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ش��اعري اس��ت كه قلم تلخي دارد. من شعرهايي از 
فروغ را استفاده كردم كه مربوط به لحظات شيرين 
زندگي اوس��ت. البته اين به اين معنا نيست كه فقط 

به شيريني زندگي فكر كنم. 
  يعن�ي همه چي�ز را خوش�حال و مثب�ت 

مي بينيد؟
من با زندگي پيوند خيلي خوبي دارم با اينكه كساني 
كه هم سن و سال من هس��تند مدام مي گويند ديگر 
از ما گذشته است و... اما من هرگز اين طور نمي بينم. 
من در لحظ��ه زندگي مي كنم ول��ي لحظه اي كه در 
پيوند با تمام لحظاتي است كه قرار است فردا بيايد. 
من اگر امروز بش��نوم كه 10 روز ديگر زنده هستم، 
آن 10 روز را زندگي مي كنم چون فكر مي كنم عمق 
عمر از طول آن مهم تر اس��ت. البت��ه منظورم الكي 
خوش بودن نيس��ت. منظورم كسي است كه زندگي 
را براي خودش مي سازد وگرنه هميشه مي شود با غر 
زدن زمان را گذراند. كس��اني كه من را مي شناسند، 
مي دانند من اص��وال اهل تجمالت نيس��تم و مثال از 
اينكه بدانم قرار است فردا در جنگل پياده روي كنم 
از همين االن خوش��حال مي ش��وم. به همين دليل 
هم هيچ وقت تاكنون احس��اس پيري ي��ا گذر زمان 

نكرده ام. 
  منظومه خواني در فرهنگ موس�يقايي ايران 
پيشينه و ريش�ه اي قديمي دارد. اساسا سنت 
منظومه خوان�ي در بين بس�ياري از خنياگراِن 
موس�يقي مقامي ايران رايج است. آيا شما هم 
در ساخت »تار و پود« به اين سنت و موسيقي 
مناطقي ك�ه ب�ه منظومه خوان�ي مي پردازند، 

توجه كرده ايد؟ 
من امروز كه اينجا نشسته ام نتيجه اتفاقاتي هستم كه 
در گذشته و كودكي ام افتاده است. بي شك آنچه من 
از منظومه خواني، نقالي و روايِت افسانه به زبان فارسي 
ديده ام، چنان روي من تاثير گذاشته كه مِن امروز را 
ساخته است. من هميشه مي گويم در دانشگاه فقط 
مي شود فنون آهنگسازي را ياد گرفت و شما بايد ذاتا 
آهنگساز باشيد تا بعد در دانشگاه درس آهنگسازي 
بخوانيد. اين در ژن آن ش��خص از زم��ان كودكي رخ 
مي دهد. منظور من اين نيس��ت كه پژوهش پزشكي 
كنيم و ببينيم مثال در ژن كس��ي مش��خصات يك 
موس��يقيدان هس��ت يا نه؛ بلكه اين شرايط فيزيكي 
و روحي ش��خص اس��ت كه در ژن او تاثير مي گذارد. 
پرورش اين خصلت ژني از زماني كه كودك در رحم 
مادر اس��ت و صداها را مي ش��نود رخ مي دهد. اگر او 
موس��يقي خوب بش��نود يك تاثيري مي گيرد و اگر 
فرياد بشنود يك تاثير ديگر. من خواننده هاي خوبي 
را س��راغ دارم كه در س��نين باال هر كاري مي كنند، 
نمي توانند س��ر ضرب بخوانند. اين اتفاقي اس��ت كه 
در كودكي براي ش��ان نيفتاده اس��ت. من از كودكي 
در خان��واده اي ب��ودم كه اس��باب بازي ام س��از بود و 
مادرم اگر هم شعري برايم مي خواند با موسيقي بود. 
اينها روي من تاثير گذاش��ت. مثال خاطرم هست در 
دوران كودكي تماش��اخانه اي نزديك خانه ما بود كه 
تمام تعطيالت تابس��تان )هر ش��ب( در آنجا نمايش 
مي ديدم. اين نمايش ها مي توانست پيش پرده خواني 
يا نمايش روحوضي هم باش��د. در واق��ع اين  اتفاقات 

روي من بس��يار تاثيرگذار بودند و وقتي به هنرستان 
موسيقي رفتم، انگاري مطالبي كه اساتيد مي گفتند 
برايم تكراري بودند و فق��ط تكنيك ها و دانش علمي 
آنها را ياد مي گرفتم. جالب اس��ت بدانيد من تار زدن 
را از نگاه كردن به نوازندگي پدرم ياد گرفتم. وقتي هم 
براي اولين بار ساز دس��تم گرفتم، مي دانستم چطور 
بايد بنشينم و چطور مضراب بزنم. به هر حال در آلبوم 
»تار و پود« هرگز اين ط��ور نبود كه من به طور واضح 
و روش��ن از منظومه خواني ها و نقالي ه��ا بهره گرفته 
باشم بلكه سعي كردم تاثيراتي كه از آنها گرفتم را به 
ش��كلي مدرن ارايه كنم وگرنه اين ريشه ها در درون 
من وج��ود دارد و من بي آنكه محاس��به كن��م از آنها 
استفاده مي كنم. مثل مينياتوريس��تي كه از رنگ و 
نقش به شكل نهادينه استفاده مي كند. در »تار و پود« 
تعزيه خواني وجود دارد اما مشخصا تعزيه خواني هم 

نيست. نقالي هست اما عينا آن هم نيست. 
  مهم ترين عنصري ك�ه در نقالي يا خنياگري 
نوازندگان تربت جام و... وجود دارد اين اس�ت 
كه موس�يقي حكم راوي را هم ايف�ا مي كند و 
خواننده ب�راي اينكه يك منظوم�ه بلند باال را 
براي شنونده اش اجرا كند و او را با خود همراه 

سازد، عالوه بر اس�تفاده از ظرايف موسيقايي 
مي كوشد تا از جمالت ريتميك با تمپوي باال يا 
حتي گردش فواصلي استفاده كند كه هم لحن 
حماسي به موسيقي اش ببخشد و هم جذابيت 
اثر را ب�اال  بردكه ش�نونده تا انتهاي داس�تان 
با او همراه ش�ود. اين در حالي است كه به نظر 
مي رسد در بخش هايي از »تار و پود« اين اتفاق 
نيفتاده است و ريتم موسيقي به گونه اي است 
كه سر رشته داستان گم مي شود. آيا خود شما 

به اين مساله قائل هستيد يا نه؟ 
من به كاري كه ساخته ام، معتقدم و به آن پافشاري 
مي كنم. ضمن اينك��ه اين اجبار نيس��ت كه همه با 
همه بخش هاي ي��ك آلبوم ارتباط يكس��ان بگيرند. 
ش��ما به نوع تلفيق ش��عر و موس��يقي نقد داريد يا 

اشكال تلفيقي مي بينيد؟
  نوع تلفيق. 

