیدات رادیویی
و تلویزیونی این کار را بر عهده دارد ،ما هم می
ت وانیم از این استعدادها در شبکه های اصلی
بهره ببریم و اقوام مختلف در سراسر کشور نه
ت نها تهدید نیستند بلکه فرصت هایی هستند
که باید بیشتر به آنها توجه کرد.

نگارگری باید به کتابت برگردد

کمبود رویدادهای مرتبط با هنرهای ملی

مدیر کل هنرهای تجسمی معتقد است در حوزه هنرهای
س نتی مثل نگارگری و خوشنویسی خال برگزاری رویدادهای
هنری وجود دارد.
مجید مالنوروزی مدیر کل هنرهای تجسمی معاونت هنری
و زارت ارشاد درباره دهمین دوساالنه نگارگری که این روزها
ن مایشگاه آن در باغ نگارستان برپاست ،گفت :در روند جهانی
شدن ،هنرهای ملی کمتر دیده می شوند و بسیاری از هنرمندان
ب ا نگاهی مدرن در رویدادهای جهانی شرکت می کنند ،برای
همین باید برای هنرهای ملی فکری اساسی کرد چون این هنرها
نه می توانند در همان سنت ها بمانند و نه می توانند ماهیتشان
را عوض کنند و تن به جهانی شدن بدهند.
وی ادامه داد :ما در این دوساالنه در تذهیب و گل و مرغ
شاهد رشد بسیار خوبی هستیم و یک جهش اتفاق افتاده است.
وقتی به گذشته تذهیب نگاه می کنیم می بینیم هم حالت های
رنگی این آثار فرق کرده و هم ترکیب بندی و فرم و ...دچار تحول
شده است .در واقع در عین حال که سنت را در خود دارند دچار
جهش شده اند.
مالنوروزی درباره اینکه آیا علت این جهش در تذهیب توجه
کشورهای همسایه به این هنر و خریدار داشتن آثار است ،بیان
کرد :ممکن است اینطور باشد .به هر حال در ترکیه و امارات و
ا لجزایر جشنواره هایی دارند که هنرمندان ما هم شرکت می
کنند اما باید این هنرها کاربردی تر شود و تنها نباید روی فروش
آنها حساب کرد.
م دیر کل هنرهای تجسمی با اشاره به اینکه باید نسخه
ه ای نفیس خطی دوباره احیا شود نیز گفت :امروز در کمتر

خانه ای قرآن یا کتاب حافظ و شاهنامه فردوسی به خط معاصر
دیده می شود و اگر کتاب خطی هست عتیقه است .باید نسخه
های خطی اورژینال و معاصر دوباره تهیه شود و مردم هم آنها را
بخرند .در قدیم متموالن از این هنر حمایت می کردند و دوباره
باید این هنر رونق بگیرد و کارگاه ها احیا شود و در این صورت
کمک بزرگی به این هنر شده است چون این هنرها آنقدر ظریف
هستند که وقتی بزرگ می شوند و به شکل تابلو در می آیند
بعضا ظرافت خود را از دست می دهند .به اعتقاد من باید دوباره
به کتابت نزدیک شویم.
باید برای هنرهای ملی فکری اساسی کرد چون این هنرها
نه می توانند در همان سنت ها بمانند و نه می توانند ماهیتشان
را عوض کنند و تن به جهانی شدن بدهند
وی با اشاره به اینکه نیاز است برای معاصرسازی این هنر
سمینار های مختلفی برگزار شود ،اظهار کرد :به گمانم دهمین

