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جشنواره  دومین  فرهنگ وهنر:  گروه 
است  قرار  کرمان  استان  نواحی  موسیقی 
22 تیرماه در شهرستان بافت برگزار شود. 
این  تخصصی  دبیر  توحیدی،  فواد 
 23« گفت:  خبر  این  اعالم  با  جشنواره 
اجرا  جشنواره  این  در  موسیقی  گروه 

خواهند داشت«.
گروه  شهداد  »از  داد:  توضیح  وی 
نقاره زنی داریم، از بم گروه ساز و دهل را 
داریم، از ریگان در جشنواره حضور دارند، 
دو  منوجان شرکت می کنند،  از  دو گروه 
گروه از قلعه گنج با یک گروه رقصنده که 
به آن ها چاپی می گویند دعوت شده اند، از 
جیرفت یک گروه نی انبان و یک گروه ساز 
و دهل و رقص  های محلی حضور دارند، از 
شهربابک یک گروه َکرنا و سرنا و نقاره و 
یک گروه دایره و خواننده شرکت می کنند 
به  مخصوص  سبک  منطقه  آن  دایرۀ  که 

خودش را دارد«. 
شهرستان  »از  داد:  ادامه  توحیدی 
بافت چند گروه داریم و از شهرستان های 
شهر  و  بردسیر  سیرجان،  ارزوئیه،  رابر، 
کرمان نیز گروه هایی در جشنواره شرکت 

می کنند«.
یک  »همچنین  کرد:  خاطرنشان  وی 
نوازندۀ  یک  و  شهداد  از  سوتک  نوازندۀ 
تک نفره  اجرای  نیز  بم  از  سفیدمهره 

خواهند داشت«. 

گروه های جدید در جشنواره 
حضور خواهند یافت

جشنواره  دومین  تخصصی  دبیر 
موسیقی نواحی استان کرمان 18 تیرماه 
در گفت وگو با خبرنگار فردای کرمان، بیان 
نواحی  موسیقی  جشنواره  »دومین  کرد: 
می شود  برگزار  بافت  در  کرمان  استان 
زیرا تنوع بومی زیادی دارد و هر کدام از 
این ها موسیقی، گویش اشعار و سازبندی 

خودشان را دارند«.
از  جشنواره  این  این که  بیان  با  وی 
می شود  آغاز  تیرماه   22 چهارشنبه  روز 
برگزار  آن  اختتامیۀ  تیرماه   24 جمعه  و 
رئیس  اهلل یاری  »آقای  خواهد شد، گفت: 
مشاور  صدری  آقای  موسیقی،  مرکز 
دبیر جشنواره  مرآتی  آقای  و  ارشاد  وزیر 
جشنواره  این  در  کشور  نواحی  موسیقی 

حضور خواهند داشت«.
کامال  جشنواره  »این  افزود:  توحیدی 
به  آن  تخصصی  دبیرِی  که  است  استانی 
عهدۀ بنده است و خانم پروانه دهقانی فر 
بافت،  شهرستان  ارشاد  اداره  رئیس 
اسپانسر  هستند.  جشنواره  اجرایی  دبیر 
بافت  استیل  فوالد  شرکت  هم  جشنواره 
انجمن  ارشاد کرمان،  این که  است. ضمن 
فرمانداری  و  شهرداری  بافت،  موسیقی 
کمک  جشنواره  برگزاری  در  هم  بافت 

خواهند کرد«. 
جشنواره  ادامۀ  روند  دربارۀ  وی 
موسیقی استان کرمان، گفت: »مسئوالن 
دبیرخانۀ  که  هستند  عالقه مند  بافت 
جشنواره در بافت شکل بگیرد، اگر امسال 
جشنواره موفق باشد و خوب برگزار شود 
و اسپانسر هم داشته باشند بهتر است هر 
سال جشنواره در همین شهرستان برگزار 
شهرستان ها  سایر  این که  ضمن  شود. 
متقاضی نبودند. سیرجان یک بار تقاضا داد 
اما در حد حرف باقی ماند، یک جشنواره 
هم که قرار بود برای شروه خوانی خودشان 
برگزار کنند به نتیجه نرسید. بردسیر هم 
درخواست داده بود اما وقتی بافت متقاضی 