يعني تصور مي كنيد خسته كننده و طويل و طوالني 
است؟ اين به س��ليقه ش��ما برمي گردد. البته من در 
بخش هاي��ي از اث��ر به جهت محتواي ش��عر س��عي 
كرده ام از موسيقي اي اس��تفاده كنم كه به آن كمك 
مي كند. مثال در جايي كه شعر مي گويد: »شب و روز 
انتظار يار مي داش��ت/ اميد لحظه ديدار مي داشت« 
من سعي كردم موس��يقي كش دار و طوالني بسازم 

تا اين انتظار ش��نيده ش��ود. اما اصوال پشت سر هم 
گوش دادِن 70 دقيقه موسيقي براي جهان امروز ما 
نيست. جهان امروز ما جهان سريعي است كه آدم ها 
همزمان كارهاي مختلفي را انج��ام مي دهند؛ يكي 
ضمن آشپزي كردن هم موس��يقي گوش مي دهد و 
هم در ش��بكه هاي مجازي چت مي كند. موس��يقي 
»تار و پود« دش��من چنين فضايي است و بهتر است 
در خلوت شنيده شود. من هم درباره آنچه مربوط به 

سليقه شماست، بي تقصيرم. 
  ب�راي ش�ما ب�ه عن�وان آهنگس�از چ�ه 
دش�واري هايي در مس�ير مدرن اراي�ه كردن 
يك منظومه ش�بيه خس�رو و ش�يرين وجود 
داشت؟ خصوصا كه بس�تري كه شما به سبب 
آن موس�يقي تان را اراي�ه كرده ايد هم بس�تر 
موسيقي اصيل ايراني و مثال دستگاه چهارگاه 

و همايون است... 
 من در اين قضيه مشكلي نداشتم چون رشته اصلي 
من موسيقي ايراني اس��ت و به آن كاري كه مي كنم 
كامال مسلط هستم و مي دانم با چه ابزاري مي توانم آن 
را ارايه كنم. مثال در اثر ديگر من با عنوان »زمستان« 
من دو س��از س��ه تار، يك بربط و يك بم تار را در كنار 

س��ازهاي كوبه اي قرار داده  و ش��عر اخ��وان ثالث را 
اجرا ك��رده ام. يكي ديگر ممكن اس��ت »زمس��تان« 
اخوان ثالث را با اركستر س��مفونيك اجرا كند اما من 
در موس��يقي اصوال رئاليست نيس��تم. ممكن است 
كس��اني كه رئاليس��ت هس��تند در كارهاي شان از 
افكت هاي صوتي مثل صداي پرنده و باد هم استفاده 
كنند اما من س��عي مي كنم اين  عناصر را تا حدودي 
انتزاعي ت��ر ارايه كن��م و نيازي نمي بينم كه س��ازها 
كاراكتر شخصيت هاي داستان را داشته باشند. من به 
شكل كامال ريشه اي سراغ سازهايي مي روم كه از نظر 
فرهنگي به آنچه مي خواهم ارايه دهم نزديك باشند. 
مثال در همين »ت��ار و پود« من چون مي خواس��تم 
صدا از منظر فرهنگي به دوره اي دورتر از دوران قاجار 
برگردد، از تار و كمانچه استفاده نكردم وگرنه مي دانم 
»اصالت« ريش��ه داش��تن در فرهنگ اس��ت. ش��عر 
شاملو هم مثل شعر حافظ اصيل اس��ت چون هر دو 
در فرهنگ ما ريشه دارند؛ اگرچه يكي مدرن است و 
ديگري س��نتي. من به اين اصالت پايبندم و معتقدم 
اگر قرار است اثري ايراني باشد بايد عناصر موسيقي 
ايراني هم داشته باش��د. اين اعتقاد من به عنوان يك 
آهنگساز است و ممكن است شخص ديگري اعتقادي 

ديگر داشته باشد. 
  قطعا كه نمي توان كتمان كرد روايت ش�ما از 

منظومه نظامي در قياس ب�ا ديگر روايت هايي 
كه از اش�عار ديگ�ر به�ره برده ان�د، ايراني تر 
است چون سير گوشه هاي دس�تگاه چهارگاه 
يا مدوالس�يون به شوش�تري هماي�ون و... به 
درستي در اثر ش�ما شنيده مي ش�ود. اين در 
حالي است كه آثار ديگر بيش�تر به نمايشنامه 
و ترانه خواني نزديك است تا موسيقي ايراني. 
در عين حال صاحبان اين آثار تاكيد دارند كه 

موسيقي ايراني كار مي كنند. 
به هر حال نگرش و بينش آهنگسازان و خالقان هنر 
مختلف و متفاوت اس��ت. من موس��يقي را به هدف 
ديگ��ري كار مي كنم و م��درن بودن را در اس��تفاده 
از ابزار و اص��وات نا مان��وس نمي بينم. چ��ون من با 
موسيقي انس گرفته ام و اين ريش��ه در فرهنگ من 
دارد. روش و جهان بيني من در س��اخت موس��يقي 
تحت تاثير نكاتي است كه به آن اشاره كرده ام. البته 
خوب اس��ت كه اين تفاوت در جهان وجود داش��ته 
باش��د و هنرمندان مختل��ف با ش��يوه هاي مختلف 
كار كنند. موس��يقي يك درياي بي پايان اس��ت كه 
مي توان در آن روش هاي مختلفي را تجربه كرد. هر 
كس مي تواند موس��يقي را به نوبه خود مدرن ببيند. 
مثال موس��يقي داريوش دولتش��اهي به عنوان يك 
آهنگساز و نوازنده تار تا حد زيادي مدرن و متفاوت 

است. 
  آنسامبلي كه شما در اثر »تار و پود« استفاده 
كرده ايد از آنس�امبل گروه »دستان« متفاوت 
و متمايز اس�ت. اين در حالي  اس�ت كه در اثر 
»زمزمه ها« هم از آنس�امبلي ديگر اس�تفاده 
كردي�د. آي�ا مي ت�وان اين طور نتيج�ه گرفت 
ك�ه ش�ما ب�ا تغيي�ر آنس�امبل در تجربه هاي 
مس�تقل تان از گ�روه دس�تان، مي خواهي�د 
آهنگس�ازي متفاوتي را نس�بت به آنچه براي 

اين گروه ساخته ايد، تجربه كنيد؟
حتما همين طور اس��ت. هر چيز خيل��ي خوبي وقتي 
به تكرار مي رس��د خودش ب��ه بند تبديل مي ش��ود. 
مثال موالنا درباره عنصر وزن در ش��عر مي گويد: »اين 
مفتعل��ن مفتعلن كش��ت م��را... «. نگه داش��تن اين 
قالب ها با آنكه زيبا هس��تند اما خس��ته كننده است. 
كار ما در گروه »دستان« هم همين طور است. وقتي 
در يك قالب و پيله صوتي مش��خصي قرار مي گيريم 
و س��اليان س��ال همه با ه��م كار مي كني��م، دل مان 
مي خواهد رنگ ه��اي صوتي ديگري را هم بش��نويم 
يا آثاري بس��ازيم كه به رنگ هاي صوتي ديگري نياز 
دارد. اين به همه اعضاي گروه »دس��تان« برمي گردد 
و فرق��ي بي��ن نوازنده ها و آهنگس��ازان گ��روه وجود 
ندارد. به عنوان مثال من اثر »پرديس« يا »سيمرغ« 
را نمي توانس��تم با آنس��امبل »دستان« بس��ازم. اين 
يك جنبه ماجرا اس��ت و فكر مي كنم همه همكاران 
من در »دس��تان« به آن فكر مي كنن��د. جنبه ديگر 
مساله اين است كه اصوال آهنگس��ازان دوست دارند 
آنس��امبل هاي مختل��ف را تجرب��ه كنن��د. چنان كه 
مي دانيد در موس��يقي غ��رب آنس��امبل هاي متنوع 
و زيادي وجود دارد اما در موس��يقي م��ا گروه نوازي 
نزديك به 100 سال عمر دارد و همين باعث مي شود 
روي آن كمتر كار شده باش��د. آنسامبل »دستان« به 

گفت وگو با حميد متبسم به بهانه انتشار و اجراي اثر تازه اش در جشنواره موسيقي فجر
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ديگر ع��ادت كرده اي��م يك در مي��ان با ش��گفتانه هاي 
برگزار كنندگان جشنواره مواجه ش��ويم؛ شگفتي هايي 
كه علي القاعده بايد به واس��طه كيفيت هنرمندان و آثار 
منتخب، آن هم در كوران اجراها شاهد باشيم اما متاسفانه 

