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سمفونی خلیج فارس چگونه شکل گرفت

نتهایی برای
آبهای نیلگون

نگاه 1

مخالف افزایش قیمت بلیت کنسرت هستیم
نداسیجانی
خبرنگار

نگاه 2

نامی که باید جاودان بماند

بــرای مــن کــه درکنارخلیجفــارس
زندگــی میکنم همه روزها ،روز ملی
خلیجفــارس اســت .به عقیــده من
انتخاب روز ملى خلیجفارس بیشتر
محسن شریفیان
یک برداشت و دغدغه سیاسی بوده
آهنگساز و نوازنده
تــا یــک نــگاه فرهنگــی؛ البتــه قطعاً
دغدغه سیاســی الزم اســت و باید وجود داشــته باشد .اما بهتر آن
اســت که دیدگاه فرهنگی بیشــتری نســبت به این موضوع داشته
باشــیم .چــرا که فرهنــگ و هنر این نــام را جاویدان نگاه داشــته تا
امروز بتوانیم بهعنوان خلیجفارس افتخارکنیم .روز خیلجفارس
زمانى اســت که در کنســرتهایی خارج از ایران نام و تاریخ خلیج
فــارس را طنینانداز مىکنم  .زمانى که روزنامه و رســانههای آنجا
مــا را بــا عنوان گروهــی از خلیجفــارس معرفی میکننــد .مثالً در
یکــی از اجراهایــم در آلمــان ،روزنامــه آلمانی «اشــتوتگارت» در
تیتــری نوشــت «نىانبانــى از خلیجفارس» و این برای من بســیار
لذتبخش بود .دغدغه من پرداختن به فرهنگ وتاریخ کشورمان
است و هر گاه سخنی از آن به میان آید ناخودآگاه نام خلیجفارس
هــم برایــم تداعــی میشــود .امــا غافــل شــدن از فرهنــگ و هنــر
کشــورمان قطعاً فقدان بزرگی برایمان خواهد بود .بهعنوان مثال
موضوعی که بسیار مورد اهمیت کشورهای عربی بوده و متأسفانه
مســئوالن فرهنگی ما نسبت به آن کم توجهی داشتهاند ،نیانبان
اســت ؛ ســازی که اســم و اصالــت ایرانی دارد و بســیار مــورد توجه
اعراب بوده اســت و در صنایع دســتی ،موزههــا و دیگر بخشهای
هنریشــان به این ســاز اشــاره داشــتهاند .برای ما این موضوع باید
بســیار مهمتر باشــد .بنابراین نمیتوان برای نگهداری نام خلیج
فــارس تنها به یــک روز یا عنــوان اکتفا کرد .بلکــه باید بخشهای
مختلــف فرهنگ و هنــر را تقویت کنیــم تا این نام همیشــه مانا و
جاودان باقی بماند.

خبر روز

بــا شــیوع ویــروس کرونــا معاونــت امــور فرهنگــی تــاش کــرد
فعالیتهایــی را در راســتای شــعار «در خانــه بمانیــم» طراحی
و برگــزار کنــد .یکــی از اقدامهــا برگزاری طــرح «کتــاب در خانه»
بود .محســن جوادی معــاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشــاد
اســامی با اشــاره به برخــی اقدامات این معاونت در ایام شــیوع
ویــروس کرونــا ،گفــت«:در این ایــام از خریــد بیــش از  ۲۳۶هزار
نســخه کتاب الکترونیکی حمایت شــد ».جوادی افزود« :با شیوع
و گســترش ویــروس کرونا در کشــور ،این پویش با همــکاری دفتر
مطالعــات و برنامهریزیهــای فرهنگی و مؤسســه خانه کتاب به
مناســبت آخرین نــوروز قرن ویژه کودکان و نوجوانان برگزار شــد.
هــدف این پویش ،اســتفاده از فراغت به وجود آمــده در خانهها،
بهرهبــردن از امکانــات موجــود در فضاهای مجازی بــرای ترویج
اجتماعی کتابخوانی در سراسر ایران و تشویق کودکان و نوجوانان
بــه گفتوگــو پیرامــون کتابهــای مطالعــه شــده بــود .در ایــن
پویش ملی شــرکتکنندگان میتوانســتند
کتابهای مطالعه شده را در یک کلیپ
ویدئویی کوتاه معرفی کنند ،یا نظرشان
را درباره آن بگویند».
معــاون فرهنگــی وزیــر فرهنــگ و
ارشاد اسالمی با اشاره به استقبال خوب
گروههــای ســنی کــودک و نوجــوان از این
پویش گفــت« :این طرح بهدلیل مهار
نشــدن ویروس کرونا و بازنشــدن
مــدارس تاکنون دو بــار تمدید
شده اســت و تا  ۱۲اردیبهشت
ماه ادامه خواهد داشت».