شد، اولویت برگزاری را به بافت دادند«.
جشنواره  دومین  تخصصی  دبیر 
بیان  کرمان  استان  نواحی  موسیقی 
را  جدیدی  گروه های  سال  هر  »ما  کرد: 
سه هزار  به  نزدیک  زیرا  می کنیم  دعوت 
داریم  استان  در  نواحی  هنرمند موسیقی 
و به همین دلیل هر سال گروه ها و افراد 

شرکت کننده تغییر خواهد کرد«. 

جشنواره استانی باعث احیای 
موسیقی می شود

با  جشنواره  این  نسبت  دربارۀ  وی 
جشنواره ملی موسیقی نواحی نیز توضیح 
داد: »دبیر جشنواره ملی موسیقی نواحی 
به  استانی،  جشنواره  در  شرکت  برای 
کرمان سفر می کنند و ایشان فرصت دارند 
طی برگزاری جشنواره، گروه های خوب را 
که  نواحی  موسیقی  ملی  جشنوارۀ  برای 
برگزار  امسال  آبان ماه  اوایل  می کنم  فکر 

می شود، انتخاب کنند«. 

از  یکی  این که  بیان  با  توحیدی 
است  این  استانی  جشنواره  خروجی های 
از  ملی   جشنواره  منتخب  گروه های  که 
انتخاب می شوند، گفت: »جشنواره  آن جا 
اکثر استان ها  نواحی در  استانی موسیقی 
برگزار می شود و یک ایرادی که همیشه به 
کرمان می گرفتند و حتی چند بار تهدید 
جشنواره  می گفتند  که  بود  این  کردند، 
موسیقی نواحی کشور به شرطی می تواند 
که شما جشنواره  برگزار شود  کرمان  در 
ما  که  باشید  داشته  هم  را  استان  نواحی 
برگزار  را  آن  سال ها  این  طی  نتوانستیم 

کنیم«. 
حاضر  حال  »در  کرد:  خاطرنشان  وی 
نواحی  موسیقی  جشنواره  برگزاری 
نظر من  به  و  است  میمونی  اتفاق  استان 
مفیدتر  خیلی  کرمان  برای  این جشنواره 
است،  ایران  نواحی  موسیقی  جشنواره  از 
زیرا این موضوع را به گروه های موسیقی 
و هنرمندان تلقین می کند که ما آن ها را 

این که  می کنیم، ضمن  درک  و  می بینیم 
نواحی  موسیقی  در  جنب وجوش  یک 
احیای  باعث  و  می افتد  اتفاق  کرمان 

موسیقی نواحی استان می شود«. 
اظهار کرد: »ما در جشنواره  توحیدی 
موسیقی نواحی کشور، حداکثر 15 گروه 
در  است  قرار  گروه   23 االن  اما  داشتیم 
شرکت  استان  نواحی  موسیقی  جشنواره 
کنند و این نشان می دهد موسیقی نواحی 
باالیی  کیفیت  و  کمیت  تنوع،  از  کرمان 
می تواند  جشنواره  این  و  است  برخوردار 
موثر  نواحی  موسیقی  احیای  در  خیلی 

باشد«. 

سعی کردیم از هر شهرستان 
بهترین گروه دعوت شود

گروه های  کار  کیفیت  دربارۀ  وی 
موسیقی  جشنواره  در  منتخب  موسیقی 
خودم  را  »گروه ها  گفت:  استان،  نواحی 
انتخاب کردم، اصال فرصت این که فراخوان 
بدهیم نبود، اما به جرات می توانم بگویم 
را می شناسم  95 درصد گروه های استان 
هر  در  می دانم  پژوهش ها،  اساس  بر  و 
به  دارند.  وجود  گروه هایی  شهرستان چه 
همین دلیل این تعداد را انتخاب کردم و 
سال آینده تعداد دیگری انتخاب خواهند 
استان  گروه های  همۀ  می کنم  شد. سعی 