موتور اعجاب بعضا پيش از آغاز جشنواره به كار مي افتد. 
مش��ابه آنچه س��ه دوره قبل اتفاق افت��اد و طعم گس و 
تلخ پوس��تر طراحي شده براي سي وس��ومين جشنواره 
بين المللي تئات��ر فجر يك��ي از همين نمونه ه��ا بود كه 
تا هفته ه��ا كام عالقه مندان و دلس��وزان تئات��ر از جمله 
خبرنگاران اين حوزه را تلخ كرد. پوس��تر حواشي زيادي 
به همراه داش��ت تا آنجا كه كار از رس��انه هاي داخلي به 
خبرگزاري ها و تلويزيون هاي فارسي زبان خارج از كشور 
كش��يد. فضاي مجازي مملو بود از پوس��ترهاي طراحي 
شده توسط مردم و هنرمندان كه كيفيت نازل كار طراح 
محترم را به باد انتقاد و تمسخر گرفتند اما كليت كوتاهي 
رخ داده در نهاي��ت گريبان تئاتر را گرف��ت و معتقدم در 
گستره اي وس��يع تر به حيثيت و اعتبار هنر نمايش نزد 

افكار عمومي ضربه زد. 
ام��روز 23 دي ماه، درس��ت در همين س��اعاتي كه اين 
يادداشت در روزنامه منتشر شده و شما مشغول خواندنش 
هستيد، نشس��ت رس��انه اي سي وشش��مين جشنواره 
بين المللي تئاتر فجر يا در حال برگزاري اس��ت يا برگزار 
شده و به پايان رسيده است. رسم معمول در نشست هاي 
رسانه اي جشنواره ها بر اين است كه دبير و دست اندركاران 
دبيرخان��ه عالوه ب��ر ارايه آم��ار و اطالعات درب��اره آثار و 
گروه هاي شركت كننده در دوره پيش رو به پرسش هاي 
خبرن��گاران پاس��خ مي دهن��د و در پايان نيز از پوس��تر 
جشنواره رونمايي مي ش��ود. بر پوستر جشنواره انگشت 
تاكيد  مي گذارم چون خبرهاي خوشي به گوش نمي رسد!

از اين جا خواهم گفت طراحي پوستر جشنواره اي مهم در 
حد و اندازه هاي جشنواره تئاتر فجر - اگر همچنان براي 
بعضي به اندازه ما خبرنگاران مهم و معتبر باشد - چطور 
با كليت رويداد و آنچه زير پوس��ت آن در جريان اس��ت 
ارتباط معنايي و ماهوي برقرار مي كند. نمونه  دم دستي 
تحليل برپايه »رونما« ي طراحي ش��ده براي به اصطالح 
معتبرترين جشنواره تئاتري ايران -كش��وري كه از اين 
نظر در ميان همتايان خاورميانه اي اش بي رقيب اس��ت- 
به راحتي در آراي اس��الوي ژيژك قابل جست وجو است. 
همانطور كه او طراحي و معم��اري توالت هاي عمومي در 
آلمان، فرانسه و انگلستان را به بهانه اي براي فلسفيدن يا 
تحليل نگرش جاري حاكم بر سياست در آن ممالك بدل 
مي كند. اگر با اندكي تس��اهل از كنار تغييرات گام  به گام 
و البته تا حدي غي��ر حرفه اي فراخوان ابتدايي منتش��ر 
شده- براي يك فستيوال بين المللي- عبور كنيم، حاصل 
عملكرد بعضي اركان جشنواره نه تنها با هدف غايي دبير 
مبني بر حرفه اي تر شدن هيچ نسبتي برقرار نمي كنندكه 
با توجه به گرافيك -پوس��تر- طراحي شده بايد گفت در 

مسيري كامال ضد اين جريان گام برمي دارد. 

چن��دي پي��ش يك��ي از مس��ووالن بخ��ش كاتال��وگ 
سي و ششمين جش��نواره بين المللي تئاتر فجر با ارسال 
پيامكي از هنرمندان خواس��ت تصاوير چهره  خودش��ان 
در حالت ه��اي گوناگون-گريان، چش��م هاي عاش��ق، 
خشمگين، ترسيده، زبونك و چشمك، روده بر از خنده-

را براي چاپ در كاتالوگ جش��نواره! ارس��ال كنند. براي 
اينكه كارگردان ها كامال متوجه شوند قرار است چه مدل 
عكسي در كاتالوگ جشنواره به چاپ برسد تصويري نيز 
ارس��ال ش��د كه در آن تعدادي دختر و پسر ژست هايي 
شبيه به ايموجي هاي جاري در پيام رسان هاي مجازي را 
بازسازي كرده بودند. به دليل انتقاد به اين رويكرد چندي 
بعد مهدي رضاخاني، مدير هنري جشنواره از اين شيوه 

اطالع رساني اشتباه عذرخواهي كرد. 
اما متاس��فانه كار ب��ه همين جا متوقف نمان��د و چندي 
نگذش��ت ك��ه برچس��ب هاي كاغ��ذي ش��كلك ها يا 
ايموجي ه��اي پيام رس��ان هاي ديجيتال ب��راي تبليغ 
جشنواره تئاتر فجر منتشر ش��د. تبليغي بدون كمترين 
نس��بت با زمينه  مورد نظر يعن��ي هنر نماي��ش كه در 
گام س��وم با زبان بي��رون آم��ده از دهان! روي پوس��تر 
سي وشش��مين جش��نواره بين المللي تئاتر فجر نقش 
بست. رويكرد دبيرخانه جشنواره تئاتر فجر در تبليغات- 
پيش��اني و ويترين رويداد- بيش��تر به اس��تراتژي براي 
منحرف كردن افكار عموم��ي از آنچه انتظ��ار مي رفت 
بشود اما نشده شباهت دارد. كافي است به شيوه برگزاري 
بخش جايزه ادبيات نمايشي و اعالم برگزيدگانش دقت 
كنيم يا به تغييرات رخ داده در بخ��ش »off stage« و 
از س��وي ديگر تغيير در بخش مرور كه بعدا به »الف« و 
»ب« تقسيم ش��د. اصوال قرار بود از بخش هاي جشنواره 
كاسته شود اما عمال با همان چيزي مواجه هستيم كه در 
گذشته اتفاق مي افتاد. دبير بخش بين الملل دير انتخاب 
شد و بر همين اساس امكان دعوت از گروه هايي با كيفيت 
بهتر به وجود نيامد. بر همين اس��اس است كه مي توان 
ادعا كرد آشفتگي تبليغاتي و پوستر بي ارتباط جشنواره 
تئاتر فجر از وضعيت آشفته دبيرخانه در پيشبرد اهدافش 
حكايت دارد. فرهاد مهندس پور زماني گفت: »داللت ها 
و آگاهي هاي اجتماعي مان را گم كرده ايم. فاجعه بار اين 
است كه تئاتر بيرون از آگاهي هاي اجتماعي رخ مي دهد 
و متاسفم كه تئاتر خيلي احمق شده است.« بنابراين به 
همان جمله ها در »ش��ب نخبگان غايب« بازمي گردم. 
نس��بت اين گرافيك با وقايع روز جاري در ايران، منطقه 
و جهان چيست؟ مگر قرار نبود تئاتر ما و طبيعتا ويترين 
يك س��ال تئاتر اي��ران حداقل بازتاب دهن��ده وضعيت 
مملكت باشد؟ به اين ترتيب نسبت گرافيك طراحي شده 
براي پوستر جشنواره مبين چيس��ت؟ آيا بايد بپذيريم 
برآيند و خروجي چهره هاي متخصص و دانشگاهي تئاتر 
ما تفاوتي با گذش��ته ندارد؟ تئاتر ايران چنين در سامان 

