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روایت داغ

علیرضا قربانی و گروهش 43 اجرای شــلوغ و موفق را در 
تاالر وحدت و ایوان عطار کاخ ســعدآباد با 35 هزار مخاطب 
تجربه کردند. تقریبا همه مخاطبان راضــی بودند، اما این 
رضایت بیشــتر به دلیل شــناخت خواننده مورد عالقه   و 
قطعاتش بود. درحالی که شــکل کنســرت و اضافه کردن 
تصاویر کمی براشان غریب بود. طراحی جلوه های تصویری 
و پرفورمنس جزیی جدانشــدنی از اجراهــای پاپیوالر در 
کل دنیاست و  بسیاری از گروه های معروف موسیقی مثل 
پینگ فلوید سال هاست از آن استفاده می کنند. اما اجراهای 
این چینی هنوز برای مخاطبان ایرانی تازگی دارد. شــاید 
برای همین است که مریم، یکی از مخاطبان پیگیر علیرضا 
قربانی درباره تجربه اش از این اجرا به »شهروند« می گوید: 
»افکت ها تمرکزم را از موزیک می گرفت، ولی آن قدر قربانی 
را ستایش می کنم که کل زمان کنسرت را از شوق روی هوا 
بودم. البته صدابرداری در فضای باز ســخت است و شاید به 
همین دلیل در برخی از قسمت ها صدای خوبی از کمانچه 
به گوش نمی رسید.« امین یکی دیگر از مخاطبان است که 
به »شــهروند« می گوید: »ترجیح می دادم کنسرت تلفیق 
کالسیک و الکترونیک نباشد و صدای سازهای کالسیک فضا 
را پر کند.« با وجود این، امیر بهاری، منتقد و فعال موسیقی  
معتقد اســت که در همه جای دنیا طراحی پرفورمنس در 
کنسرت  و در کانتکس موســیقی پاپیوالر به اندازه مسأله 

موسیقی اهمیت دارد و تاثیرگذار است: »جلوه های تصویری 
برای مخاطب جذاب است و انتقال مفهوم را راحت تر می کند. 
با وجود همه اینها اضافه کردن قصه به موســیقی و همراه 
نبودن طراحی پرفورمنس با موســیقی در کنسرت ممکن 
است آسیب زننده باشد.« او به »شهروند« می گوید که اضافه 
کردن فضای تصویری به کنسرت در ایران جدید است و باید 

صبر کنیم تا به پختگی الزم برسد. 
تفاوت موسیقی کالسیک با پاپیوالر 

اغلب استادان موســیقی سنتی و کالســیک وجود هر 
چیزی جز موسیقی در کنسرت را برای موسیقی و شنیدن 
آن مضر می دانند. بنابراین ممکن است درباره علیرضا قربانی 
چنین حرف و حدیث هایی گفته شود اگر چه به گفته بهاری، 
علیرضا قربانی و  همایون شــجریان عمال از بستر موسیقی 
ردیف ایرانی و کالسیک خارج شده اند و این مسأله در دیدگاه 
قالب موسیقی کالسیک ایرانی مطرح است:  »در موسیقی 
کالسیک بین الملل هم آنجایی که  کنسرت سمفونیک است 
چنین کارهایی انجام نمی شود، اما اپرا همیشه بار نمایشی 
خود را داشته است. وقتی موسیقی کالسیک می بینید شاید 
شایسته تر است که نوازنده و ساز را ببینید تا بتوانید موسیقی 
را کامل گوش کنید. اما وقتی وارد موسیقی پاپیوالر و جذب 
مخاطب عام می شوید اجرای پرفورمنس یکی از دستاویزهای 
جذب بیشتر است. درواقع طراحی پرفورمنس خوب می تواند 

دستاویز هنری باشد و لزوما چیز بدی نیست.« نیما رمضان، 
نوازنده و فعال حوزه موسیقی هم به »شهروند« می گوید که 
کنسرت فقط موسیقی نیست و یک پکیج کامل تصویری و 
شنیداری خاطره ساز اســت: »مخاطبان هنوز برای این ژانر 
آمادگی کامل ندارند و شاید نیاز باشد که مخاطبان هم کمی با 

