
سامان آسمانی- شــهروند|  مدت ها پیش 
از آن که گــزارش یک طرفه و مورد انتقــاد یکی از 
بخش های خبری تلویزیون به وضع کنسرت های پاپ 
در ایران بپردازد، بسیاری از چهره های شناخته شده 
موســیقی در ایران نسبت به شــیوه برگزاری این 
کنسرت ها انتقاد داشــتند. البته که نوع انتقاد اهل 
موســیقی بیش از آن که از روی حــب و بغض های 
شخصی و سلیقه ای باشد، از منظر فنی مطرح شده 
بود و بنابراین می شد روی سخنانشان بیشتر تأمل 
کرد. با وجــود این فراگیر بودن رســانه ملی و البته 
دست به دست  شدن ویدیو آن انتقادها کاری کرد که 
بسیاری از فعاالن در حوزه موسیقی پاپ وارد میدان 
شوند و به نقد این شــیوه که از نظر آنها یک طرفه و 
غیرکارشناسانه بود، بپردازند. مسأله ای که گزارش 
مورد نظر روی آن تمرکز کرده بود، شــادی مردم در 
کنسرت های موسیقی پاپ بود. این در حالی است 
که اهل هنر به چنین شیوه ای دست به نقد نمی زنند 
و از سوی دیگر معتقد نیســتند راه بهبود کیفیت 
کنسرت ها از انتشار چنین گزارش هایی می گذرد. روز 
گذشته یکی از همین موزیسین های شناخته شده 
زبان به نقد جدی بیشتر کنسرت های موسیقی پاپ 
گشود؛ اما با طرح مســائل انتقادی بر قوت نظرش 

تأکید کرد. 
فرزین طهرانیان کــه یکی از نوازنــدگان گیتار 
کالسیک ایران محســوب می شــود، در بخشی از 
گفت وگویش با ایلنا گفــت: »اجراهای پاپ در ایران 
بیشتر به درد دیسکو می خورد تا برگزاری کنسرت.« 

طهرانیان که  سال ۱۳۸۷ از آکادمی ملی موسیقی 
اوکراین فارغ التحصیل شده بود، معتقد است شکل 
و کیفیت اجراهای  پاپ در ایران به نحوی اســت که 
نمی توان نام کنســرت روی اش گذاشت. به همین 
خاطر هم هست که گفت: »مکان هایی مثل دیسکو 
در ایران وجود نــدارد وگرنه بعضــی از خوانندگان 
و گروه هــای ما موســیقی ای که اجــرا می کنند به 

درد مکان هایی مانند دیســکو و کاباره 
می خورد اما چون این فضاها وجود ندارد، 

کنسرت برگزار می شود.«
ممکن اســت در بادی امر حرف های 
ایــن نوازنده شناخته شــده تند و تیز به 
نظر برسد. با این وجود این  نخستین بار 
نیست که هنرمندی ایرانی از نقدهایی 
از این دست برای توصیف اجراهای پاپ 

استفاده می کند. 
حمید حامی، خواننده شناخته شده 
موســیقی پاپ یکی دیگر از منتقدان 
جدی وضع بســیاری از کنسرت های 
پاپ اســت. او که البته چند روز پیش 
اعالم کرده از گفته هایــش در گزارش 
»20:۳0« سوء استفاده شــده و برای 
پیگیری موضوع شــکایت می کند، دو 
 ســال قبل در گفت وگویی به شباهت 
فضای بسیاری از اجراهای پاپ با دیسکو 

اشاره کرده بود. 
خواننده پاپ کشورمان با بیان این که 
سالن های کنسرت امروز از ارکسترها و 
خواننده های عروسی پر شده، گفته بود: 
تنها تفاوت این خواننــدگان با مطربان 
عروسی مجاز بودن آنهاست؛ چرا که این 
گروه ها توانسته اند به  طور مجاز در عرصه 
رســمی حضور پیدا کنند و البته همه 
ازجمله برگزارکننــدگان و مردم از این 

وضع راضی هستند.
او در ادامه به خواست این دو طیف از 
موسیقی اشاره کرده و گفته: موسیقی 

روحوضی و شیش و هشــت همان چیزی است که 
عموم می خواهند. حمید حامی که به کم ســوادی و 
غیرمتخصص بودن تهیه کنندگان انتقاد دارد، بازار 
موسیقی ایران را در شرایط نامناسبی توصیف می کند 

و می گویــد: باید ببینیم چه کســانی 
چنین برنامه هایی را پوشش می دهند، 
تهیه کنندگی می کنند و می خواهند بازار 