دادن وضعيت خود درمانده است؟

   پيش از اي�ن در اثر »زمزمه ها« روي اش�عار 
و  كردي�د  آهنگس�ازي  كدكن�ي  ش�فيعي 
ح�اال ه�م روي منظومه »خس�رو و ش�يرين« 
نظام�ي؛ آهنگس�ازي روي منظومه ب�ه لحاظ 
ويژگي ه�اي رواي�ي اي ك�ه دارد به ش�ناخت 
زيادي از اينگونه شعري وابسته است. در مورد 
ش�عر ش�فيعي كدكني هم همي�ن را مي توان 
گفت. البته ش�ما روي اش�عار فردوسي هم در 
»س�يمرغ« كار كرديد. ظاهرا اي�ن طور به نظر 

مي رسد كه به شعر عالقه زيادي داريد... 
دو اتفاق در درون من باعث ش��د كه من به داس��تان 
و ادبيات )به موازات هم( عالقه مند باش��م. نخس��ت 
آنكه مادرم قصه گوي بسيار خوبي بود و شيرين ترين 
لحظات زندگي  وقتي بود كه او برايم قصه مي گفت، 
دوم اينكه من كوچك ترين فرزن��د خانواده اي بودم 
كه همه اه��ل ادبيات، كت��اب خواندن و موس��يقي 
خوب بودند؛ در اصل خانواده اي روش��نفكر داش��تم 
كه در آن كمتر لحظات س��طحي و پيش پ��ا افتاده 
اتفاق مي افت��اد. برادر ب��زرگ  من ش��عر مي گفت و 
مجله »فردوس��ي« )كه مجله روشنفكري آن دوران 
بود( هميش��ه در خانه ما طرفدار داش��ت. از آنجايي 
هم ك��ه پدرم صفحه فروش��ي داش��ت، ما هميش��ه 
موس��يقي خوب گوش مي كرديم. هم��ه اين  عوامل 
باعث ش��د بخش بزرگي از لحظ��ات و روزگار من با 
ادبيات و موس��يقي و داستان هاي ش��يرين قديمي 
عجين باشد. االن هم در همين سن و سال تماشاي 
انيميش��ن )كارتون( را به فيلم هاي معمولي ترجيح 
مي دهم. اساس��ا افس��انه را بيش��تر از داستان هاي 
واقعي دوست  دارم و فيلم هايي كه آميخته به افسانه 
هستند برايم دلچس��ب ترند. در مورد شعر هم چنان 
كه گفت��م محيط خانواده باعث مي ش��د زياد ش��عر 
بخوانم و هميشه در جس��ت وجوي اشعار ناب باشم. 
»زمزمه ها« كه به آن اشاره كرديد نمونه خوبي از اين 
جريان اس��ت چون به نظر من »زمزمه ها« بخشي از 
آثار شفيعي كدكني اس��ت كه انگار خودش هم زياد 
اصراري به عام شدن و زياد شنيده شدن آن نداشته 
اس��ت؛ روايت درون ش��عر هم كامال شخصي است و 
به نظر مي رس��د ش��اعر دارد مس��تقيما حرف هاي 
دلش را به يك نفر خاص مي زند. اين ش��عر بي اندازه 
مرا كنجكاو كرد چون روايتي عاش��قانه بود از دوران 
آش��نايي تا گذر زمان و البته ماندگاري عش��ق. مثال 
در جاي��ي از ش��عر، كدكن��ي مي گوي��د: »خنده ات 
آينه خورشيدهاس��ت« يا جايي ديگ��ر كه مي گويد: 
»در نگاه م��ن بهاراني هنوز«. اين »هن��وز« يعني از 
ش��عرهاي قبلي مدت زمان زيادي گذش��ته اس��ت. 
يا بيت��ي دارد كه مي گوي��د: »عمر از ك��ف رايگاني 
مي رود/ كودك��ي رفت و جواني مي رود«. پيداس��ت 
كه از ابتداي ش��عر تا لحظه سرودن آن دوران زيادي 
گذشته اس��ت. يا اگر اين طور نباشد مي توان حدس 
زد كه اين شعر را مستقيما براي معشوقش شبيه به 

يك داستان روايت كرده است. 
من در ابتداي مس��ير آهنگس��ازي ام كه آلبوم هاي 
»بام��داد« و »بوي ن��وروز« بود همين برخ��ورد را با 
موس��يقي داش��تم. در بامداد هم اثرات هنر توصيف 
برون )انتقال احساس��ات دروني به جه��ان بيرون( 
وجود دارد. هر چند موس��يقي به نوب��ه خود هنري 
دروني و ش��خصي اس��ت ولي ب��ه »چه��ار فصل« 
ويوالدي مي ماند كه چنان توصيفي از فصل ها كرده 
كه به جاي انتزاع، »س��رما« و »گرما« و... را به خوبي 
در اثر احس��اس مي كنيد؛ وگرنه موسيقي كه به نوبه 
خود يك هنر انتزاعي اس��ت. اين مس��اله به صورت 
ش��اخص و متبلور در اثر »س��يمرغ« براي من اتفاق 
افتاد. در »سيمرغ« انگاري فردوس��ي من را در يك 
بند و حصار گذاش��ته بود. من اين افس��انه را خيلي 
دوست دارم. اينكه فرزند سپيد مويي به دنيا مي آيد، 
پدرش فكر مي كند شيطان و پليد است و آن را روي 
كوه مي گذارد براي من بسيار جالب است. انتخاب هر 
يك از اين  الهامات براي هر هنرمندي- آهنگس��از، 
فيلمساز، نقاش و ش��اعر- جالب اس��ت؛ تصوري از 
هيچ چيز وجود ندارد و در نهايت مجموعه اي شكل 
مي گيرد. ش��بيه باغباني كه از يك دان��ه درخت بار 
مي آورد. آهنگس��از، باغبان موس��يقي است و حتما 
موضوعي ك��ه روي آن كار مي كند بايد با ش��رايط و 
حال ش��خصي اش هماهنگ باش��د. من اگر عاشق 

نبودم نمي توانستم »تار و پود« را بسازم. 
  اين اث�ر و »زمزمه ها« آثار مس�تقل ش�ما از 
گ�روه »دس�تان« هس�تند و البته آث�اري كه 
روايتي عاش�قانه دارند. با توجه به تعريفي كه 
خودتان ارايه كرديد اين تلقي به وجود مي آيد 
ك�ه اي�ن روزه�ا روزگار عاش�قانه  اي داريد و 
موس�يقي تان فضاي رمانتيكي پيدا كرده. اين 

طور است؟ 
همين طور اس��ت. من زندگي خ��ودم را در پيوند با 
موضوعي دروني به ش��كل ي��ك اثر ت��ازه هنري به 
نمايش مي گذارم. هر هنرمندي همين طور است. در 
غير اين صورت اثرش سفارشي مي شود. هر چند آن 
اثر سفارشي هم مي تواند جذاب باش��د اما بيشتر بر 
مبناي تكنيك و دانش آهنگسازي آن هنرمند شكل 
گرفته تا اينكه بر اس��اس يك اتفاق هنري رخ دهد. 
در واقع اتفاق هنري زماني مي افتد كه آتش فش��اني 
در درون هنرمند فوران كند؛ براي من اين طور بوده 
اس��ت. البته »زمزمه ها« در يك دوران روحي ديگِر 
من بود كه با حال امروزم همخوان��ي ندارد اما »تار و 
پود« روي منظومه عاشقانه خس��رو و شيرين است 

كه درونش غم و گرفتاري بسياري وجود دارد. 
  جالب اس�ت كه حتي ش�ما در برخورد با اين 
منظومه )با اينكه پايان خوشي ندارد و خسرو 
به وص�ال ش�يرين نمي رس�د(، رواي�ت خود 
را داش�ته ايد و در نهاي�ت اث�ر به وص�ال ختم 