این حرکت رشد کنند.«
 جرقه ای که 

آتش سوزی جنگل های خراسان روشن کرد
در این کنسرت دو قطعه بی کالم اجرا شد که به موسیقی 
الکترونیک و اجرای سولیست ها اختصاص داشت و تصاویری 
از آلودگی های زیست محیطی به یکی از این دو قطعه سنجاق 
شــده بود. از نظر نیما رمضان این تصاویر بشدت با موسیقی 
هماهنگ بود و ادیت تاثیرگذاری داشت: »تلفیق موسیقی و 
نمایش درست بود و همه چیز سر جای خودش قرار داشت؛ 
اگر چه تصاویر می توانست حرفه ای تر انتخاب شود. معتقدم 
90 درصد آدم ها تصاویر را می بینند برای همین تاثیرگذاری 
آن بیشتر اســت.« ظاهرا رســیدن به این تصاویر هم برای 
خود قصــه ای دارد. درواقع این قطعات تنفس خواننده برای 
اجرای 107 دقیقه ای بود که 37 دقیقــه از آن به آوازخوانی 
اختصاص داشت.  گروه چند روزی برای یک قطعه بی کالم 
به دنبال موضوع می گشتند و این جست وجوها با آتش سوزی 
در جنگل های خراســان همزمان شــده بود و چند رویداد 

زیســت محیطی دیگر. بنابراین آنها هم تصمیم گرفتند که 
تصاویر آلودگی های زیست محیطی و دخالت انسان را برای 
اجرایشان انتخاب کنند. رضا موسوی، کارگردان اثر در این باره 
به »شهروند« می گوید که بر همین اساس تصاویر با تم محیط 
 زیست را انتخاب کردم و آهنگساز بر اســاس آن کار خود را 
انجام داد: »به  هر حال مصیبت های زیادی برای محیط  زیست 
اتفاق می افتد و تا همین حاال هم با مرگ کاوه، عجیب ترین 

پلنگ جهان به دلیل ماندن چرم در گلویش ادامه دارد.«  
مردم روزگار غریب را خواندند

یکی از مهمترین و البته جذاب ترین بخش های کنسرت 
با من بخوان، قطعه روزگار غریب بود که قسمتی از آن برای 
همراهی مخاطب روی پرده نمایش داده  شد. مخاطبان هم 
ارتباط زیادی با آن برقرار کردند و حتی پس از پایان کنسرت 
اصرار داشــتند که دوباره آن را بخواند تا او را همراهی کنند 
بخشی که به گفته رضا موسوی، کارگردان اثر، به پیشنهاد 

علیرضا قربانی به اجرا اضافه شده بود.
ایده اجراها از کجا آمد؟

سابقه همکاری علیرضا قربانی و رضا موسوی به 6 قبل و 
زمان اجرای کنســرت شــهرزاد برمی گردد و تعامالتی که 
از آن زمان شروع شــد. درواقع آنها از همان زمان وارد فضای 
بصری کنسرت ها شدند که تا همین حاال هم همکاریشان 
ادامه داشته است. حاال البته علیرضا قربانی در حال پرواز به 
کره  جنوبی برای تور کنســرت هایش است اما رضا موسوی 
درباره این ایده می گوید: »بعد از دو  سال همکاری 4  سال قبل 
تصمیم گرفتیم همکاری در این زمینه را بیشتر کنیم. زمستان 
پارسال برای کنسرت اردیبهشت در تاالر وحدت برنامه ریزی 
کردیم  و من به سمت طراحی معمارانه رفتم. وقتی طرح را در 
جلسه عنوان کردم، همه با آن مخالفت کردند جز آقای قربانی. 
درواقع او به عنوان اصلی ترین عضو گروه تا قبل از اجرای کار، 
تنها حامی من برای این پروژه بود. البته در کنســرت تاالر 
وحدت بیشتر کار حالت فرمالیستی داشت اما در ایوان عطار 

کاخ سعدآباد به سمت هنر مفهومی رفتیم.« 
هیتلر در کنسرت قربانی 

چهارراه استانبول قطعه پایانی کنسرت با من بخوان بود که 
با تصاویری از جنگ افروزی های هیتلر در قاب تلویزیون  های 
کوچک همراه شــده بود. البته این تصاویر از نظر مخاطب 
ارتباط زیادی با ماجرای چهارراه استانبول و پالسکو  نداشتند 
اما رضا موسوی معتقد است که آتش سوزی پالسکو هم دقیقا 
مثل آتش افروزی های هیتلر باعث مرگ انسان ها شده است. 
بنابراین این تصاویر را برای رســاندن همین مفهوم انتخاب 

کرده است. 