طبق روال هرسال ،درهفتههای پایانی
اســفند مــاه تنــور اجراهــای صحنــهای
بایــد دا غ میشــد و اهالــی موســیقی و
مخاطبــان کنســرتها ،بویــژه بخــش
موســیقی پاپ از هفتههــا قبل با خرید
بلیــت اجــرای کنســرت مــورد عالقــه
خــود ،بــرای یــک شــب خاطــره انگیز
روزشــماری میکردنــد .اما اســفند ماه
 98تلختریــن تجربه بــرای همه مردم
دنیــا بــود و در همــان هفتــه نخســت
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی (سوم
اســفندماه  )98در اطالعیــهای فــوری
اعالم کــرد :باتوجه به توصیههای اکید
بهداشتی در شــرایط کنونی و ضرورت
پیشــگیری مناســب از خطــر ابتــا بــه
بیمــاری کرونا ،تمام برنامههای هنری
و ســینمایی در سراســر کشــور به مدت
یــک هفتــه تعطیــل اســت و هفتههــا
پیدرپی گذشــت و «کووید »19شرایط
را برای مردم ســخت و سختتر کرد و
تعطیلــی برنامههای فرهنگی و هنری
همچنــان ادامــه داشــت و دارد .ایــن
تعطیلیهــا تقریبــاً تمامــی صنــوف را
با خســارات مالی بســیاری مواجه کرد

«نخســتین گروههــا شــرکتهای
برگزارکننــده موســیقی هســتند کــه از
این راه کســب درآمد دارند و صدمات
مالــی بســیاری را متقبــل شــدهاند و
علیالظاهر تا به امروز مبلغی دریافت
نکردهانــد .ضــرر دوم شــامل خانــواده
هنرمنــدان اســت کــه از ایــن طریــق
امرار معــاش میکردند یعنی حداقل
 300خانــواده بهصــورت مســتقیم و
غیــر مســتقیم از درآمدهــای حاصــل
از برگزاری کنســرتها امــورات زندگی
خــود را میگذراننــد و همچنیــن تمام
کســانی کــه در پشــت صحنــه برگزاری
کنسرت هستند بهصورت غیرمستقیم
از گــردش صنعــت موســیقی محروم
میشــوند .همچنین از اتفاقات مهمتر
پســا کرونا به عقیده من حتی اگر کرونا
ریشــه کن شود و واکســن آن هم کشف
شــود ،اما ترســی که در اذهان عمومی
رخنــه کرده اســت موجب میشــود که
مــردم تــا مدتهــا ازحضــور در اماکن
عمومــی و تجمعهــا خــودداری کننــد.
ازســوی دیگــر رکــودی کــه درایام پســا
کرونــا در همه اصناف شــدت و شــکل
گرفتــه همچنان ادامــه دار خواهد بود.
نکتــه دیگــر مــردم هســتند کــه تمــام

خوشبین به برگزاری کنسرتنیستیم

برش

حمایت معاونت فرهنگی ارشاد
از فروش  ۲۳۶هزار نسخه کتاب الکترونیکی

یادداشت

در حاشی ه روز ملی خلیج فارس

 19ســال از درگذشــت ســید نورالدیــن
رضوی سروســتانی میگذرد؛ خواننده
صاحبســبک و از مدرســان آواز و
موســیقی ایرانی .هنرمندی که بیش از
صدیقتعریف
چهل ســال عمر هنری خــود را صرف
خواننده و آهنگساز
تعلیــم موســیقی کــرد و شــاگردان
بسیاری چون صدیق تعریف ،علیرضا قربانی ،پوریا اخواص ،حسین
علیشــاپور و … در محضر او آموزش دیدهاند اما هیچ گاه آنطور که
باید و شایسته او بود شناخته نشد .او عالوه بر آموزش آثار بسیاری از
خود به جای گذاشــته اســت که هر یک میتواند شناسنامه موسیقی
ایرانــی باشــد .این هنرمنــد در  ۸اردیبهشــت  ۱۳۷۹درگذشــت و در
حافظیه شیراز در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد.
بــا اطمینــان خاطــر میتــوان گفــت اســتاد نورالدیــن رضــوی
سروســتانی یکــی از حافظان برجســته ،ارزشــمند و شــاخص ردیف
موســیقی ایرانی بوده و هســت؛ به اعتبار  13آلبوم ضبط شده ردیف
موســیقی ایران با صدای ایشان و همراهی صدای تار استاد داریوش
طالیــی؛ این مجموعه خود گنجینه و دایرهالمعارفی اســت جامع و
باارزش از موســیقی دســتگاهی و ردیف موســیقی ایران و همچنین