دوره دوساالنه نگارگری پتانسیل بسیار باالیی را به نمایش می
گذارد .البته برخی ترکیب بندی ها در نگارگری مشاهده می شود
که دیگر ترکیب بندی ملی ما نیست و بعضی ها خواسته اند کار
مدرن کنند اما نتوانسته اند چهار چوب این هنر را نگه دارند به
هر حال قالب و محتوا باید با هم عجین باشد.
این مدیر هنری در پاسخ به اینکه بی ینال های هنرهای
س نتی ما مانند خوشنویسی و نگار گری که در آنها نوآوری
ب ه معنایی که در بی ینال باید رخ بدهد رخ نمی دهد ،هر
دو سال یکبار سر وقت برگزار می شود اما دیگر بی ینال ها
با وقفه های گاه طوالنی برگزار می شود نیز گفت :در حوزه
سنت بخش خصوصی ورودی ندارد و کمتر روی آن کار می
ش ود در حالیکه نهادهای خصوصی و حتی وزارتخانه ها در
حوزه های دیگر مثل حجم و کاریکاتور و نقاشی ورود کرده
اند و بیش از  ۲۰رویداد در سال در این حوزه ها برگزار می
شود .در حوزه سنت ما خال رویدادها را داریم و به همین دلیل
دنبال این هستیم که نهادهای خصوصی به این امر ورود کنند
و ما حمایتشان کنیم اما تا آن زمان موظف هستیم از این
حوزه ها حمایت کنیم.
وی در پایان درباره تاخیر در برگزاری دیگر بی ینال ها نیز
بیان کرد :بعضی از تعویق ها به خاطر تغییر در هیات مدیره های
انجمن ها بوده است مثال دوساالنه حجم این اتفاق برایش افتاد
که قرار است در شهریور و مهر سال  ۹۶برگزار شود .یا بی ینال
گرافیک به دلیل مشکالت درون صنفی خود انجمن به تعویق
افتاده ولی ما سعی کردیم هزینه جشنواره «سرو نقره ای» این
انجمن را بدهیم که یک رویداد تخصصی گرافیک است.

هیچگاه نگوییم کارتنخوابها محکوم به بینسلی هستند
م حمد کارت کارگردان مستند «آوانتاژ»
که با موضوع کارتنخوابها ساخته شده درباره
ت جربه آشنایی خود با این افراد و اینکه آنها
امکان بازپروری دارند و بسیار هم قدر زندگی را
میدانند ،صحبت کرد.
بعد از آنکه گزارشی درباره گورخواب های
نصیرآباد در یکی از روزنامهها منتشر شد افراد
ب سیاری نسبت به این موضوع واکنش نشان
د ادند ،تا آنجا که اصغر فرهادی کارگردان
ا سکاری سینما به حسن روحانی رییس
جمهوری نامه نوشت و البته جواب وی را هم در
پی داشت ،اما در این بین عده ای هم واکنشی
متفاوتی نسبت به این امر داشتند و مساله عقیم
سازی این گور خواب ها را مطرح می کردند.
م حمد کارت فیلمساز جوان که امسال
ب ا مستند «آوانتاژ» با موضوع کارتن خوابها
ت وانست جایزه بهترین کارگردانی مستندهای
ب لند را در دهمین جشنواره «سینماحقیقت»
ک سب کند در گفتگو با خبرنگار مهر درباره
تجربه آشنایی خود با کارتنخوابها گفت :من
در مستند «آوانتاژ» تمام تالشم را کردم تا به
این افراد به مثابه آشغال های دورریختنی نگاه
ن شود .به شخصه برای این افراد هنگامی که
ب ازپروری می شوند احترام بیشتری نسبت به
افراد دیگر قایل هستم ،زیرا آنها قدر زندگی را

بیشتر می دانند ،مانند فردی که از ُکما بیرون
آمده است و قدر لحظه به لحظه زندگی خود
را می داند.
و ی در واکنش به مساله عقیم سازی
این افراد که این روزها در شبکه های مجازی
م طرح می شود ،بیان کرد :من نمی دانم چه
ک سی در ابتدا به این موضوع پرداخت ،اما به
طور کلی نمی توانیم بگوییم هر کسی که اتفاق
ناخوشایندی برای او رخ داد محکوم به مرگ و
بی نسلی است و نباید حق زندگی داشته باشد.
این مستندساز با اشاره به اینکه در طول
ساخت «آوانتاژ» با مسایل این چنینی روبه رو
ش ده است ،گفت :به تصویر کشیدن مسایل
معتادان و کارتن خواب ها یکی از عالیق من
ا ست و پنج سال پیش با مساله گورخوابی
روبه رو شدم و مسایلی دیدم که بسیار تکان