مي شود... 
من در اين منظومه آنچه بين خسرو و شيرين اتفاق 
مي افت��د را تا لحظ��ه اي كه به هم مي رس��ند روايت 
كرده  و همان جا اث��ر را تمام مي كنم. اي��ن در مورد 
اشعار ديگران هم رخ مي دهد. مثال وقتي روي اشعار 
فروغ آهنگس��ازي كردم آن را از دي��د خودم مطرح 
كردم. من تلخي هاي فروغ را نديدم. ش��يريني هاي 
زندگ��ي اش را دي��دم. در حال��ي كه ف��روغ فرخزاد 

اعتماد|سي و سومين جشنواره موسيقي فجر در حالي 
آغاز به كار كرد كه اكثر اجراها به صورت جدي تا امروز با 
بحران مخاطب روبه رو هستند. ناگفته نماند اين كمبود 
مخاطب در جش��نواره موسيقي امس��ال فقط مختص 
موس��يقي كالس��يك غربي يا اصيل ايراني نيست بلكه 
دامن بس��ياري از اجراهاي بين المللي و حتي پاپ را هم 
گرفته است. هر چند براساس اعالم سايت بليت فروشي 
جشنواره به نظر مي رسد بليت هاي بسياري از كنسرت ها 
تمام ش��ده  اما با حضور در س��الن و رصد كلي مخاطبان 
به سادگي در مي يابيم به زحمت دو سوم يا حتي يك سوم 

بليت هاي برخي اجراها فروش رفته اند. 

تريوي  اكشيكلن

يكي از اجراهايي كه عصر پنجش��نبه 21 دي ماه در 
تاالر رودك��ي روي صحنه رفت، كنس��رت »تريوي 
اكشيكلن« از كشور مغولستان بود. در اين اجرا تريوي 
اكشيكلن با تبحر و احساس فراوان قطعاتي از رپرتوار 
اصيل موس��يقي منطقه ش��ان را اجرا كردند كه اين 
قطعات به مراسم و مسابقات آنها اختصاص داشت. در 
اين كنسرت خواننده اصلي گروه صداها شبه تحريري 
ايجاد مي كرد كه به شكلي باورنكردني، دقيق و البته 
بكر و خاص بود. براس��اس آنچه اعالم ش��د او شيوه 
خاص خود را در آواز خواني به صورت سينه به سينه از 
پدرش ياد گرفته بود. اجراي اين تريو به جهت اصالت 
در اجرا و پايبندي به اس��اس موس��يقايي آن منطقه 
به جرات يكي از بهترين اجراهاي جش��نواره تاكنون 

بود. 

اركستر ملي و ساالر عقيلي
 

ديگر اجرايي كه عصر پنجشنبه در تاالر وحدت برگزار 
شد، كنسرت اركستر موس��يقي ملي ايران به رهبري 
فريدون شهبازيان و خوانندگي ساالر عقيلي بود. ساالر 
عقيلي مثل هميشه با قدرت فراوان بخش هاي آوازي و 
تصانيف خود را اجرا كرد. اما مهم ترين نقطه ضعف اين 
كنسرت كه توجه زيادي را هم به خود جلب مي كرد، 
رهبري فريدون شهبازيان بود و به نظر مي رسيد هيچ 
يك از نوازندگان اركستر به او )به عنوان رهبر اركستر( 
توجهي نكرده و بخش هاي خود را فقط و فقط از روي 
پارتيتور خود اجرا مي كنند. فريدون شهبازيان هم در 
بسياري از قسمت هاي اجرا بي آنكه توجهي به اركستر 
و نوازنده هاي��ش داش��ته باش��د، روب��ه روي خواننده 
مي ايستاد و بي هيچ حركتي قطعات را با او همخواني 

مي كرد. اركس��تر موس��يقي ملي ايران در اين اجرا از 
كيفيت پاييني برخوردار بود و بيش��تر به جس��دي 
مي مانست كه صداي خواننده به او ش��وك دوباره اي 

براي احيا مي داد. 

شهيد پرويز خان
يكي ديگر از اجراهايي كه پنجشنبه ش��ب با اس��تقبال 
بسيار كم مخاطبان برگزار شد، كنس��رت شهيد پرويز 
خان- نوازنده س��يتار اهل هند- بود كه براي دومين بار 
در جشنواره موس��يقي فجر حضور يافته است. هر چند 
اجراي پيش��ين ش��هيد پرويزخان نيز با اس��تقبال كم 
مخاطبان روبه رو بود و انتظار نمي رفت مديران جشنواره 
براي دومين بار از او دعوت كنند اما شهيد پرويز خان روي 
صحنه تاالر وح��دت آمد و بعد از اندك��ي خوش و بش با 
مخاطبان بسيار اندك حاضر در سالن، به معرفي سازهاي 
سيتار و طبال پرداخت. او در اين كنسرت كه وزير ارشاد 
و فرهنگ اسالمي به تماشاي آن نشس��ته بود، با اجراي 
بداهه خود گفتمان رايج بين دو س��از سيتار و طبال را به 
نمايش گذاشت. با آنكه اجراي بداهه اين نوازنده هندي 
تا حد زي��ادي از جم��الت ملوديك- ريتمي��ك بديع و 
ويبراسيون هاي متنوع كه تعليق  زيادي ايجاد مي كردند، 
بهره مند ب��ود ام��ا در بخش هايي هم بس��يار تكنيكي و 

شتابزده مي شد كه از كيفيت خصلت بداهه مي كاست. 

در حاشيه اجراي شهيد پرويزخان
 

سيد عباس صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي پس از 
اجراي ش��هيد پرويز خان در جمع برخي خبرنگاران در 
پاسخ به پرس��ش خبرنگار اعتماد مبني بر انتقاد برخي 
فعاالن ح��وزه موس��يقي درب��اره فقدان اساس��نامه در 
جش��نواره موس��يقي فجر گف��ت: »من ه��م معتقدم 
جشنواره ها بايد شيوه نامه هاي روش��ني داشته باشد در 
اين مورد هم ش��يوه نامه اي تهيه ش��ده اما ما بايد به يك 
شيوه نامه دايم مصوب شده برسيم كه اميدواريم اين اتفاق 
در پايان جشنواره رخ بدهد. اما شما بدانيد در اين دوره از 
جشنواره شيوه نامه اي وجود داشته اس��ت كه ما بايد به 
سمت دايمي ش��دن آن پيش برويم ولي رسيدن به يك 
شيوه نامه دايمي نظر مراجع تصويب كننده خود را الزم 
دارد تا بتواند به عنوان يك ش��يوه نامه قابل اعتماد مورد 

توجه قرار بگيرد.«
او درباره بحران مخاط��ب در اين دوره از جش��نواره 
نيز بيان كرد: »من هم قبول دارم اين اش��كال وجود 
دارد و ما هنوز آن تعادل مورد نظ��ر را ايجاد نكرديم. 
ما به هيچ عنوان نمي خواهيم بگوييم موسيقي پاپ 
بايد بي مخاطب و بي مشتري باشد و مخاطب داشتن 
اين گونه موس��يقايي اصال نقص نيست ولي ما بر اين 
باور هم هس��تيم كه موس��يقي س��نتي و كالسيك 
هم باي��د ارتقاي مخاط��ب پيدا كن��د. در اين بخش 
هم مجموعه ه��اي مختلف و آفرينن��دگان اين  گونه 
موسيقايي هر كدام مس��ووليت هاي خود را دارند تا 

بتوانند با مخاطبان ارتباط بهتري پيدا كنند.«

تازه ترين اظهارنظ�ر دبير جش�نواره فيلم فجر، 
برگزاري جشنواره دانش آموزي فيلم دفاع مقدس 
در مناطق زلزله زده كرمانشاه، معرفي برگزيدگان 
دومين مرحله جايزه داستان نويس�ي بهاران و... 
از مهم ترين خبرهاي فرهنگ�ي در روزهاي اخير 

است. 