موسیقی ایران را مدیریت کنند.
حامــی کــه از تهیه کننــدگان این 
برنامه های با عنوان »کاسب ها« نام برده، 
معتقد است: این گروه ها برنامه هایشان را 
برای یک طبقه اقتصادی خاص طراحی 
می کنند و مشــغول خالی کردن جیب 
قشــر برخوردار جامعه هستند؛ یعنی 
همان طبقه متمــول و ثروتمندی که 
پرداخــت این هزینه ها اصال برایشــان 
مهم نیست و همین ها هستند که سالن 

کنسرت را پر می کنند.
از ســوی دیگر به نظر می رسد نقدها 
به همین جا ختم نمی شــوند. هستند 
خوانندگانی که شــیوه های جدیدتری 
را برای ارایه کارشــان در نظر گرفته اند 
و تا حدی هم با ســلیقه مخاطب پیش 
می روند اما برخی از همین ها هم معتقدند 
اجراهــای ضعیف باعث شــده کیفیت 
اجرا در شب کنســرت با آنچه پیش از 
ایــن مخاطبان در نســخه های صوتی 

شنیده اند، تفاوت زیادی داشته باشد. 
روزبه نعمت اللهی که می گوید برای 
ارایه صدایی خوب از سوی گروهش در 
کنسرت ها زمان زیادی صرف می کند، 
در این باره به »شهروند« گفته: حداقل 
چیزی که مخاطــب می خواهد ببیند و 
بشنود این است که آنچه در آلبوم شنیده 
برایش تکرار شود و حتی کار بهتری را شاهد باشد. این 
در حالی است که متاسفانه خیلی از استیج ها در ایران 
ضعیف تر از آلبوم است. این امر هم خیلی کم پیش 
می آید که قطعات آلبوم ها به صورت آکوستیک ضبط 

شــوند؛ صداها هم البته خیلی طبیعی و آکوستیک 
نیست.

نعمت اللهی در ادامه می گوید: البته خواننده های 
خیلی خوبــی دارنــد کار می کنند امــا صحنه و 
صحنه گرداندن و اجرای صحنه ای و حتی ارکستری 
که برای اجرای صحنه ای انتخاب می شوند، بحث های 
مختلفی را نیاز دارد تا مخاطــب هزینه ای که برای 
دیدن یک کنسرت را خرج می کند یا زمانی را برای 
رفتن به آن کنسرت صرف می کند را با رضایت صرف 

کند و از رفتن به آن کنسرت راضی باشد.« 
با تمام این حرف ها به  نظر می رسد استقبال عموم 
مردم از اجراهای موسیقی پاپ امری است که می تواند 
آن را مطابق با رسم زمانه دانست. خیلی از هنرمندان 
فعال در شاخه های دیگر موسیقی معتقدند مشکالت 
عدیده ای که بر سر ادامه حیات این موسیقی ها وجود 

دارد به شکل ارایه موسیقی پاپ بازمی گردد. 
کامکار در این باره به »شــهروند« می گوید: »برای 
آن که منظور سخنم بیشتر روشن شــود، شما را به 
مطالعه آمار اســتقبال از اجراهای جاســتین بیبر، 
خواننده جوان موسیقی پاپ ارجاع می دهم. در طول 
 سال صدها  هزار نفر در بسیاری از نقاط دنیا منتظرند 
تا این جوان به شهرشان بیاید و برای دیدن اجرایش 
به سالن کنسرت بروند؛ این جا بحث بر سر تخصص و 

دانش و علم موسیقی نیست.« 
کامکار در پاســخ بــه این که »پــس بحث اصلی 
چیســت؟« توضیح داد: »فقط سرگرمی و باندبازی. 
باالخره باندهایی هســتند که برای رسیدن به سود 
بیشتر در سراســر دنیا جریان سازی می کنند و یک 
سبک و نوع موسیقی خاص را به  عنوان نمونه شنیدنی 

ارایه می دهند.« 
این که بحث اصلی بین موافقان و مخالفان چطور 
پیش خواهد رفت یــک موضوع اســت؛ اما به  نظر 
می رسد موضوع اصلی »بازار فرهنگی« است که باید 

برای آن حدود و ثغوری در نظر گرفت.