اســت دیگــر آثار ضبط شــده ایشــان و اجرای کنســرتهای مختلف
موجود در آرشیو موسیقی ایرانی.
به روایتی رضوی سروســتانی موسیقی را بهصورت جدی از سن
 ۲۰ســالگی در شــیراز و نزد مشــیر معظم افشــار آغاز کرد و صدای
او بــرای نخســتین بار در ســال  ۱۳۳۷از رادیو شــیراز پخش شــد .او
در ســال  ۱۳۳۶بــرای تکمیــل آموختههای خود به تهــران آمد و از
محضر اســتادانی همچون مرتضی محجوبی ،احمد عبادی ،رضا
فروتن ،سلیمان امیرقاسمی ،علی اکبر شهنازی ،علی اصغر بهاری
ونورعلی خان برومند بهرههای فراوان برد .او ردیفهای طاهرزاده
را هــم نزد اســتاد نورعلیخــان برومند فــرا گرفــت و همزمان این
ردیفها را در مرکز حفظ و اشــاعه موسیقی به شاگردانشآموزش
داد .صــدای ایــن اســتاد ارجمند و عزیــز صدایی مختــص به خود
اوســت ،رنــگ صدا جنــس صدا و حــال و احوال این صــدا ،صدای
خــاص رضــوی سروســتانی اســت ،چــه در پردههــای بــم و چه در
پردههــای متوســط و همچنیــن در پردههــای اوج صــدا؛ صــدای او
صداییاســت یــک دســت و بدون تغییــر رنگ و حالــت .صدایش
صدایی متین پر جذبه ،عارفانه و تأثیرگذار بر قلب و روح شــنونده
صاحب دل و آگاه اســت .دریغا و دردا که این استاد بزرگوار آنطور

که شایسته و بایسته او بود در زمان حیاتش به اندازه کافی شناخته
نشــد و هنوز هم .تبلیغات و هیاهویی رایج و مرســوم روز در اطراف
و اکنــاف او هیچــگاه وجود نداشــت و ندارد ،رســانهها هــم آن طور
که میبایســت او را چندان به جامعه موســیقی معرفی نکردند .از
آنجــا که او هنرمندی محجــوب ،متین و درویشمســلک بود از هر
نــوع تبلیغ و هیاهو پرهیز داشــت .اساســاً مخاطبین بخــش آوازی
موســیقی ایرانــی صرفــاً مخاطبیــن خــاص ،محــدود ،عالقهمند و
آگاه به موســیقی آوازی به شــمار میآیند .در دورههای گذشته آواز
و آواز خوانی نســبت به امروز از اهمیت و توجه بیشــتری برخوردار
بــوده و رســانهها تا به این اندازه حاکمیتشــان را به جامعه تحمیل
نمیکردنــد .آن هــم در حالی کــه یکی از وظایف رســانه در جوامع
سالم ارتقا ذوق و سلیقه مخاطبین است.
متأسفانه درجوامع توسعهنیافته سیاستهای کلی حاکم بر جامعه
حول ترویج و اشاعه عامه پسندی و سهلپسندی میچرخد و به همین
دلیــل بخش زیــادی از اقبال و توجه تودهها بــه خوانندگان و بازیگران و
بازیسازان و برنامههای عامهپسند معطوف میشود .اینجاست که باید
گفت خوانندگان ارجمند و گرانقدری مانند استاد رضوی سروستانی در
این گونه جوامع با بیمهری و بیتوجهی مواجهاند.