دهنده بودند .به افرادی که این روزها با شنیدن
موضوع گورخواب های نصیرآباد متاثر می شوند
پیشنهاد می کنم تا سری به دره فرحزاد ،اتوبان
آزادگان ،مولوی ،دروازه غار و خالزیر بزنند تا
به چشم مسایل تکان دهنده دیگری را ببینند.
متاسفانه نسبت به کارتن خواب هایی که
من از نزدیک شاهد زندگی اسفناک آنها بوده
ا م ،گورخواب ها کارتن خواب های خالق و
ب اهوشی هستند که سرپناهی برای خود پیدا
کرده اند
ک ارت تاکید کرد :اگر سری به اینجاها
بزنید آنگاه متوجه می شوید که گور خواب های
نصیرآباد چقدر خوشبخت بوده اند که چارچوبی
ت حت عنوان قبر برای زندگی خود پیدا کرده
ا ند .من افرادی را دیده ام که حتی یک پتو
ب رای زندگی کردن نداشتند .واکنش گسترده
جامعه به ماجرای گورخواب ها متاسفانه نشانگر
این است که جامعه تا چه اندازه از مسایل و
مشکالت کارتن خواب ها بیخبر است.
کارت با تاکید بر اینکه مساله افرادی که
سرپناهی برای زندگی و شب را به صبح رساندن
ن دارند وجوه گسترده ای دارد ،عنوان کرد:
متاسفانه نسبت به کارتن خواب هایی که من
از نزدیک شاهد زندگی اسفناک آنها بوده ام،
گورخواب ها کارتن خواب های خالق و باهوشی

هستند که سرپناهی برای خود پیدا کرده اند.
من عکس هایی از کارتن خواب هایی دارم که
دل هر انسانی در هر کجای دنیا با دیدن آنها
به درد می آید؛ عکس هایی که با تماشای آنها
گورخوابهای نصیرآباد به فراموشی سپرده می
شوند.
وی در پایان با اشاره به اینکه مغازه ای
با همکاری کاراکتر های «آوانتاژ» راه اندازی
ک رده است ،بیان کرد :به تازگی با استفاده
ا ز جایزه ای که از طریق حضور «آوانتاژ»
د ر جشنواره «سینماحقیقت» کسب کردم
و همچنین وامی که گرفتم مغازه ای با
ن ام «آوانتاژی ها» دایر کردم که چهار نفر
ا ز کاراکترهای «آوانتاژ» در آن مشغول به
کار هستند و بسیار متعصب تر از افراد عادی
ک ار می کنند .شخصیتهای «آوانتاژ» نمونه
ای از افرادی هستند که می توانند بازپروری
شوند و به زندگی بازگردند.
ف یلم مستند «آوانتاژ» روایتگر شرایط
ک نونی تعدادی کارتنخواب است که روند
ب هبودی خود را در یک مرکز درمانی طی
م یکنند .آنها یک تیم فوتبال نیز تشکیل
دادهاند و برای اثبات تیم خود باید در مسابقه
با تیم پیشکسوتان استقالل تهران برنده بازی
شوند.

آغداشلو و شورای انتخاب  3050اثر را داوری می کنند
شورای انتخاب آثار دوساالنه نقاشی دامون فر توسط آیدین
آغداشلو( رییس شورای داوری ششمین دوره) معرفی و کارش
را آغاز کرده است.
س یف اهلل پویاراد ،مدیر دوساالنه نقاشی دامون فر ویژه
جوانان زیر  25سال ایران با اعالم خبر فوق گفت  »:در مهلت
ت عیین شده  3050اثر از  1340هنرمند به دبیرخانه این
دوساالنه رسیده است».
ا و گفت »:با نظر استاد آغداشلو ،هیات انتخاب آثار این

دوره عبارتند از خانم ها معصومه مظفری ،گلناز فتحی و آقای
پویا آریان پور که کار اولیه انتخاب آثار بر روی  cdرا به انجام
رسانده و از پذیرفتگان مرحله نخست خواسته شده اصل آثار را
تحویل دهند تا مرحله دوم داوری و تعیین آثاری که به بخش
نمایشگاهی راه می یابند آغاز شود« .
ا و خاطر نشان کرد »:مرحله سوم داوری که برگزیدگان
ش شمین دوره دامون فر را اعالم خواهند کرد ،با نظر استاد
آغداشلو در خبرهای بعدی معرفی می شوند« .
پ ویاراد استقبال جالب توجه جوانان از این رویداد