آلبوم »نوستالژینامه« منتشر شد
آلبــوم »نوســتالژینامه«، اثــر »فرزاد 
میالنــی«، از ســوی موسســه فرهنگی 
و هنــری »رهگــذر هفت اقلیــم« )مرکز 
موسیقی رها( منتشر شد. این درحالیست 
که همزمان با نشر اثر، نسخه دیجیتال آن 
نیز از طریق »بیپ تونــز«، قابل خریداری 

است.
»نوســتالژینامه«، آلبومــی اســت که 
همزمان هم حــس کهنگی دارد و هم بوی 
تازگی می دهد. »فــرزاد میالنی« خواننده 
و تنظیم کننــده آن بــا ذوق و ســلیقه ای 
قابل  توجه، یک تجربــه لذت بخش را برای 
مخاطبانش رقم زده که از طریق بیپ تونز 

در دسترس مخاطبین است.
۱۱ قطعــه بــه نام های »شــانه«، »آمد 
نوبهار«، »مسُتم مســُتم«، »عقرب زلف«، 
»بــارون بارونه«، »دختر بویــر احمدی«، 
»دل دیونــه« و »دلبر«، بــرای این آلبوم 
انتخاب شــده و بــه اجــرا درآمده اند که 
ضبط آنها در اســتودیو شــخصی »فرزاد 
میالنی«، »آرش میتویی«، اســتودیو 54، 
»رهگذر هفت اقلیم«، اســتودیو شخصی 
»کایین«، استودیو »داون تاون موزیک«- 
تایوان- و استودیو خانه موسیقی، استونی، 
صــورت گرفته اســت. نســخه دیجیتال 
»نوســتالژینامه« در ســایت »بیــپ تونز 

beeptunes.com« قابل دانلود است.

 نیکالس کیج 
از کلمه بازیگر خوشش نمی آید

 شــهروند| نیکالس کیج که در ســال های اخیر 
بــا صحبت هــای جنجالی تــالش کرده جایــگاه از 
دســت رفته اش در بین مخاطبان سینما را با سخنان 
بحث انگیز بیابد، در فستیوال فیلم تورنتو عنوان کرد که از 
عنوان بازیگر و بازیگری بدش می آید: »من دیگر از کلمه 
بازیگر خوشم نمی آید، چون به نحوی داللت بر دروغ 
گفتن دارد. من بازی نمی کنم، حس می کنم.«کیج که 
به گفته ورایتی درباره جدیدترین پروژه سینمایی اش، 
فیلم مامان و بابا که یک فیلم ترسناک درباره دو فرزند 
اســت که باید از خشم والدینشــان جان به در ببرند، 
صحبت می کرد، دربــاره این که گفته اند کیج در بامزه 
نشان دادن خود افراط می کند، گفت: شما به من نشان 
بدهید حداکثر کارها کجاست تا من به شما بگویم که 
نسبت به آن زیاده روی می کنم یا نه. من خودم حداکثر 
را طراحی می کنم. نیکالس کیج همچنین گفت مامان 
و بابا بهترین تجربه کاری اش در یک دهه اخیر است و 
به کارگردان این فیلم، تیلور عنوان »کوروســاوای من 
که خودم هم میفونه اش هستم« را اطالق کرد که به او 
اجازه داد کاری را که باید، بکند. کیج به این هم اشــاره 
کرد که تیلور پیش از این به او پیشنهاد نقش آفرینی در 
یک پروژه تلویزیونی را داده بود، اما او این پیشنهاد را رد 
کرد چون نمی توانست در تلویزیون بازی کند زیرا ستاره 
سینماست. وی افزود: با این حال، این کارگردان من را 
به چیزی بازمی گرداند کــه خودم حس می کنم حایز 

اهمیت است، یعنی شوکه کننده و باحال بودن.

دریچه اتفاق

پنجمین جشنواره بین المللی »هنر برای صلح« 
با آثاری از هنرمندان ۳0 کشــور جهــان، از روز 
گذشته با افتتاح بخش نمایشگاهی، موسیقی و 

تئاتر آغاز به کار می کرد.
به  گزارش روابط عمومی جشنواره بین المللی 
»هنر برای صلح« خانه هنرمندان ایران از 2۱ تا 
۳0شهریورماه میزبان پنجمین جشنواره »هنر 
برای صلح« خواهد شد. در این رویداد هنری که از 
سوی بخش خصوصی هنر و با حمایت هنرمندان، 
گالــری داران و مجموعــه داران برپا می شــود، 
240هنرمند در رشــته های نقاشی، مجسمه، 
گرافیک، ویدیو آرت، پرفورمنس، تئاتر، سینما و 