محمد حسین توتونچیان تهیه کننده موسیقی در گفتوگو با «ایران»:

گزارش

ســاخت «ســمفونی خلیج فارس»
بــه ســال  84برمیگــردد و در واقــع
نهمیــن ســمفونیای اســت کــه
ســاختهام .آن زمــان «ســمفونی
شاهینفرهت
دماونــد» بتازگــی بــه پایــان رســیده
آهنگساز
و اجــرا شــده بــود؛ دماونــدی که بام
ایــران اســت و از کودکی تحــت تأثیر آن قــرار گرفته بــودم .در آن
برهــه صحبت و تحریفهایــی در مورد نام خلیج فارس شــنیده
میشد .بنابراین بهترین فرصت بود تا نگاهی به آبهای نیلگون
خلیــج فــارس داشــته باشــم و موســیقیای دراین باره بنویســم.
سمفونی «خلیج فارس» در سه موومان نوشته شده و رهبری این
اثر موســیقایی بــه رهبری لوریس چکناواریان با همراهی ارکســتر
فیالرمونیک ارمنستان بود و درهمین کشور ضبط و برای نخستین
بار اجرا شــد که بسیار مورد اســتقبال مخاطبان قرار گرفت .آقای
چکناواریان برای این کار زحمات بســیاری کشیدند .خلیج فارس
بــرای همــه ایرانیــان مهم و باارزش اســت و من این ســمفونی را
فقط به عشق وطنم ساختم تا عظمت و شکوه آن را نشان بدهم.
ایــن کار از معــدود ســمفونیهای مــن اســت کــه کالم دارد با
مــدت زمان حــدود  40دقیقه؛ اجرای بســیار خوبــی که بهصورت
ســیدی هم منتشر شد .این سمفونی که با آواز تنور همراه است،
در موومــان (بخــش) نخســت با توصیــف مواج بودن ،خروشــان
و گاهــی آرام بــودن دریــا همــراه میشــود و در فضایی ارکســترال
نوشــته شده .بخش دومش هم غزلی اســت از عبدالجبار کاکایی
بهصــورت تنور توســط «ناربه چوالکیــان» خوانده میشــود که در
فضای ســونات نوشــته شــده اســت .همچنین در این قسمت که
حالتی «درام» دارد ،تاریخ پرحماسه خلیج همیشه فارس در سه
تــم اصلی روایت میشــود .موومان پایانی ،تمهــای اصلی با آواز
روی یک قصیــده از عبدالجبارکاکایی که عظمت خلیج فارس را
روایت میکند .من یک آهنگســاز هســتم و حس موزیکال دارم و
صرف نظر از عشــق به وطنم و گوشــه به گوشــه ایران ،هرکجا که
قــدم میگذارم برای من یک رؤیا و خاطــره بوده و برایم مقدس
اســت و برای ســاخت این اثر به شهرهای جنوب ایران سفر کردم
و از نزدیک تماشــاگر آبهای نیلگون خلیــج فارس بودم .جدا از
ایــن زیباییها براین نظرم جهان آب در کــره خاکی ما دارای یک
دینامیک بســیار ارزنده و چشمگیر و فریبنده است و به تمام این
نکات و پســتی و بلندی دریا در بخش نخســت سمفونیام اشاره
کردهام ودر تک تک بخشهای آن قابل حس است.