م لی را مایه مباهات و دلگرمی خواند و گفت »:خوشحالم
ک ه دامون فر به سکویی برای دیده شدن جوان ها بدل
شده است« .
نفر نخست ششمین دوساالنه نقاشى دامون فر مسافر آلمان
خواهد شد و میهمان آکادمى هنرى فابرکاستل خواهد بود .به
نفرات بعدى هم جوایز ارزنده اى اهدا مى شود؛
این دوساالنه به همت گالرى دامون فر با همکارى کویلو
برند ایرانی آلمانی ،فابرکاستل آلمان  ،کانسون و پ ب او فرانسه
از  20دی ماه در گالرى پردیس ملت افتتاح مىشود.

یک فنجان چای داغ
کودکان سه روز در وحدت مینوازند

نشست رسانه ای سومین جشنواره و جایزه همایون خرم (نوای خرم) در
حالی برگزار شد که دست اندرکاران این رویداد از افزایش کمی و کیفی حضور
کودکان و نوجوانان در جشنواره سخن گفتند .ناصر ایزدی دبیر سومین جشنواره
و جایزه همایون خرم (نوای خرم) در ابتدای دومین نشست رسانه ای این دوره
از جشنواره که روز شنبه  ۱۱بهمن ماه در تاالر وحدت تهران برگزار شد با اشاره
به حضور پرتعداد هنرمندان شرکت کننده در دوره سوم بیان کرد :ما سال اول
پذیرای  ۷۰هنرمند ،سال دوم میزبان  ۷۰۰هنرمند و در سال جاری پذیرای یک
هزار و  ۴۰هنرمند از تهران و شهرستان های سراسر کشور بودیم که این رشد
چشمگیر و شگفت انگیز برای ما باعث افتخار زیادی است و امیدواریم در سال
های آینده نیز استمرار پیدا کند.
هنرمندان روستایی چشم و چراغ یک جشنواره تهرانی

وی ضمن ارائه گزارش آماری از روند برگزاری سومین جشنواره و جایزه
همایون خرم (نوای خرم) توضیح داد :در مجموع یک هزار و  ۴۰هنرمند در این
دوره از جشنواره شرکت کردند که از این میان  ۵۱۰نفر هنرمند دختر و ۵۳۰
نفر هنرمند پسر آثار خود را در قالب  ۳۹۵اجرا ارائه دادند که از این میان ۲۵۴
اجرا به آثار استاد همایون خرم ۶۱ ،اجرا به آثار استاد علی تجویدی ۵۷ ،اجرا
به آثار استاد روح اهلل خالقی و  ۲۳اجرا به ملودی های اصیل ایرانی اختصاص
پیدا کرده است .گستره حضور هنرمندان شرکت کننده غیر از تهران به بیش
از  ۵۴شهر می رسد که این رقم برای ما بسیار قابل توجه است چرا که ما از
شهرستان ها و حتی روستاها نیز هنرمند متقاضی داشتیم که می تواند برای یک
جشنواره موسیقایی آمار قابل توجهی باشد .ایزدی ادامه داد :با اینکه در روستاها
و شهرهای کوچک امکانات موسیقایی از جمله خرید ساز و معلم مناسب در
شکل بسیار کمی وجود دارد اما برای ما باعث افتخار است که هنرمندانی از
روستاها با تالش بسیار زیاد در این دوره از جشنواره شرکت کرده اند که چنین
فضایی با همکاری مناسب آموزشگاه های موسیقی ترکیب بسیار خوبی را به
وجود آورد تا اهالی موسیقی با حمایت بخش خصوصی دست در دست یکدیگر
دهند تا جشنواره مناسبی را برای کودکان و نوجوانان برگزار کنند .ضمن اینکه
در این میان نمی توان از تالش خوب تعدادی از مدارس که با تمام محدودیت ها
فضای مناسبی برای آموزش موسیقی ندارند ،چشم پوشی کرد که خوشبختانه
در این دوره با حمایت والدین و مدیران برخی از مدارس شاهد جشنواره پرباری
خرم) در بخش
خواهیم بود .دبیر سومین جشنواره و جایزه همایون خرم (نوای ّ
دیگری از صحبت های خود با اشاره به داوری اولیه و پذیرفته شدگان شرکت
در مرحله رقابتی گفت :در مرحله اول داوری  ۷۰اجرا پذیرفته شدند که از
این بین  ۴۱تک خوانی و تک نوازی ۱۳ ،اجرای دو و سه نفره و  ۱۵اجرای
گروهی داشتیم .از این میان  ۱۷۶نفر هنرمند دختر و  ۱۲۲نفر هنرمند پسر در
جشنواره حضور دارند.با اینکه در روستاها و شهرهای کوچک امکانات موسیقایی
از جمله خرید ساز و معلم مناسب در شکل بسیار کمی وجود دارد اما برای ما
باعث افتخار است که هنرمندانی از روستاها با تالش بسیار زیاد در این دوره از
جشنواره شرکت کرده اند
داوری در مقابل نگاه معصومانه کودکان