موسیقی به ارایه آثار خود خواهند پرداخت.
جشــنواره »هنر برای صلح« در پنجمین گام 
خود برای نخســتین بار به شکل بین المللی برپا 
می شــود و در بخش های مختلف خود میزبان 
هنرمندانی از ۳0 کشور جهان است. در نخستین 
روز ایــن رویداد بخش نمایشــگاهی پنجمین 
جشنواره بین المللی »هنر برای صلح« در تمامی 

گالری های خانه هنرمندان افتتاح خواهد شد. 
در بخش نقاشــی این رویداد هنری، آثار 64 

هنرمند همچون ناصر اویسی، 
جعفر روح بخــش، کوروش 
شیشــه گران، بهرام دبیری، 
منوچهــر نیــازی، کامبیز 
درم بخش و... بــه نمایش در 
خواهد آمــد. در این بخش 
آثاری از هنرمندان فرانسوی 
و ایتالیایی نیز حضــور دارد. 
پنجمین  عکــس  بخــش 
جشــنواره بین المللی »هنر 
برای صلح« نیــز میزبان آثار 
52 هنرمند، همچون عباس 
کیارســتمی، رضا کیانیان، 

ابراهیم حقیقی، سیف اهلل صمدیان، محمد فرنود، 
گوهر دشتی، شادی قدیریان، آرمان استپانیان، 
مجید ســعیدی و... در کنار آثاری از عکاسانی از 

کشورهای فرانسه، افغانستان، 
هند و عراق است.

و  مجســمه  بخــش  در 
چیدمــان نیــز ۳4 اثــر از 
بهروز  هنرمندانــی چــون 
دارش، تاها بهبهانی، جمشید 
مرادیان، مریم ســالور، گیزال 
وارگا ســینایی و... در معرض 
دید عالقه مندان قرار خواهد 

گرفت.
بخش ویدیو آرت و پوستر 
این رویداد هنــری، میزبان 
آثار 2۸هنرمند از ایران، یونان، 
مکزیک، آمریکا، روسیه، دومنیکن، چین، اکوادور، 

ترکیه، لهستان و اندونزی است.
در بخش نمایشــگاهی پنجمین جشــنواره 

بین المللی »هنر برای صلح« تمامــی آثار برای 
فروش ارایه شــده اند و عواید حاصل از آن صرف 
ساخت مدرسه و اقدامات بشردوستانه خواهد شد.

همچنین در روز افتتاحیه پنجمین جشنواره 
بین المللی »هنر برای صلح«، گروه تئاتر قاصدک 
از ســاعت ۱۷ به اجرای نمایش ویــژه کودکان 
براساس شــعار این رویداد هنری که »آموزش 
صلح به کودکان« است، خواهند پرداخت. اجرای 
پرفورمنس نقاشی احمد آریامنش و پرفورمنس 
موسیقی گروه بنفش از دیگر برنامه های نخستین 

روز این رویداد هنری است.
الزم به یادآوری است، پنجمین جشنواره »هنر 
برای صلــح« در کنار بخش نمایشــگاهی تا۳0 
شــهریورماه همه روزه با برنامه های متنوعی در 
عرصه تئاتر، موسیقی و سینما میزبان عالقه مندان 

به هنر و صلح خواهد بود. 
مراسم بزرگداشــت روز جهانی صلح و اهدای 
»نشــان صلح« کــه یکی از بخش هــای اصلی 
جشنواره »هنر برای صلح« در ادوار گذشته بوده 
اســت، نیز پنجشنبه، 2۳شــهریورماه در سالن 

شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

با حضور 240 هنرمند از 30 کشور جهان برگزار می شود

 آغاز پنجمین جشنواره بین المللی 
»هنر برای صلح« در خانه هنرمندان

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/00- 17/30

سرنوشت فیلم های کاهانی هنوز 
مشخص نشده

شهروند| ســعید خانی تهیه کننده 
ارادتمند، نازنیــن، بهاره و تینا می گوید 
مذاکرات زیادی با کمیته بازبینی فیلم های 
توقیفی انجام شده ولی تاکنون به نتیجه 
نرسیده اســت.این تهیه کننده ماجرا را 
چنین توضیح می دهد: چندی پیش همراه 
با عبدالرضا کاهانــی در کمیته بازبینی 
فیلم هایی که در پروسه دریافت پروانه 
نمایش دچار مشکل بودند، حضور پیدا 
کردیم و در آن جلسه قرار بر این شد تا 
نخست پنج فیلمی که مشکل آنها برطرف 
شده است، اکران شوند و بعد از آن برای 
اکران فیلم هــای کاهانی تصمیم گرفته 
شود. طی صحبت هایی که با ما شده است، 
امیدی برای اکــران فیلم های ارادتمند، 
نازنین، بهاره و تینا و وقت داریم حاال به 
کارگردانی عبدالرضا کاهانی وجود دارد و 
قرار است با ایجاد اصالحاتی شرایط اکران 
آنها فراهم شود. در حقیقت اگر بتوانیم 
مذاکرات نهایی را با کمیته داشته باشیم، 
چند جلسه دیگر فیلمبرداری برای فیلم 
ارادتمند، نازنین، بهــاره و تینا خواهیم 
داشت تا بتوانیم تغییراتی در آن ایجاد 
کنیم.سعید خانی درباره اصالحیه های این 
فیلم هم گفت که تاکنون تنها چیزی که 
به ما گفته اند این است که آمادگی اصالح 
فیلم را داشته باشــیم. این تهیه کننده 
افزود: هر زمان که شرایط اکران این فیلم 
فراهم شود، آن را اکران می کنیم. معتقدم 
یک فیلم نباید خیلی کهنه شود و هر زمان 
که پروانه نمایش بگیریــم، آماده اکران 
می شویم، البته اگر شرایط اکران در زمان 
صدور پروانه نمایش خوب نباشد، اکران به 

 سال بعد موکول می شود.

نعمت اهلل »سی« را فیلم می کند
شــهروند|  حمید نعمت اهلل کارگردان 
تحسین شده سینما و تلویزیون که پیش از 
این در شماری از فیلم هایش چون آرایش 
غلیظ و رگ خواب با همایون شــجریان و 
سهراب پورناظری همکاری داشته؛ قرار 
اســت به عنوان کارگردان روی ساخت 
فیلمی براســاس کنسرت- نمایش سی 
کار کند؛ و شــنیده ایم که او فیلمبرداری 
این پروژه را آغاز کرده است.درشرایطی 
که پروژه سی به عنوان کاری مشترک از 
همایون شجریان و ســهراب پورناظری 
و مدیریت تهمــورس پورناظری پس از 
گذراندن 30 شــب اجرا در فضای باز کاخ 
ســعدآباد به پایان اجراهایش  رسیده، 
خبر می رسد که حمید نعمت اهلل مشغول 
ساخِت فیلمی براســاِس این کنسرت- 
نمایش اســت که با 120 هــزار مخاطب، 
توانســت رکورد تعداد مخاطباِن اجرای 
زنده در ایران را که پیش از این در اختیار 
کنسرت چرا رفتی بود، بشکند.نعمت اهلل 
که پیــش از این با همایون شــجریان 
و ســهراب پورناظــری همکاری های 
پرثمری داشــته؛ فیلمبرداری این پروژه 
را در شــب های پایانی اجرا آغاز کرده و 
بعد از اتماِم اجرای صحنــه ای نیز آن را 
ادامه خواهد داد. این کنســرت- نمایش 
که به احتمــاِل زیاد دوبــاره در تهران و 
شهرســتان ها روی صحنه خواهد رفت، 
با نویســندگی نغمه ثمینی و کارگردانی 
علی اصغر دشتی و بازی بهرام رادان، سحر 
دولتشاهی، مهدی پاکدل،  بانیپال شومون، 
حســین صوفیان و دلنیا آرام سی شب 
اجرا شد و هرشب میزبان 4 هزار مخاطِب 
هنردوســت بود که بر این اساس، جمعا 
120 هزار مخاطب از این کنسرت- نمایش 
که براساس سه داســتان از داستان های 

شاهنامه نوشته شده است، دیدن کردند.

  

کاتکات

  همزمان با روز ملی سینما جوایز هفته اول قرعه کشی فیلم آذر توسط نیکی کریمی و با حضور ژاله علو که 
تیزر فیلم را گفته به برندگان اهدا شد.

  درام مصری شیخ جکسن که دوشنبه شب 11 سپتامبر در بخش نمایش های ویژه جشنواره فیلم تورنتو به 
نمایش درآمد، به عنوان نماینده این کشور برای شرکت در بخش رقابت بهترین فیلم خارجی زبان به آکادمی اسک

  تمام 54  گربه ای که در خانه سابق همینگوی زندگی می کنند، به گزارش هافینگتون پست توانسته اند از 
طوفان مرگبار یرما جان به سالمت برند
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نگاه دوگانه به وضع موسیقی پاپ از توهم تا واقعیت

سرگرمی، باندبازی و بقیه ماجرا
  نگاهی به نظرات ارسالن کامکار، فرزین طهرانیان، حمید حامی و روزبه نعمت اللهی 

حاشیهچهره