حافظ ردیف موسیقی ایرانی

مســعود بــرزی مدیر بخش موســیقی ســامانه بلیت فروشــی «تیــوال» هم در
گفتوگــو بــا «ایران» میگوید :تعطیلــی برنامههای فرهنگــی و هنری بهدلیل
شــیوع این بیمــاری قطع به یقین خســارات جبرانناپذیــری را بر همه صنوف
تحمیل کرده اســت .او در ادامه به «ایران» گفت :پیشبینی ما در ســال گذشته
مرتفع شــدن این مشــکالت تا اردیبهشت ماه امســال بود اما براین نظرم بازار
تعطیلــی کنســرتها و برخــی از رویدادهــای فرهنگی و هنــری حداقل تا نیمه
سالجاری تداوم خواهد داشت .چرا که تا پایان اردیبهشت ،ماه مبارک رمضان
اســت و بعد آن در شــهریور و مهر ماه ایام محرم و صفر است آن هم باید دید
شرایط جامعه به چه صورت خواهد بود به هر حال با وجود نگرانیهای مردم
قطعاً با اســتقبال خوبی روبهرو نخواهیم شــد ،بنابراین به برگزاری کنسرت در
نیمه اول ســال چندان خوشــبین نیســتیم و عمالً بازار کنسرت تعطیل خواهد
بود؛ نیمه دوم ســال هم بیم آن اســت که با ســرد شــدن هوا باردیگر مشکالتی
به سبب بیماری کرونا بهوجود آید و این نگرانی همچنان وجود خواهد داشت
بنابرایــن برگزاری در این شــرایط بازهم غیر قابل پیشبینــی خواهد بود .البته
این شــرایط باعث شده ما نیز تحت فشار باشیم و از سوی دیگر هنرمندان هم
با مشکالتی مواجه شدهاند برزی افزود :شیوع «کرونا» موجب لغو رویدادهای
هنری شــد و ضربه شــدیدی به اقتصاد هنر ایران وارد کرده است .طبق ارزیابی
که داشتیم؛ در بخش موسیقی و کنسرتهایی که فروش بلیتش روی سایت ما
قرار گرفته است ،تاکنون جامعه موسیقی ضرری بیش از  30میلیارد ریالی را در
بستر تیوال متحمل شده است .امیدواریم با همدلی و فرهنگ باالی اجتماعی
در کنــار هــم از این بحران گذر کنیم .مدیر بخش موســیقی تیــوال بیان کرد :در
چند روز گذشــته پیشنویســی برای سینماها نوشته شده است که بر اساس آن
 40درصد ظرفیت بلیتهای ســالن به فروش برســد .البته معموالً سالنهای
ســینما پر نشــده اســت اما در سالنهای کنســرت و تئاتر این شــرایط به صرفه
نخواهد بود حال باید دید شرایط به چه گونه خواهد شد.
امــا در ایــن بیــن ســامانههای فــروش
اینترنتــی بلیــت اجراهــای صحنــهای
چه میزان خســارات را متقبل شــدند؟
چرا که وجه تمامی بلیتهای فروخته
شده کنسرتهای اســفند ماه به مردم
عودت داده شــد و هزینه کارمزد کارت
بــه کارت ایــن مبالغ ،رقم باالیــی را در
تاریخ بلیت فروشی کنسرتها به ثبت
رساند و محمد حسین توتونچیان رقم
عــودت این وجه کارمزد در اســفند ماه
را نزدیــک به  80میلیون تومان برآورد
کرده است.
ëëترســی که در اذهان مردم و نگرانی از
حضور در تجمعات و اماکن عمومی
توگــو بــا
ایــن تهیهکننــده در گف 
«ایران» خســاراتی که کنســرت گذارها
و شــرکتها متحمــل شــده را از چنــد
منظر بررســی کــرده اســت و میگوید:

اندوختههــا و پساندازهــای خــود
را در زمانــی کــه هیچگونــه درآمــدی
نداشــتند خــرج کردهانــد بنابراین باید
همــه چرخهــای اقتصــادی مملکــت
بــه جریان بیفتــد تا مقولــه فرهنگ که
بایــد جــز اصــول زندگــی باشــد بعد از
اولویتهای مهمتر بار دیگر در چرخه
زندگی مردم قرار بگیرد».
 80ëëمیلیون خسارت هزینهی کارت به
کارت عودت بلیتها
مدیــر شــرکت ققنــوس در ادامــه از
خســارتهای ســنگین هزینــه عــودت
فــروش بلیتهــای کنســرت و کارمــزد
کارتبــهکارت آن ســخن گفــت و بیان
کــرد« :مجموعــه ایــران کنســرت و
ققنــوس از چهــار جهــت مــورد هجمه
مالــی بســیار قــرار گرفــت و ضررهــای
بیشــماری را متحمــل شــد .ضــرر