اوضاع مالی فوتبال خراب است، اما تو باور نکن!
  انتشار غیررسمی مبلغ قرارداد آبی ها توجه بسیاری جلب کرد. آیا  بازیکنان لیگ برتر واقعا اینقدر می ارزند؟ 

 بازی های والیبال زنان قهرمانی آسیا از شبکه 
فارسی زبان پخش مستقیم می شود

نخستین گل طالیی با مزدک

شهروند| بانوان والیبالیست ایرانی وارد سئول 
شدند تا از یکشنبه آینده کار خود را در رقابت های 
قهرمانی آســیا به  میزبانی کره جنوبی آغاز کنند. 
در فاصلــه 5 روز مانده تا آغاز این مســابقات خبر 
رسیده که یکی از شبکه های  ماهواره ای قرار است 
بازی حســاس ایران در گام نخست و البته احتماال 
دیدارهای بعدی را به صورت زنده روی  آنتن ببرد و 
برای جذب مخاطب هم حسابی روی این موضوع 

مانور داده است.  
تماشایبازیوالیبالبانوانازماهواره!

قطعا شــبکه های تلویزیونی حتی تلویزیون های 
اینترنتی اجازه پخش بازی هــای تیم ملی والیبال 
بانوان را به خاطر  پوشــش تیم های حریف ندارند. 
شبکه ایران اینترنشنال هم از این فرصت استفاده 
کــرده و تبلیغات زیــادی روی  پخــش زنده این 
مســابقات انجام داده تا عالقه مندان به والیبال از 
طریق این شبکه بازی های تیم ملی ایران را  تماشا 
کنند. این شــبکه ماهواره ای این فرصت را مغتنم 
شمرده تا بتواند برای خودش مخاطب جذب کند.  

کمکمزدکبهشبکهفارسیزبان
این شبکه فارســی زبان در هفته های اخیر بیش 
از پیش نامش ســر زبان ها افتاده، دلیل اصلی آن 
هم بدون شــک  مهاجرت مزدک میرزایی به بهانه 
حضور در این شــبکه بوده اســت. این گزارشگر 
شناخته شده صداوســیما که هنوز  در شبکه ایران 
اینترنشنال برنامه ای اجرا نکرده، احتماال به زودی 
به اجرا در این شــبکه ماهواره ای می پردازد. باید 
دید ایران اینترنشــنال چه برنامه ای برای استفاده 
 از پتانسیل مزدک میرزایی دارد. احتماال شروع کار 
این گزارشگر مشــهور با تبلیغات گسترده از سوی 

این شبکه  ماهواره ای همراه خواهد بود.  
سبقتایراناینترنشنالازداخلیها؟

بدون شــک اتفاقات اخیر یک رقابت جدی برای 
شبکه های داخلی و صداوسیما به حساب می آید. 
ایران اینترنشــنال  هم با اســتفاده از نام و شهرت 
مزدک میرزایی و هم با استفاده از پتانسیل پخش 
بازی هــای ورزش زنان می توانــد  توجه را به خود 
جلب کنــد. بدین ترتیب  صداوســیمای ایران که 
مدتی است رقبایی به نام شبکه های اینترنتی پیدا 
کرده، حاال باید به فکر یــک رقیب دیگر  در بخش 
ورزشی باشــد. همین حاال هم خیلی از مخاطبان 
به خاطر پوشش کامل مسابقات داخلی و خارجی 
به  شــبکه های اینترنتــی کوچ کرده و بیشــتر از 

تلویزیون روی این شبکه ها تمرکز کرده اند.  