رضا خرم ،فرزند زنده یاد همایون خرم و عضو شورای سیاست گذاری این
جشنواره در این نشست خبری بیان کرد :داوری آثار در مرحله اول واقعا کار
مشکلی بود چرا که به دلیل حساسیت های موجود میان گروه سنی کودک و
نوجوان که به لحاظ روانی می تواند برای آنها وجود داشته باشد ما باید سعی
می کردیم که بهترین ها را از این تعداد انتخاب کنیم البته باید به این نکته هم
اشاره کنیم این عزیزان قبل از اینکه ما نگاهی به آثارشان داشته باشیم از نظر ما
برنده بودند چرا که در نگاه کودکانه و معصوم آنها هیجان و گرایش لذت بخشی
از موسیقی دیده می شد که همگی آنها از نظر ما برنده بودند .وی ادامه داد :به
هر حال ما چاره ای جز کم کردن آثار متقاضی نداشتیم و امیدواریم آثاری که
برای شرکت در مرحله رقابتی انتخاب کردیم از درصد خطای کمتری برخوردار
بوده باشند .کما اینکه بسیاری از شرکت کنندگان چنان پختگی در کارهایشان
داشتند که ما اگر چشم های خود را می بستیم و آثارشان را می شنیدیم گویی
این صدا متعلق به یک هنرمند  ۳۰ساله است .عضو شورای سیاست گذاری
سومین جشنواره و جایزه همایون خرم (نوای خرم) تصریح کرد :به هر ترتیب
برای یک کودک ده ساله رقابت بسیار سخت است .شاید اگر او در این فضا
شکست بخورد ناراحتی های زیادی را برایش به همراه آورد اما یکی از فکرهای
ما این است که در دوره بعدی رقابتی وجود نداشته باشد اما این تصمیم مستلزم
داشتن امکانات و پشتیبانی هایی است که امیدواریم با این کمبود سالن بتوانیم
به آن دست پیدا کنیم .خرم در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به
اینکه زمان برگزاری جشنواره بعدی هنوز مشخص نیست ،گفت :با توجه به اینکه
دوست داشتیم ایام جشنواره متناسب با روزهایی باشد که حال و هوای آن با
سالروز درگذشت یا تولد پدرم همراه شود ،این احتمال وجود دارد که جشنواره
از دی ماه که همزمان با تاریخ درگذشت پدر است ،به تیر ماه که مرتبط با ایام
تولد استاد است ،موکول شود.
طراحی یک مسابقه ویژه برای یک جشنواره