دبير جشنواره فيلم فجر: يك سوء برداشت بود
 

ابراهيم داروغه زاده، دبير سي و ششمين جشنواره فيلم 
فجر گفت: »بحث ديدن فيلم ها از سوي ارگان هاي ديگر 
يك س��وء برداش��ت بود. ما جلس��ه اي را با كميس��يون 
فرهنگي برگزار كرديم و گزارشي را در باب روند برگزاري 
جش��نواره فجر به آنها ارايه داديم. آقاي حيدريان در آن 
جلس��ه گفتند در روز خاصي ب��راي مديران س��ازمان 
سينماي فيلم »زناني با گوشواره هاي باروتي« را نمايش 
خواهند داد كه اعضاي كميس��يون فرهنگي نيز توسط 
رييس سازمان سينمايي براي تماشاي اين فيلم دعوت 
شدند. البته نكته مهم اين اس��ت كه فيلم هاي مستند و 
كوتاه ما در جش��نواره هاي مورد نظر اكران ش��ده است. 
آقاي حيدريان دعوت كردند كه اين دوستان حضور پيدا 
كنند و اين فيلم را به اين دليل ك��ه موضوع جذابي دارد، 
مش��اهده كنن��د.« او ادام��ه داد: »چند نف��ر از اعضاي 
كميسيون فرهنگي نيز فيلم را ديدند. اما بعد اين تصور 
شكل گرفت كه نمايندگان قرار است فيلم هاي جشنواره 
را مش��اهده كنند در صورتي كه اصال فيلم ها در اختيار 
جشنواره نيس��ت كه آنها بتوانند ببينند. معموال نسخه 
نهايي فيلم ه��ا در دو هفته آغازين بهمن م��اه در اختيار 
جشنواره قرار مي گيرد. به غير از هيات انتخاب و داوران 
هيچ كس ديگري فيلم ه��ا را نخواهد دي��د. نمايندگان 
مجلس و كاركنان دولت نيز همزمان با خبرنگاران و اهالي 
رس��انه فيلم ها را در سالن وزارت ارش��اد خواهند ديد. « 

سينما سينما

بامداد بيات موسيقي »پاسيو« را مي سازد
 

بامداد بيات موسيقي متن فيلم »پاسيو« به كارگرداني 
مريم بحرالعلومي را مي س��ازد. فيلمبرداري »پاس��يو« 
چندي پيش به پايان رس��يده و اين روزها مراحل پس از 
توليد را سپري مي كند. »پاس��يو« كه قصه اي زنانه را در 
بس��تر ش��هر روايت مي كند، اولين تجرب��ه بلند مريم 
بحرالعلومي در مقام كارگردان اس��ت. بهن��از جعفري، 
محدثه حيرت، كريم اميني، ياس��من ترابي، حس��ين 
ملكي، بهروز قادري، سحر غمخوار، محمدرسول صفري 
و بابك انصاري با حضور پوريا پورسرخ و شقايق فراهاني 

در »پاسيو« ايفاي نقش كرده اند. روابط عمومي فيلم

معرف�ي برگزي�دگان دومين مرحل�ه جايزه 
داستان نويسي بهاران 

 

موسسه بهاران اسامي 30 داستان منتخب در مرحله دوم 
جايزه داستان نويس��ي خود را اعالم كرد. روز پنجشنبه، 
پنجم بهم��ن م��اه، ده داس��تان از اين تعداد ب��ه عنوان 
داس��تان هاي برگزيده اولي��ن دوره اين جاي��زه معرفي 

خواهند شد. »س��فيدي« احمد داوري، »در احوال اين 
نيمه روش��ن« آرش محمودي، »ه��واي دم كرده عصر 
استانبول« بابك محمدي، »قرار نبود هيچ وقت غمگين 
باش��م« بهناز ذبيحي، »قس��م به دس��ت ه��ا« راضيه 
مهدي زاده، »بلوار دريا« س��ارا اژدر تاج ديني، »مي دانيد 
من آنجا نبودم« سارا جمال آبادي، »بنفش كبود« سولماز 
اس��عدي، »روز م��ردگان« ش��هرام م��رادي، »مهماني 
خانوادگ��ي« عاطفه جالل��ي، »پ��رواز روز جمعه« علي 
مهدي دوست سليمي، »مورچه ها« فاخته حسامي فرد، 
»دم گاو« فاطمه كاظمي، »معامله مي كنم « ليال قزويني، 
»صف مردگان« مجتبا شول افشارزاده، »مادمازل ماهي« 
مجتبا هژيري، »پارافي��ن« مجيد صابري، »فرش��ته« 
محدثه شريفات، »الف 88« مرضيه كيانيان، »آن جا كه 
مروي به ناصرخسرو مي رسد« مسعود رياحي، »زورآباد« 
مصطفي شمس، رشت زير نور ماه« منوچهر كارگذاري، 
»بس��وزه پدر چي��ن بي صاح��اب!« مهراوه فردوس��ي، 
»عاشق« مهرداد مراد، »نفربر« مهرنوش تنهايي، »يك 
طرفه به مالديو« مهس��ا عليون، »غش« نجمه سجادي، 
»زندگي مي گ��ذرد ناديا« نيلوفر حس��ن زاده، »گيپور« 
هامون هجار، »آزول ها« وحيد منصوري هفشجاني، 30 
اثر برگزيده دور دوم اين جشنواره هستند. هيات داوران 
اولين جايزه داس��تان كوتاه بهاران، س��يامك گلشيري، 
مه��دي يزداني خرم و مرتض��ي برزگر هس��تند. روابط 

عمومي موسسه بهاران

جش�نواره  در  زلزل�ه زده  ك�ودكان  ش�ادي 
دانش آموزي فيلم دفاع مقدس 

 

دوازدهمين جشنواره دانش آموزي فيلم دفاع مقدس با 
حضور چهره هايي مانند فاطمه معتمد آريا، مالك سراج، 
كوروش سليماني، سيد علي صالحي، محمدرضا هدايتي، 
س��عيد داخ، س��يده زهرا حس��يني و... برگزار شد. اين 
هنرمن��دان با اله��ام بخش��ي ب��ه نوجوان��ان و جوانان 
ش��ركت كننده براي باالبردن صبر و اس��تقامت در برابر 
مش��كالت و يادآوري گذرا بودن اين وضعيت، با آنان به 
شادي و دست افشاني در سالن هايي پرداختند كه مزين 
به عكس ش��هداي هر منطقه بود. ش��هيد سعيد سياح 
طاهري بنيانگذار اصلي اين جشنواره مردمي بود كه در 
هر موقعيتي در مناطق محروم و به ويژه مصيبت ديده با 
كمك هنرمن��دان و قهرمان��ان دفاع مقدس ب��ه ياري 
فرهنگ��ي نوجوانان و م��ردم اين نواح��ي مي پرداخت و 
جشنواره دوازدهم دانش آموزي نيز در سالگرد شهادت او 

برگزار شد. اعتماد 

به وقت رويا با بازي رويا نونهالي
 

رويا نونهال��ي بازيگر فيلم »به وقت روي��ا« به كارگرداني 
اميرحسين عنايتي شد. 