هیجان انگیز

»کوئنتین تارانتینو« از تصویری که از »بروس لی« در فیلم جدیــدش »روزی روزگاری در  هالیوود« ارایه 
داده، دفاع کرد و گفت او شخصیت مغروری داشته است.تارانتینو در واکنش به انتقادهایی که درباره نحوه به 
تصویرکشیدن شخصیت  »بروس لی« در فیلم جدیدش »روزی روزگاری در  هالیوود« شده است، گفت این 
نوع شخصیت پردازی چندان هم دور از واقعیت نیست و »بروس لی« شخصیت مغرور و متکبری داشته است. 
»تارانتینو« درباره این صحنه توضیح داد: »اگر برخی می گویند هرگز نشنیده اند که »بروس لی« بگوید می تواند 
»محمدعلی کلی« را بزند، باید بگویم من این چیزها را از او شنیده ام. نه تنها »بروس لی« این حرف را زده، بلکه 

همسرش »لیندا لی« نیز در کتاب خاطراتش به آن اشاره کرده است.

»تارانتینو« از 
»بروس لی« 
فیلمش دفاع 
کرد

تا  زرینچه: »50  جواد
100 نفر روز گذشته پشت 
درها شعار می دادند »فتحی 
حیا کن، اســتقالل را رها 
کن«. سوال  من این است؛ آیا 
فتحی کاری کرده که شــعار حیا کن، رها کن باید 
بشنود؟ این شعارها معنی دارد. در بین این  آدم ها، 
افرادی مریض هســتند که از افــراد دیگری خط 
می گیرند که آن فرد خودش هم مریض است. البته 
من آنها  را خوب می شناسم و امروز هم به امیرحسین 
فتحی گفتم؛ اگر شما حرفی درباره آنها نمی زنید، من 
می زنم. به  مدیرعامل باشگاه گفتم شفاف مشکالت را 
به هواداران بگوید؛ چون اگر هوادار استقالل پشت 
تیمش باشد،  مطمئنا هم باشگاه موفق می شود و هم 
تیم انسجام پیدا می کند. تمام هّم و غم ما این است 
که امسال استقالل  قهرمان شود و ما دوست داریم با 
وجود مشکالت، تیم را به عنوان قهرمانی برسانیم، اما 

با این رفتارها نمی شود. «
 

فرکــی:   حســین 
»اتفاقاتــی کــه در بازی 
دوستانه با استقالل افتاد 
برازنده فوتبال ما نیست، هر 
چند کــه بازیکنــان هم 
 جایز الخطا هستند. از طرفی علی دشتی از بازیکنان 
خوب فوتبال ما است که در پارس جنوبی و سایپا 
عملکرد  خوبی داشته، اما به هرحال شرایط بازی در 
تیم هایی مثل پرســپولیس، استقالل، تراکتور و 
سپاهان به دلیل  هوادارانی که دارند متفاوت است. 
در این تیم ها دیگر نباید آزمون و خطا کرد هر چند 
که اتفاقات روز گذشته را  می توان به حساب جوان 
بودن بازیکنان هم گذاشت. بازیکنان باید بیشتر 
خودشــان را کنترل کنند و با مسائل  احساسی 
برخورد نکنند چرا که وقتــی صحبت از فوتبال 
حرفه ای می شــود فقط نباید به امکانات و مبلغ 
قراردادها  توجه کرد، بلکه باید بازیکنان رفتارهای 
حرفه ای هم انجام دهند. آنها باید رفتار حرفه ای را 
از خود آغاز کننــد و  امیدوارم کــه دیگر چنین 

اتفاقاتی در فوتبال ما رخ ندهد. «

ره
چه

شهروند|اگرچه رقم قــرارداد برخی بازیکنان استقالل 
به طور غیررسمی از سوی چند رسانه خاص منتشر شد، اما 
 به نظر می رسد این ارقام چندان هم بی ربط نیست. واکنش 
باشگاه استقالل در این خصوص تکذیبیه نبود، آبی ها  هیأت 
فوتبال را به این متهم کردند که فضا و حریم مناســب برای 
خبرنگاران در نظر گرفته نشده و آنها  خیلی راحت به اسناد 
دسترسی پیدا کردند. انتشــار این ارقام اما چنین سوالی را 
پدید می آورد که آیا برخی نفرات اســتقالل که  قراردادهای 
میلیاردی دارند، این قــدر ارزش دارند؟ آیــا این بازیکنان 
بازدهی الزم را برای اســتقالل خواهند داشت؟  آیا در سالی 
که مشکالت اقتصادی به وضوح در کشور وجود دارد، نباید 
هزینه های فوتبال کاهش یابد؟ آیا این  قراردادهای میلیاردی 
عایدی برای فوتبال ایران دارد؟ آیا این همه هزینه می تواند 
ما را در محافل بین المللی به  موفقیت برساند؟ این گزارش را 