نخســت ایــران کنســرت شــامل درآمد
حاصــل از فــروش بلیتهای کنســرت
اســفند ماه ســال گذشــته بــود .در واقع
شــرکت مــا 16میلیــارد و  200میلیــون
تومان فقط در اســفند ماه پول مرجوع
کــرده و کارتبــهکارت کــرده (بهطــور
متوســط هزینه کارمــزد کارتبــهکارت
مبلغــی از  700تــا  1500تومان اســت).
حاال این رقم را بهطور متوســط تقسیم
بــر  200هزارتومــان کــرده و ضــرب در
کارمــزد  1000تومــان شــود حاصــل
تقریبــی آن حــدوداً  80میلیــون تومان
خواهــد بــود .حال حســاب کنید همین
مبلغ ( 16میلیارد و  200میلیون تومان)
هــم بایــد در فروردیــن بلیــت فروخته
میشد یعنی رقمی حدود  32میلیارد
تومان .ضرر دوم طبق برنامهریزیهای
انجام شــده و به روال هرســال تصمیم
داشــتیم  14روز فروردیــن مــاه و ایــام
نوروز در تمام کشــور جشنواره موسیقی
نــوروزی برگــزار کنیــم و حداکثــر برخی
از اجراهــا بیــش از یک ســانس بــود اما
تمامی این برنامهها کنسل شد .از سوی
دیگــر تمامــی بلیتهــای شــرکتهای
برگزارکننده کنســرت فروخته شــده بود
و بالطبع بواســطه همکاری و اعتمادی
که بیــن ما وجود داشــت هزینه حاصل
از فــروش بلیتهــا را پیــش از برگزاری
کنســرت از مــا دریافــت کــرده بودنــد و
آنهــا ایــن مبلــغ را خــرج کــرده بودند و
بنابراین پولی بــرای برگرداندن ندارند.
یعنی شــرکت ما مبالغ بســیار هنگفت
حاصل از فروش بلیتها را به کنســرت
گذارهــا پرداخــت کرده اســت .از ســوی
دیگــر هزینه تمــام اجراها هــم پیشتر
به خوانندهها پرداخت شــده وبا کنســل
شــدن کنســرتها خوانندهها هــم توان
بازگرداندن این مبالغ را ندارد .از ســوی
دیگر به علت کنسل شدن فعالیتهای
کاری اکثر صنوف و شرکتها ،کارمندان
خــود را تعدیــل کــرده یــا بــه مرخصی
اجبــاری فرســتادهاند امــا مــا نــه تنهــا
نتوانســتیم کارمنــدان خــود را مرخص
کنیم بلکه نیروهای کاری خود را بیشــتر
کردیــم به این دلیل کــه باید  16میلیارد
و  200میلیــون تومــان پــول بــه مــردم
برگردانــده میشــد.حال حســاب کنیــد
دراین بین برخی از مردم حســابهای
خــود را چــک نمیکردنــد و تمــاس
میگرفتند که وجهی واریز نشــده است
و مجبــور بودیم فیشها را ارســال کنیم
بنابرایــن حجم بســیاری از پاســخگویی
تلفنهــا ،ایمیلهــا و فضاهــای مجازی
باید انجام میگرفت و تمامی نیروهای
شرکت در شب عید و ایام نوروز مشغول
بــ ه کار بودنــد و بــدون هیــچ درآمــدی
میبایســت غیراز حقوق ،هزینه اضافه
کاری ،عیــدی ،ســنوات و بیمــه و ...از

شــرکت پرداخت میشــد .عالوه براین
میــزان خســارت و بســتانکاری ،حجــم
ســرمایهای کــه به دســت ما نرســید که
مبلــغ قابــل توجهی اســت و این لطمه
مالی جبرانناپذیری است.
ëëفراهــم نبودن شــرایط اصولــی برای
برگزاری کنسرت ها
توتونچیان درپاســخ به این ســؤال
کــه آیــا با وجــود ایــن ضــرر و زیانها و
شــرایط جدید از ســرگیری کنسرتها،

حسین توتونچیان:
حتی اگر
دولتمردان
تسهیالتیرا
برای برگزاری
کنسرتهافراهمکنندباز
هم ترسی که از ویروس
کرونا در مردم رخنه کرده و
عواقب بعد از آن موجب
میشود مردم از حضور در
تجمعات خودداری کنند .از
سوی دیگر فکر نمیکنم خود
خوانندهها هم راغب باشند
در سالنهایی که ظرفیت
آن با یک سوم و با فاصله
پرشده است کنسرتی برگزار
کنند و بهنظرم این تدابیر در
سالنهایسینمابهترجواب
خواهد داد

تمایــل بــه برگــزار کــردن کنســرتی را
خواهیــد داشــت یــا خیر گفــت :من بر
ایــن نظــرم تــا برگــزاری و بازگشــایی
سالنهای کنســرت زمان بسیاری الزم
اســت البته شــاید این پیشبینی برای
دیگران باور پذیر نباشــد .اوایل اســفند
ماه ســال گذشــته که دولــت یک هفته
را بهعنــوان تعطیلیهــای حاصــل از
کرونــا اعالم کرد در گفتوگویی با یکی
از ســایتهای خبری اعــام کردم این
تعطیلیها تا پایان ماه مبارک رمضان
تــداوم خواهد داشــت و این اســتنباط
هــم مورد قبول بود .و امروز هم بر این
نظرم که این جریــان حداقل تا بعد از
ایام محرم و صفر ادامه خواهد داشت
و حتــی اگــر دولتمــردان تســهیالتی را
بــرای برگزاری کنســرتها فراهم کنند
باز هم ترســی کــه از ویــروس کرونا در