بردیا صدر نوری مدیر سومین جشنواره و جایزه همایون خرم (نوای خرم)
نیز در این نشست خبری گفت :ما برای کاهش آسیب دیدن بچه هایی که
نتوانستند در این دوره از جشنواره شرکت کنند کارهایی را انجام داده ایم که
اهدای لوح تقدیر به همه آنها یکی از فعالیت های ماست و فکر می کنم می تواند
مقداری از فضای آسیبی ذهن کودکان را کم کند .از سوی دیگر ما برای اینکه
وجه معنوی ماجرا در چارچوب اهداف جشنواره باقی بماند برنامه ریزی هایی را
انجام داده ایم که در سال های آینده و در صورت افزایش تعداد آثار متقاضی،
استادها در محل های جغرافیایی شهرستان ها آثار را ارزیابی کنند که طبیعتا
هماهنگی این فضا نیازمند پشتیبانی های اداری و هماهنگی هایی است که قطعا
در سال آینده نسبت به آن برنامه ریزی های الزم را انجام خواهیم داد .ما تالش
می کنیم تا جایی که امکان دارد آسیب های روحی از شرکت کنندگان کم شود
چرا که خواهان برگزاری یک جشنواره شاداب هستیم .وی به پویش احترام به
پیشکسوتان هنر در چارچوب برگزاری جشنواره اشاره کرد و توضیح داد :این
پویش یک حرکت دائمی است که محور اصلی فعالیت های ما در جشنواره نوای
خرم شده است .ما این حرکت مستمر را بعد از برگزاری جشنواره نیز ادامه می
دهیم تا بتواند به شکل فراگیری میان اهالی هنر معرفی شود .ما بر این باوریم
که احترام به بزرگتر و نخبگان جایگاه خاصی در فعالیت های ما دارد که بچه ها
نیز باید آن را بیشتر فرا گیرند البته در این زمینه مسابقاتی طراحی شده که طی
هفته های آینده جزییات آن اعالم خواهد شد.
آموزش رایگان موسیقی؛ سیاست تشویقی دوره سوم

وی افزود :موضوع دیگری که در سیاست های تشویقی جشنواره مقام خرم
مدنظر ما است به موضوع استعدادهای جشنواره باز می گردد که ما در این زمینه
متولی بخشی از کار هستیم؛ چراکه دوستان در حوزه سیاست گذاری می توانند
فضایی را فراهم کنند تا این استعدادهای جوان در ارکسترهای معتبر اجراهایی
داشته باشند .البته در این زمینه مذاکراتی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام
گرفته که امیدواریم بتوانیم به نتیجه مطلوبی دست پیدا کنیم کمااینکه در حوزه
آموزش و پرورش نیز برنامه هایی به شکل جدی مدنظر قرار دارد که به محض
نهایی شدن آنها جزئیات ماجرا به اطالع دوستان خواهد رسید .مدیر سومین
جشنواره و جایزه همایون خرم (نوای خرم) در بخش دیگری از این نشست
خبری به حمایت های دولتی این دوره از جشنواره پرداخت و توضیح داد :تسریع
در روند صدور مجوزها و اختصاص تاالر توسط دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی و بنیاد فرهنگی -هنری رودکی با تمام مسائل و مشکالتی که در
این زمینه وجود دارد یکی از کمک هایی بود که در این جشنواره به ما شد .البته
باید بگویم که ما در این زمینه هزینه های معمول را پرداخت کردیم اما به هر
حال دوستان بخش دولتی کمک دهنده ما در این بخش بودند.
برگزاری جشنواره موسیقی نواحی برای کودکان

صدرنوری در جواب به خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا دبیرخانه جشنواره
برنامه ای برای اضافه شدن بخش موسیقی نواحی در این رویداد موسیقایی را
ندارد؟ گفت :ما یک برنامه راهبردی و عملیاتی داریم که در آنجا تیپ موسیقی
مدنظرمان را مشخص کردیم که در این چارچوب موسیقی نوایی نمی تواند در
چارچوب جشنواره گنجانده شود ،اما قطعا با توجه به نیازی که در ژانر موسیقی
نوایی وجود دارد برنامه هایی داریم که بتوانیم در قالب یک بخش مجزا به
موسیقی نوایی در قالب جشنواره جداگانه بپردازیم.
وی با اشاره به جزئیات مراسم اختتامیه جشنواره هم توضیح داد :اجرای
دو گروه برگزیده سال گذشته ،اجرای دونوازی ویلون و گیتار بابک شهرکی و
فیروز ویسانلو ،تقدیر از دو هنرمند شرکت کننده که یکی از آنها نابینا و دیگری
به عارضه اوتیسم دچار است ،از جمله برنامه های منتخب اختتامیه سومین
جشنواره و جایزه همایون خرم (نوای خرم) است.
مدیر سومین جشنواره و جایزه همایون خرم (نوای خرم) با قدردانی از یک
شرکت بیمه به عنوان حامی جشنواره از وزارت آموزش و پرورش خواست تا در
جریان پرورش فرهنگ ایرانی -اسالمی ایران میان دانش آموزان ایرانی به موضوع
موسیقی توجه ویژه ای داشته باشد.