تصويربرداري اين فيلم به تازگي در اصفهان آغاز ش��ده 
و شاهرخ فروتنيان، افس��انه چهره آزاد، ساقي محمدي، 
محمد ستوده مقدم، گوهرش��اد مهابادي، زهرا برومند، 
مرتضي ريحاني، محمد كلوشاني، تينا ابراهيمي، بهرنگ 
محتشميان و حميدرضا تربتيان دراين فيلم نقش آفريني 
مي كنند. در خالصه داستان »به وقت رويا« آمده: خانواده 
رويا در آس��تانه مهاجرت به خارج از كشور هستند اما به 
علت رخ دادن اتفاقي تحصيلي براي رويا، مجبور به ماندن 
مي شوند و تنها   رها پسر خانواده است كه مي رود. در اين 
ميان حادثه اي تلخ و ناگهاني چال��ش بزرگي براي زيبا و 
همسرش امير و تمام افراد اطراف شان به وجود مي آورد 
كه منجر به واكاوي گذشته آنها و تالش براي حفظ ثبات 

شرايط نابسامان كنوني زندگي شان مي شود و... ايلنا

در حاشيه اجراي شهيد پرويزخان  در جشنواره موسيقي فجر

وزير ارشاد: نيازمند شيوه نامه اي دايمي هستيم
شادي كودكان زلزله زده و يك سوء تعبير  به بهانه پوستر

 سي وششمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر
تئاتر ايران درمانده است؟

نوبه خود يك تغيير اساس��ي در موسيقي ايراني بود و 
باعث شد گروه هاي جوان موس��يقي ايراني هم آن را 
تجربه و تكرار كنند. ولي آنسامبلي كه فقط برمبناي 
سه تار شكل گرفته باشد، براي اولين بار در آلبوم »گل 
صد برگ« تجربه ش��ده و خيلي ه��م خوش صدا بود. 
اصوال آهنگس��ازان وقتي با علم آهنگسازي، شناخت 
س��ازها، اص��وات و تاثيرگذاري فركانس ه��ا روي هم 
كار مي كنن��د، ياد مي گيرن��د چه س��ازهايي را با هم 
تركيب كنند ت��ا از طريق اين تركيب��ات، تجربه هاي 
جدي��د حاصل ش��ود. در »ت��ار و پود« هم، س��ه تار و 
برب��ط و قيچك آلتو تركيب��ي را ايج��اد مي كنند كه 
صدايي ش��بيه تنبور از آن داشته باش��ند و صداي بم 
بيشتر شنيده مي ش��ود تا صداي زير. ماهيت صداي 
ساز س��ه تار هم مثل س��نتور و تار جيغ نيست بلكه 
بيش��تر موجب رنگ دهي به صداهاي بم مي شود. به 
طور كلي از نظر من سه تار يك ساز بم است و هر قدر 
نت هاي باال را هم با آن اجرا كنيد باز رنگ صوتي آن از 
سازهايي مثل سنتور و تار، بم تر مي شود. تركيب اين  
صداها براي من شبيه آنسامبلي غير از آنسامبل هاي 

مرسوم موسيقي ايراني است. 
  و چق�در از مقام ه�اي موس�يقي نواحي وام 

گرفته ايد؟
رس��ما يك بخش از كار موسيقي خراس��اني است. 
منظورم بخش��ي اس��ت كه دو، س��ه تار ي��ك مقام 
موسيقي خراساني را در مايه دش��تي اجرا مي كنند 
و ش��عر »عروس��ي ديد چون ماهي مهيا... « در ابتدا 
در مايه شوشتري خوانده مي ش��ود. در اين بخش ها 
ملودي ها ش��انه به شانه موس��يقي مقامي خراسان 
مي زند. ضم��ن اينك��ه نباي��د فرام��وش كنيد من 
خراساني هستم و اگر جنوبي بودم در اثرم موسيقي 

جنوب شنيده مي شد. 
  ش�ما ب�راي اين اث�ر عن�وان »تار و پ�ود« را 
انتخ�اب كرده ايد. اي�ن در حالي  اس�ت »تار و 
پود« عن�وان اثري از حس�ين عليزاده اس�ت 

در موس�يقي فيلم دلش�دگان ك�ه البته يكي 
از مهم ترين قطع�ات رپرتوار تار هم به ش�مار 
م�ي رود. در انتخاب اي�ن عنوان ب�راي آلبوم 

اخير تان دليل خاصي داشتيد؟
به عقيده من اس��امي فقط يكس��ري كلمه هستند 
چنان كه در موسيقي غربي هم بارها از كلماتي مثل 
»رقص شمش��ير« يا »رقص آتش« اس��تفاده شده 
اس��ت و تعريف  اين اس��امي در همان كاري كه ارايه 
شده نهفته است. اگر قرار باشد اين دغدغه را داشته 
باشيم كه از اسم هاي تكراري استفاده نكنيم، ممكن 
اس��ت به دليل محدوديت دنياي كلمات نس��بت به 
دنياي موس��يقي، كم بياوريم. من هر چقدر هم اهل 
ادبيات باش��م بايد دنبال تركيبات و حرف هاي تازه 
بگردم. از طرفي كلم��ه »تار« به تنهاي��ي نمي تواند 
گوياي يك مفهوم باش��د و به »پ��ود« احتياج دارد. 
»تار و پود« براي من در اين اثر مثل مهر گياه اس��ت. 
مهر گياه، گياهي است كه دو ريشه در زمين دارد كه 
وقتي اين دو ريش��ه در زمين به هم پيوند مي خورند 
با هم از خاك بيرون مي آين��د. براي من در واقع »تار 
و پود« سمبل عشق و اس��اس هستي است. برداشت 
آقاي عليزاده هم برداشتي است منحصر به خود او و 
با تصورات ايشان. ولي من دلم نمي خواست اسم اثر 
را چيز ديگري بگذارم چون شخص ديگري اين نام را 

انتخاب كرده  است. 
  به عن�وان آخري�ن س�وال وضعي�ت امروز 

موسيقي ايراني را چطور ارزيابي مي كنيد؟
ما در ايران خيلي ُس��ر خورده اي��م. يعني ارتباط مان 
با فرهنگ خودم��ان و پديده ه��اي فرهنگي آن قدر 
ضعيف و ضعيف تر ش��ده كه اگر كس��ي كاري كند، 
هر چند كوچك، مثل خورش��يد مي درخش��د. من 
معتقدم چن��ان كه فرخي ي��زدي مي گويد: »خرابي 
چون ك��ه از حد بگذرد آب��اد مي گ��ردد«. يعني اين 
وضع به جايي مي رس��د كه در نهايت سرنوشتي جز 

درست شدن در انتظارش نيست. 
موسيقي ايراني بعد از دوران علينقي وزيري و روح اهلل 
خالقي براي سال هاي طوالني دست راديو ايران بود؛ 
منظورم سال هاي 1320 تا 1350 است. در آن دوران 
موسيقي خوب )موسيقي وزيري و...( به نسبت ديگر 
انواع آن كمتر رش��د كرد. در واقع موسيقي ايراني كه 
بيشتر مردم پسند و فراگير شد از طريق نوازنده هاي 
ويولن بود. چون نوازندهايي مث��ل هرمزي، فروتن و 
صبا گوشه نشين بودند و تصوير نمونه هاي نادري هم 
مثل اصغر بهاري گاهي از تلويزيون پخش مي ش��د. 
غير از تلويزيون و راديو هم ابزار ديگري براي اش��اعه 
موسيقي وجود نداش��ت. تاريخ ثابت كرده زماني كه 
مركز حفظ و اش��اعه موس��يقي و گروه هاي »شيدا« 
و »عارف« تاسيس ش��دند )در س��ال هاي 49-50( 
موس��يقي ايراني به آنچه پيش از راديو وجود داشت، 
برگش��ت. اين گروه ها آثاري از دروي��ش، ركن الدين 
مختاري و... را ارايه مي كردند. وقتي موسيقي قاجار با 
گروه »شيدا« توسط محمدرضا لطفي ارايه شد، مردم 
آن دوران فكر مي كردند موسيقي تازه اي است چون 
دو نس��ل از اين موس��يقي دور بودند و آن را نشنيده 
بودند يعني دور بودن مردم از موسيقي باعث نو جلوه 