مــردم رخنــه کــرده و عواقــب بعــد از
آن موجــب میشــود مــردم از حضــور
در تجمعــات خودداری کنند .از ســوی
دیگــر فکــر نمیکنــم خــود خوانندهها
هــم راغــب باشــند در ســالنهایی کــه
ظرفیــت آن بــا یک ســوم و بــا فاصله
پرشــده اســت کنســرتی برگــزار کننــد
و بهنظــرم ایــن تدابیــر در ســالنهای
ســینما بهتــر جــواب خواهــد داد .در
حقیقــت کنســرتها یــک اتمســفر
هســتند کما اینکه در کنســرتهای الیو
نــوروز دیدیــد کــه هیــچ حــس و حــال
و هیجانــی از کنســرت وجــود نداشــت
بنابراین وجود آن اتمسفر است که آن
کنســرت را زیبا و هیجان انگیز میکند.
او در ادامــه افــزود :نظــر شــخصی من
ایــن اســت کــه برگــزاری کنســرتها یا
نبایــد انجــام بگیــرد یــا بایــد بــه نحــو
درســت و اصولی و بدون اســترس و با
رعایت استانداردهای بهداشتی انجام
شــود .بنابراین بهتر اســت به تولیدات
موســیقایی و ترکهــای مرغــوب و بــا
کیفیــت بهتر بپردازیــم و آرامش خود
را حفظ کنیم.
ëëعدم افزایش قیمت بلیط کنسرتها
در سال جدید
مدیر ســایت ایــران کنســرت درباره
نشســت هماندیشــی تمهیــد مقدمات
و شــرایط ضــروری بــرای برگــزاری
کنســرتها که شــنبه  6اردیبهشــتماه
بــا حضــور محمــد الهیــاری مدیــر کل
دفتر موســیقی برگزار شــد بیان داشت:
منافع شرکتهای برگزارکننده کنسرت
و ســامانههای فروش بلیت و همچنین
فرهنگ و هنر ما از سرگیری کنسرتهای
موسیقی است و در این باره از مسئوالن
ارشــاد کمال تشــکر را دارم که به فکر ما
مردم و فرهنگ موســیقی هستند اما به
عقیده من شــرایط آنگونه که باید باشد
فراهم نیســت .درمورد افزایش قیمت
بلیتهــای کنســرت در ســالجاری هم
بایــد بگویــم مــن حســین توتونچیــان
مخالــف افزایــش قیمت بلیت هســتم
و ترجیحــم این اســت ک قیمت بلیت
با همان مبلغ ســال گذشــته حفظ شود
اما تعداد بیشــتری را به سالنها دعوت
کنیم تا خدایی نکرده مردم تحت فشار
قــرار نگیرنــد اما نکتــه مهم این اســت
کــه مــا نیــز بهتــر اســت در این شــرایط
همان مســیری را پیــش بگیریم که دنیا
رفتــار میکنــد و تبعیــت از یــک قانــون
بینالمللی همان خرد جمعی اســت.
مدیر بخش ایران تئاتر در مورد خسارت
وارد شــده در بخــش بلیــت فروشــی
تئاترهم گفت :مبالــغ حاصل از فروش
بلیتها بــه گروههای تئاتــری پرداخت
شده است اما چون تئاترها برگزار نشده
آنها هم توان پرداخت ندارند.

تلگراف خبر

در حاشیه سالروز درگذشت رضوی سروستانی

 ëëطاهــر شــیخالحکمایی کــه بــه پویش
«مشاهنر» پیوســته اســت ،با خلق اثری
هنریباشعار«کماکاندرخانهمیمانیم»
از مــردم خواســت کــه در خانههایشــان
بمانند و اظهار امیدواری کرد میتوانیم در
کنار هم کرونا را شکست دهیم.

 ëëبــا توجه به تأثیــری که بیمــاری کرونا بر
نمایش فیلمها گذاشــته اســت ،آکادمی
اسکار دســت به اصالح مقررات خود زد.
مقرر شــد اگر فیلمی بهصورت دیجیتالی
هم به نمایش درآمده باشــد ،میتواند در
اســکار دوره بعدی جزو مدعیان باشــد .با
این حال این تغییر به این معنی نیســت
که هر فیلمی که دیجیتال پخش شــده هم
در اسکار شرکت داده میشود؛ بلکه فیلم
بایــد دارای برنامه اکران ســینمایی از قبل
باشــد .فیلم همچنین باید به مدت  ۶۰روز
از زمان اســتریم شدن یا انتشــار ویاودی
آن در دســترس اعضای آکادمی باشــد تا
بتوانند آن را تماشا کنند.
ëëبهرام عظیمی ســازنده انیمیشــنهایی
چــون «بابابرقی» و «سیاســاکتی» معتقد