در این جشنواره حضور داشته باشند«. 
جشنواره  دومین  تخصصی  دبیر 
داد:  ادامه  کرمان  استان  نواحی  موسیقی 
عالی  منتخب  گروه های  کار  »کیفیت 
است. به نظر من این جشنواره ها حتما هم 
نباید درجه یک باشند. سعی کردیم از هر 

شهرستان بهترین گروه دعوت شود«.
وی با بیان این که امکان پخش آنالین 
توضیح  است،  نشده  فراهم  جشنواره 

نظر  در  را  مکانی  کارها،  ثبت  »برای  داد: 
که  اجرایی  بر  عالوه  گروه ها  و  گرفته ایم 
روی ِسن دارند در یک فضای آرام تر اجرا 
خواهند داشت و کارها به صورت حرفه ای 
ضبط، و پس از جشنواره، منتشر می شود«.

برای  برنامه ریزی  به  اشاره  با  توحیدی 
برگزاری نشست های تخصصی در جشنواره 
موسیقی نواحی استان کرمان، خاطرنشان 
محل  یک  بافت  شهر  در  شد  :»قرار  کرد 
نشست های  تا  شود  دیده  تدارک  سنتی 
پژوهشی  بحث های  قالب  در  صمیمانه ای 
و یا اجراهای خصوصی، در حاشیۀ برپایی 

جشنواره با هنرمندان برگزار شود«. 
وی گفت: »همچنین قرار است از 10 
تجلیل  اختتامیۀ جشنواره  مراسم  در  نفر 
کنیم که 5 نفر از آن ها از بزرگان موسیقی 

نواحی کرمان هستند«.
جشنواره  دومین  تخصصی  دبیر 
موسیقی نواحی استان کرمان افزود: »یک 
نواحی  از درگذشتگان موسیقی  فیلم هم 

روز  است که  آماده سازی  کرمان در حال 
اختتامیه پخش می شود«.

فیلم اجراها بعد از جشنواره 
منتشر می شود

لحاظ  از  بافت  امکانات  دربارۀ  وی 
و  برگزاری  مکان های  اقامت،  میزبانی، 
هتل   »یک  کرد:  بیان  موسیقی،  اجرای 
که  است  ساخت  حال  در  فوالد  توسط 
قرار  و  آماده شده  آن جا  تعدادی سوییت 
قرار  ما  اختیار  در  را  سوییت ها  آن  است 
دهند و اگر از نظر مکان در مضیقه بودیم 
از تعدادی بوم گردی برای پذیرایی و اقامت 

 استفاده می کنیم«. 
توحیدی تاکید کرد :»البته برای سال 
در  بود.  خواهد  زیاد  خیلی  مشکالت  اول 
کرمان هم سال های اول برگزاری جشنواره 
زیادی  مشکالت  نواحی،  موسیقی  ملی 
داشتیم اما به مرور این ها رفع خواهند شد. 
خیلی  آینده  سال  ما  هستم  مطمئن  من 

جلوتر از امسال خواهیم بود«.
این که  بیان  با  همچنین  توحیدی 
موسیقی  جشنواره  دبیرخانه  متاسفانه 
صفحۀ  یا  سایت  کرمان  استان  نواحی 
»امسال  گفت:  ندارد،  اینستاگرام  رسمی 
امکان پخش زنده جشنواره فراهم نیست 
صفحۀ  طریق  از  را  اجراها  می توانم  البته 

اینستاگرام شخصی ام پخش کنم«.
برگزاری  »زمان  شد:  یادآور  وی 
اجرای  کشور،  نواحی  موسیقی  جشنواره 
جشنواره  اینستاگرامی  صفحۀ  از  گروه ها 
موسیقی نواحی ایران به صورت زنده پخش 
شد که خیلی موفق نبود؛ بعد که اجراها 
بازدید  کردیم  منتشر  پُست  به صورت  را 
زیادی داشتند و تا چند هزار نفر بیننده 
داشت زیرا گاهی پخش زنده کیفیت الزم 

را ندارد«.

