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مدیر روابط عمومی معاونت امور 
استان های رسانه ملی

فرشید شکیبا

سرمقاله

بیست ودومین پرواز هدهد رســانه ملی بر فراز خراسان شمالی 
پایان یافت؛ پرواز در آسمان پرستاره فارس ها، ترکمن ها و تات ها، 
تابلویی رنگارنگ از خرده فرهنگ های مردمان بومی این خطه از 
ایران همیشه جاودان، همراه با نوای خوش موسیقی خراسانی و 
ترکمنی و کرمانجی؛ و وعده دیدار بعدی، اردبیل همیشه قهرمان.

رویدادی بزرگ برای همه ایرانی ها، رقابتی نفس گیر و دشــوار 
با حضور هنرمندانی از چهار گوشــه ایران زمین و دســتاوردی 
ارزشمند برای همه ایران؛ خراسان شمالی خاطره ای خوش برای 
همه رقم زد، چه آن ها که تندیس هدهد را به چنگ آوردند و چه 
آن ها که در این کشــاکش قضاوت و داوری هنرمندانه، چشم به 

آینده دوختند و جشنواره های بعدی را به انتظار نشسته اند.
بیســت ودومین گردهمایی بزرگ خانواده رسانه ملی از جنس 
مراکز استانی صداوســیما، تجلی دیگری بود از رشد و پیشرفت 
روزافزون هنرمندان و برنامه سازانی که بی هیچ ادعایی و فارغ از 
هیاهوی پایتخت، دل در گرو تعالی رسانه ای این مرز و بوم دارند 
و خشت خشت فرهنگ و هنر را با جان و دل بر روی هم می نهند 
تا بدان جا که آرزوهای بلندشان ردای واقعیت بر دوش می گیرد 

و آثارشان در جشنواره های مهم ملی و بین المللی می درخشد.
حضور بیش از صد داور در کمیسیون های مختلف جشنواره که 
هر یک در حوزه تخصصی خود حرف های زیادی برای گفتن دارند 
و برخی جزو پیشکسوتان سینما، صداوسیما و جامعه موسیقی 
کشورمان به شمار می روند و ارزیابی های سخت گیرانه آن ها در 
انتخاب و داوری آثار، گویای جایگاهی اســت که این جشنواره 
در بین رخدادهای هنری و فرهنگی کشورمان پیدا کرده است. 
تولیداتی که در عرصه های مختلف سیما، صدا، پژوهش، شعر و 
موسیقی و فضای مجازی در این دوره از جشنواره برگزیده شدند، 
هر یک ویژگی های منحصربه فردی داشته اند که از نگاه تیزبین 
داوران پنهان نمانده اســت؛ خصوصیاتی که شاید در دیگر آثار 
هم بوده اما جمع آن ها در یک اثر، موجب معرفی آن ها به عنوان 

تولیدات برگزیده شده است.
به راه افتادن جریان های ملی ازجمله نهضت تولید دوهزار مستند، 
آلبوم موســیقی مراکز، آثار فاخر موســیقایی و تولید مجموعه 
نماهنگ های معرفی اســتان های مختلف کشــورمان، ازجمله 
ره آوردهای جشنواره تولیدات مراکز به شمار می رود؛ رویدادی 
که می رود تا به زودی در عرصه های بین المللی هم جایگاه خود 

را پیدا کند.
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