اســت انیمیشــن هــم در حوزه آمــوزش و
هم در حــوزه فرهنگســازی میتواند نقش
بسزایی در عبور از بحران کرونا داشته باشد.
 ëëسعید خانی تهیهکننده و مدیر شرکت
پخــش «خانه فیلــم» با اشــاره بــه اینکه
احتمال بازگشــایی ســینماها در عید فطر
زیاد اســت بیان کرد اعمال فاصلهگذاری
بهتر از تعطیلی سالنهای سینما است.
 ëëحمیــد شــاه آبــادی معــاون صــدای
ســازمان صداوســیما از راهانــدازی اولین
برنامــه اســتعدادیابی در رادیو بــا عنوان
«عصر صدا» خبر داد.
 ëëمجیــد حقیقــی مجسمهســاز ایرانــی
حاضر در کمپیــن جهانی « ۱۰۰کشــور۱۰۰ ،
ماسک» به تشــریح جزئیات این حرکت
جهانــی از ســوی مجسمهســازان بــرای
مقابله با ویروس «کرونا» پرداخت.
« ëëعرفــان خــان» بازیگــر سرشــناس
بالیــوود و ســینمای بینالملــل در ســن
 ۵۳ســالگی و بهدلیــل عفونــت روده در
بیمارستانیدرشهربمبئیدرگذشت.
 ëëســعید اســدی مدیــر مجموعــه «تئاتر
شــهر» اعــام کرد بــرای حفــظ ارتبــاط با
مخاطبانوهنرمندانوتداومتأثیرگذاری
ایــن مجموعــه ،طــرح و برنامــهای بــرای
برگــزاری فعالیتهــای تئاتــر در فضــای
مجازی در دست تدوین است.
 ëëعلــی صفــری نمایشــنامه نویــس و
کارگــردان تئاتــر در چهارمیــن تجربــه
کارگردانــی خــود نمایــش «جایــزه» را
تابســتان امســال روی صحنــه خواهــد
برد«.جایــزه» اثــری دربــاره گمگشــتگی
انســان در عصر پســا مدرن بوده و روایتی
مونولــوگ از زندگــی یــک ظــرف شــوی
را بیــان میکنــد ،اثری کــه طی تابســتان
سالجاری در خانه نمایش دا روی صحنه
خواهد رفت.
 ëëبــا تمدیــد ممنــوع شــدن برگــزاری
گردهماییهای بیشتر از  ۵هزار نفر از سوی
دولت فرانســه ،گرفتاری جشــنواره فیلم
کن  ۲۰۲۰بیشتر شــد .دولت فرانسه اعالم
کرد جشــنوارههایی که بیــش از  ۵هزار نفر
را گرد هم میآورند تا ســپتامبر (شهریور)
ممنوع خواهند بــود و بازیهای ورزشــی
حرفهای هم حق برگزاری ندارند.
 ëëدومیــن اجــرای خانگــی ارکســتر ملی
ایــران بــا عنــوان «شــور عاشــقانه» بــه
آهنگسازیمرتضینیداوود،تنظیمبرای
ارکســتر فریدون شــهبازیان و خوانندگی
وحید تاج منتشر شد.
 ëëبیــش از  ۱۳۰۰نفــر از اعضــای صنــوف
مختلــف زیرمجموعــه خانــه ســینما،
در نامــهای خطــاب بــه رؤســای صنــوف،
خواســتار بهرهمنــدی از حقــوق بیــکاری
شدند.
 ëëاولیــن شبشــعر آنالیــن در فضــای
مجازی بــا حضــور شــاعران و مخاطبان
شــعر و ادب بــه میزبانــی انجمــن ادبــی
نیســتان در صفحــه اینســتاگرام هیــا
صدیقی برگزار شد.
 ëëبا ادامه شــیوع ویروس کرونا و تعطیلی
ســالنهای ســینما ،منوچهــر صفرخانی
کارگــردان و بازیگــر با ارســال نامــهای به
سازمان سینمایی خواســتار اجرای طرح
«ســینما خودرو» برای کمک بــه اقتصاد
ســینماداران و صاحبــان فیلمها شــد که
این نامه مورد موافقت این ســازمان قرار
گرفت.