بخوانید تا شاید پرسش برخی ابهام ها را متوجه شوید. 
وریاغفوری؛چندمیلیاردکمترازتراکتور

طبیعتا وقتی بازیکنی قرار است بازوبند کاپیتانی استقالل 
را بر دستش ببندد باید مبلغ قراردادش از همه بازیکنان  باالتر 
باشد؛ آن هم برای بازیکنی مثل وریا غفوری که با تجربه زیاد 
حاصل از ســال ها حضور در تیم ملی و استقالل  مشتریان 
زیادی دارد. غفوری در نقل و انتقاالت پیشــنهاد مالی چند 
میلیاردی بسیار خوبی از تراکتور داشت، اما بعد  از مذاکرات 
متعدد و قهر و آشتی های زیاد با استقالل برای ماندن توافق 
کرد و این که در چنین شرایطی قراردادی   2.5 میلیارد تومانی 

ببندد، چندان عجیب نیست. 
حسینحسینی؛شمارهیکشدنخرجدارد!

وقتی ســیدمهدی رحمتی اســتقالل را تــرک کرد، 
سیدحسین حسینی شــماره یک آبی ها شد؛ اما همین 
حاال هم خیلی  از استقاللی ها اعتقاد دارند او گلر ششدانگی 
نیست. با این حال اعطای شماره یک به حسینی خرج زیادی 
هم روی  دست آبی ها گذاشت و بعد از شایعات متعددی که 
درباره رقم قرارداد این دروازه بان مطرح شد، درنهایت آنها 
2.5  میلیارد تومان با حســینی قرارداد بستند و او را راضی 
به ماندن کردند. رقمی که نســبت به سال پیش افزایشی 

 دوبرابری داشته است. 

مرتضیتبریزی؛کارازقبلبستهشدهبود
مرتضی تبریزی پارسال با ســر و صدای زیاد به استقالل 
آمد، اما در این تیم روزهای خوبی را نداشــت. او پارسال  رقم 
1.7 میلیاردی داشت و با توجه به این که قراردادش دوساله 
بود، باید برای سال دوم درصد مشخصی به آن  اضافه می شد 
که حاال به همین خاطر مبلغ قرارداد تبریزی به 2.2 میلیارد 
رسیده و طبق توافق پارسال امکان  کاهش آن وجود نداشته 

است.  
ماجانشینامیدیم؛دومیلیاردمیگیریم!

علی کریمی  هافبک تدافعی ملی پوش استقالل هم یکی 
از گران قیمت ترین هاست. او مثل وریا غفوری 2.5  میلیارد 
قرارداد بسته و شاید دلیل این موضوع نداشتن بازیکن مطرح 
در این پست است. او به نوعی جانشین امید  ابراهیمی شد و 
از آنجایی که پیشــنهادهای دیگری نیز داشت، مسئوالن 
استقالل برای این که اتفاقات پارسال بعد  از جدایی ابراهیمی 
تکرار نشــود، هرطور شده می خواســتند کریمی را راضی 
به ماندن کنند که به همین خاطر رقــم   2.5 میلیاردی در 
قراردادش نوشته شد. البته فرشید باقری و فرشید اسماعیلی 
دو هافبک اســتقاللی ها که پارســال  خیلی پرفروغ نبودند 
و روزهای ناموفقی را گذراندند، نیــز رقم پایینی ندارند. دو 
فرشید استقالل هم دو میلیارد  قرارداد بستند که شاید درباره 
آنها با توجه به شرایط شان چنین ارقامی عجیب به نظر برسد.  