دبیرخانه جشنواره ملی نواحی 
کاری انجام نداده است

پانزدهمین  درخصوص  ادامه،  در  وی 
جشنواره ملی موسیقی نواحی که امسال 
برگزار می شود نیز گفت: »دبیر جشنواره 
شدند.  انتخاب  مرآتی  دکتر  آقای  مجددا 
نیز تشکیل شد و  شورای سیاست گذاری 
برای اولین بار با حضور آقای دکتر حمید 
شواری  در  نماینده  یک  کرمان  عسکری، 
نواحی  موسیقی  جشنواره  سیاست گذاری 
هم  داوری  و  علمی  شورای  دارد.  کشور 

به زودی اعالم می شود«.
بر  چیز  همه  این که  بیان  با  توحیدی 
اساس روال پیش می رود، خاطرنشان کرد: 
»تنها نقطۀ تاریکی که می بینم، دبیرخانه 
کرمان است که مرتب اعالم می کنند پول 
نداریم، در حالی که همۀ کارها با پول جلو 

نمی رود.
استان  نواحی  موسیقی  جشنواره  در 
دریافت  پولی  هنوز  این که  وجود  با 
است،  شده  انجام  کارها  اما  نکرده ام 
از طریق تعامالت کارها را پیش   می توان 

برد«.
جشنواره  دبیرخانه  این که  بیان  با  وی 
نداده  انجام  کاری  کرمان  در  نواحی  ملی 
تشکیل  جلسه  چند  »فقط  گفت:  است، 
علیزاده  آقای  زمان  در  تعدادی  که  شده 
یک  و  بود  کرمان  ارشاد  سابق  مدیرکل 
برگزار  روحی  آقای  حضور  با  نیز  جلسه 
شده است. اما متاسفانه حتی یک سایت 
راه اندازی  و  طراحی  جشنواره  برای  هم 

نشده است«. 

دبیر تخصصی جشنواره موسیقی نواحی استان کرمان:

با حذف مجسمه هایجشنوارةاستانیباعثاحیایموسیقینواحیمیشود
»رویای باغ طهماسب آباد«؛ 

مجسمۀ ناظم االطباء در 
چهارراه طهماسب آباد 

جایگزین می شود
مجسمه های  که  بود  پیش  مدتی  جامعه:  گروه 
و  شورا  تصمیم  با  چهارراه طهماسب  آباد  در  نصب شده 

شهرداری کرمان برداشته شد.
 این مجسمه ها را شهریار رضایی با عنوان »رویای 
باغ طهماسب آباد« ساخته بود و خشکسالی و کم آبی در 
کرمان را یادآور می شدند. این طرح در زمان شهرداری 
عالم زاده در شهر اجرا شده بود.بعد از حذف مجسمه ها، 
به گفتۀ فتح اهلل مویدی رئیس کمیسیون خدمات شهری 
محوطه  این  در  که  سکوهایی  قبل،  روز  چند  شورا، 
استفاده  آن  از  نشستن  برای  رهگذران  و  داشت  وجود 
می کردند هم، با پیکور و جرثقیل حذف شد. مویدی با 
انتقاد از این اقدام شهرداری یادآور شد که در شرایطی 
تومان  هزار   90  ،80 به  سیمان  پاکت  یک  قیمت  که 
کنند؛  تهیه  را  آن  نمی توانند  به راحتی  مردم  و  رسیده 
چرا شهرداری این طور عمل کرده است؟ این اظهارات 
برگزار  تیرماه  مویدی در نشست عمومی شورا که 20 
شد، باعث شد تا محمدرضا کمساری رئیس کمیسیون 
گردشگری و میراث فرهنگی که نمایندۀ شورا در سازمان 
سیما، منظر و فضای سبز شهرداری است؛ باری دیگر 
پروندۀ حذف مجسمه ها را باز کرده و توضیحاتی بدهد.  
او در این باره گفت که این مجسمه ها بیانگر افسردگی 
بود و چون در این محدوده، بیش تر بیماران و مراجعان 
دارند،  تردد  آزمایشگاه ها  و  پزشکان  ساختمان های  به 
مناسب اینجا نبود. کمساری مدعی شد که برداشتن این 
مجسمه ها خواستۀ مردم بوده است. او سپس اظهار کرد: 
»اینکه چهار، پنج مجسمه جابه جا شود، حیف و میل 
بیت المال نبود. ما از سازمان زیباسازی خواستیم آن ها 
را جای دیگری مثال نزدیک جنگل)قائم( نصب کند که 
از جمع آوری  بعد  باشد.  آبیاری داشته  و  با آب  ارتباط 
در  آثار خلق شده  با  مجسمه ها جوسازی شد که شورا 
مجسمه سازی  هنر  و  هنرمندان  کارهای  و  سمپوزیوم 
از  شورا،  فرهنگی  کمیسیون  در  هم  باز  دارد.  مشکل 
دوستان زیباسازی پرسیدیم که آیا آقای شهریار رضایی 
گفتند  شود؟  مجسمه ها  این  جایگزین  که  دارد  اثری 
مجسمۀ ناظم االطباء هم کار ایشان است و گفتیم این 
مجسمه در چهارراه طهماسب آباد نصب شود«. وی ادامه 
داد: »ما در کمیسیون فرهنگی دربارۀ اینکه سّکوها جمع 
شود یا نه؟ تکلیفی نداشتیم. شهرداری می خواهد المانی 