كردن موسيقي قديم مي شد. 
بازگشت به خويش��تن در آن س��ال ها دوباره اتفاق 
افتاد و موس��يقي قديم، موس��يقي روش��نفكري و 
مطرح آن دوران ش��د. اين انقالب هن��ري االن بايد 
دوب��اره در جوان ها اتف��اق بيفتد تا همه چي��ز اعم از 
روابط اجتماعي، فرهنگ و هنر در جامعه ما متحول 
ش��ود. در حال حاضر جوان ه��ا غالبا دنب��ال ابزار و 
نمايشي هس��تند كه از طريق آن جنس ُبنجل خود 
را بفروش��ند؛ ابزاري كه مربوط به اين هنر نيس��ت. 
جامعه ام��روز چيزهاي س��طحي و پيش پ��ا افتاده 
مي خواهد. اين هنرمند اس��ت كه بايد اين رسالت را 
داشته باشد كه يك گام از جامعه خويش پيش تر رود 
و كار خود را پي  بگيرد تا دريچه ديگري به سوي باغ 
پنهان هنر باز كند. او بايد در وهله اول خودش عاشق 
اين هنر باشد نه اينكه به هدف ديگري بخواهد بارش 
را ببندد. كسي كه بايد بنگاه ماش��ين باز مي كرد در 
موسيقي جايي ندارد. هيچ عيبي نمي بينم كه كسي 
بخواهد پولدار يا معروف شود، ولي نه از راه فدا كردن 
هنر. ببينيد كساني مثل شفيعي كدكني كه پشتوانه 
فرهنگي دارند اصال در چنين جامعه اي از خانه بيرون 
نمي آيند و ترجيح مي دهند از اين سموم دور باشند. 
روزي مي رس��د كه همين جوانان كه امروز دنباله رو 
اين »شو«ها هستند متوجه مي شوند آنچه از دست 
داده اند بزرگ تر از چيزي اس��ت كه در اين دوران به 

دست آورده اند. 

مهري جمشيدي

اقتصاد مقاومتي بعنوان شعار سال يك مجموعه است كه در زير نام آن هم اقدام و عمل مي گنجدو هم توليد و اشتغال.  )مقام معظم رهبري( 

آگهيمناقصهعمومي)يكمرحلهايباارزيابيكيفي(
شماره٩٦/٢٣

 1- نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضالب منطقه3 شهر تهران .
2- موضوع مناقصه :  انجام خدمات نگهداري فضاي سبز به مس�احت 1300 مترمربع ، نظافت ساختمانها به مساحت 13140 مترمربع ، نظافت فضاها و محوطه باز به 
مساحت 10500مترمربع و ارائه سرويس به تعداد 18 واحد آبدارخانه موجود، جمعًا حجم كار بميزان 24940 مترمربع زيربنا از ساختمانهاي واقع در محدوده شرکت 

آب وفاضالب منطقه 3 شهر تهران .
3- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه : متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند حداكثر تا ساعت 15 روز يکشنبه مورخ 96/11/1 با معرفي نامه معتبر به دبيرخانه اين شركت به نشاني 
: تهران ، خيابان جالل آل احمد – ابتداي آرش مهر) شهر آرا ( مراجعه و مبلغ 000ر400 )چهارصدهزار( ريال به حساب شماره 3-404109-40-884 نزد بانك سامان شعبه کوی 

نصر به نام شركت آب و فاضالب منطقه 3 شهر تهران واريز و فيش مربوطه را به دبيرخانه اين شركت تسليم  ونسبت به در يافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.
4 - مبلغ بر آورد و مدت اجراي كار : 686ر890ر617ر32 )سی و دو ميلياردو ششصدو هفده ميليون وهشتصدو نود هزارو ششصدو هشتادو شش ( ريال و بمدت 12 

)دوازده( ماه شمسی.
5- محل اعتبار : از محل اعتبارات جاري شركت

6- مبلغ تضمين شركت در مناقصه به ميزان 720ر536ر088ر1 )يک ميلياردو هشتادو هشت ميليون و پانصدو سی و شش هزارو هفتصدو بيست( ريال و به يكي از انواع 
ذيل مي باشد : 

- چك بانكي تضميني ، ضمانتنامه بانك�ي و يا واريز نق�دي به حساب شماره 3-404109-40-884 نزد بانك سامان شعبه کوی نصر بنام شركت آب و فاضالب منطقه 3 شهر تهران 
و به پيشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و سپرده هاي مخدوش يا سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن و همچنين پيشنهاداتي كه بعد از 

انقضاي مدت مقرر واصل شود مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
7- مهلت ومحل تحويل پيشنهاد :  تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 96/11/14 به دبيرخانه اين شركت به نشاني مذكور.

8- زمان ومحل گشايش جلسه اول پيشنهادها )پاکات الف وب(: ساعت 10:30روز يکشنبه مورخ 96/11/15 در محل دفتر قراردادها واموربازرگانی اين شرکت بازو قرائت خواهند شد.
9- زمان ومحل گشايش جلسه دوم پيشنهادها )پاکات ج(: ساعت 10:30روز سه شنبه مورخ 96/11/24 درمحل دفتر قراردادها وامور بازرگانی اين شرکت بازو قرائت خواهند شد.

10- هزينه درج آگهي در يك نوبت بعهده برنده مناقصه مي باشد .
              )http://tender.bazresi.ir( و)http://www.nww.ir( و )http://iets.mporg.ir( :11-ساير اطالعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. نشانيهاي سايت اينترنتي

  شركت آب و فاضالب منطقه 3 شهر تهران )سهامي خاص(

  شركت آب و فاضالب
 منطقه 3 شهر تهران

 )سهامي خاص(

بابك احمدي

   هرگ�ز اين ط�ور نب�ود كه م�ن به ط�ور واض�ح و روش�ن از 
منظومه خواني ه�ا و نقالي ه�ا به�ره گرفته باش�م بلكه س�عي 
ك�ردم تاثيراتي ك�ه از آنه�ا گرفتم را به ش�كلي م�درن ارايه 
كن�م وگرنه ريش�ه هاي موس�يقي اصي�ل در درون م�ن وجود 
دارد و م�ن بي آنكه محاس�به كن�م از آنه�ا اس�تفاده مي كنم. 
مث�ل مينياتوريس�تي ك�ه از رن�گ و نقش ب�ه ش�كل نهادينه 
اس�تفاده مي كن�د. در »ت�ار و پ�ود« تعزيه خواني وج�ود دارد 
 ام�ا مش�خصا تعزيه خوان�ي ه�م نيس�ت. نقال�ي هس�ت ام�ا

 عيناآن هم نيست.

حميد متبس�م آلبوم »تار و پ�ود« را كه 
پيش از اين با صداي مهديه محمدخاني 
در قالب كنس�رتي خارج از اي�ران اجرا 
كرده بود، به تازگي با صداي وحيد تاج در 
ايران منتشر كرده اس�ت. اين آهنگساز 
و نوازنده ت�ار ايده ش�كل گيري اين اثر 
را معط�وف به حال و هواي عاش�قانه اش 
در روزگار اخي�ر و محصول اي�ن دوران 
مي داند. متبسم قرار اس�ت »تار و پود« 
را به همراه گروهش در س�ي و س�ومين 
جشنواره موسيقي فجر در قالب دو اجرا 
روي صحنه برد؛ يكي ب�راي همه مردم و 
ديگري در تاالر رودك�ي براي اهالي هنر 
باالخص موسيقي. با او درباره اين آلبوم و 
مسير آهنگسازي اش در سال هاي اخير 

به گفت و گو نشسته ايم. 

نيوشا مزيدآبادي

ستاره كاظمي/ اعتماد