یزدانی،رضاوندودشتی؛افزایشمبلغنسبتبهپارسال
سیاوش یزدانی، آرش رضاوند و علی دشتی 3 بازیکن جدید 
استقالل هستند که البته رقم شان نسبت به  تمدیدی ها کمتر 
است. طبق رقم اعالم شــده از ســوی خبرگزاری ها سیاوش 
یزدانی 1.7 میلیارد، رضاوند 1.2 میلیارد  و دشــتی یک میلیارد 
تومان پول خواهند گرفت. این درحالی است که طبق شنیده ها 
یزدانی پارسال از سپاهان  یک میلیارد و رضاوند و دشتی از سایپا 
700 میلیون تومان پول گرفتند که به وضوح میزان افزایش رقم 

قرارداد  این سه بازیکن مشخص است.  
رشد10برابریقیمتپدیدهها

اگرچه شاید رقم قرارداد بازیکنانی مثل محمد بلبلی)500 
میلیون(، میالد باقــری)400 میلیون(، عــارف غالمی)350 
 میلیون(، میالد زکی پــور)800 میلیون( و مهدی قائدی)700 
میلیون( در بین قراردادهای میلیاردی استقالل چندان  به چشم 
نیاید، اما وقتی این مبالغ را با قراردادهای سال پیش آنها مقایسه 
می کنیم به نتایج جالبی می رســیم. به  عنــوان نمونه قرارداد 
پارسال محمد بلبلی با سپیدرود رشت 50 میلیون بود و بعد از 
درخشش در لیگ نوزدهم  افزایشی 10 برابری با آبی ها پیدا کرد. 
قائدی نیز قراردادش طبق یک تعرفه مشخص سال به سال اضافه 
می شود  و حاال در سال سوم به 700 میلیون رسیده است. قطعا 
این بازیکنان نیز در سال های آینده رقم قراردادهایشان  افزایش 

می یابد و احتماال شاهد میلیاردی شدن شان باشیم. 

ون
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اگر احساس خواب به شما 
دست داد در مکان امنی مانند 
پارکینگ های جاده ای، خودرو 
را متوقف کنید و از توقف در 
شانه بزرگراه خودداری کنید.

میزبانی ذوب آهن و نفت  MIS  پرید! 

ســازمان لیگ روز گذشــته به طور رسمی اعالم 
کرد مســابقات لیگ نوزدهم روز 31 مردادماه آغاز 
می شــود. نکته  قابل توجه این اســت که بهاروند، 
رئیس این ســازمان از آماده نبودن ورزشــگاه های 
ذوب آهن و نفت مسجدســلیمان  بــرای هفته  اول 
حرف زده؛ او گفته اســت:  »ورزشــگاه فوالدشهر 
گیت ندارد و تالش می کنند تا گیت ها را هم نصب 
 کنند. وضع تیم نفت مسجدسلیمان هم تقریبا مانند 
ذوب آهن است و باید در بازی اول بیرون بازی کند.« 
او  افزود:  »ســایر ورزشگاه ها نیز نقص هایی دارد که 
امیدواریم باشگاه های میزبان در هفته دوم بتوانند 

ورزشگاه های  خود را تکمیل کنند.« 

خبر

 منتقدان موسیقی از سبک جدید کنسرت علیرضا قربانی
 به »شهروند« گفتند

 آتش افروزی هیتلر 
در چهارراه استانبول 
نیره خادمی| سایه از کنار دیوارهای کناری ایوان عطار در 
کاخ سعدآباد می گذرد، به تماشا سوگند می خورد و این طور 
کنسرت با من بخوان آغاز می شــود. علیرضا قربانی همه 
آن چه یک خواننده خوب باید داشته باشد را دارد، از صدا 
و کیفیت خوانش گرفته تا انتخاب اشعار و ترانه ها. همه چیز 
آنقدر خوب است تا نیازی به اســتفاده گروه از رسانه های 
دیگر برای باال بردن کیفیت کنسرت نباشد، اما بنا به دالیلی 
تصمیم گرفته شد کنسرت با من بخوان تلفیقی باشد از نور، 

صدا، پرفورمنس و تصاویر فرمالیستی یا مفهومی. 