نصب کند، بررسی می کند که آیا سّکو باشد یا خیر؟«.
به گزارش استقامت، کمساری روز دوشنبه 20 تیرماه 
در صحن علنی شورای شهر کرمان در توضیح بیش تر 
در این باره گفت: »مجسمه هایی با موضوع خشکسالی در 
این فضا نصب شده بود. از اوایل شورا یکی از مطالبات 
از سوی مردم این بود که چون اینجا محدودۀ سالمت 
شهر و محل استقرار مطب و آزمایشگاه های زیادی است، 
این مجسمه ها که نماد افسردگی است و انرژی مثبتی 
هرکسی  و  نیست  اینجا  مناسب  نمی دهد  مخاطب  به 
را  کم آبی  که  نمی کند  برداشت  را  این  می رسد  آن  به 
نشان می دهد«. وی افزود »افرادی که به مطب پزشکان 
اعصاب  می کنند،  استراحت  محل  این  در  و  مراجعه 
خردی خودشان دارند و مناسب نبود که با المان هایی 
کمساری  می کند«.  القا  را  افسردگی  که  شوند  روبه رو 
با بیان اینکه مردم خواستند تا مجسمه ها جمع شود، 
اظهار کرد: »در کمیسیون فرهنگی در این باره صحبت 
این  زیباسازی  سازمان  نظر  با  شد  این  بر  تصمیم  و 
اتفاق بیفتد«. وی تاکید کرد که جابه جایی چهار، پنج 
مجسمه، حیف و میل بیت المال نبود و خواستیم جای 
دیگری مثال نزدیک جنگل نصب شود. وی اضافه کرد: 
»یکی، دو ماه از این موضوع گذشته است. فکر می کنم 
جابه جایی چند مجسمه مصوبۀ شورای عمومی را نیاز 
ندارد و روتین کار مشورتی بوده و با نظر سازمان مربوطه 
انجام شده است«. عضو شورای شهر کرمان همچنین 
گفت: »دوستان جدا از حضور در کمیسیون های خود 
شورا، موظفند در یکی از کمیته های شهرداری شرکت 
نمایندۀ شورا  من  باشند.  داشته  مشورتی  نظر  و  کنند 
در سازمان فضای سبز هستم و از دوستان دو مطالبه 
اینکه چرا مجسمۀ سردار سلیمانی در  را داشتم: یکی 
میدان آزادی نصب نمی شود و چرا مجسمۀ ناظم االطباء 
در چهارراه نصب نمی شود که شهریار رضایی فکر نکند 
مخالف هنرمندانیم. به ما گفتند که نصب این مجسمه 
باید توسط شهرداری منطقه انجام شود که معطل کرده 
است. در جلسه به مهندس مداح )شهردار منطقه دو( 

تلفن کردیم و گفتیم زودتر انجام شود«.
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