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آلبوم موسیقی «عاشق کیســت» به مناسبت هزاره «بوسعید»
به آهنگســازی امیر پورخلجی ،به خوانندگی شــهرام ناظری و به
تهیهکنندگی اردوان جعفریان روز گذشــته با برگزاری نشســتی
خبری رونمایی شد .این آلبوم به مناسبت هزاره ابوسعید ابوالخیر
منتشر شده است .اشــعار این آلبوم نیز شامل رباعیهای بوسعید
میشود و اجرای آن توسط ارکستر سمفونی متروپولیتن پراگ در
کشور جمهوری چک انجام شده است .به عبارتی دیگر ،این آلبوم
را میتوان به نوعی موســیقی بینالمللی شرق و غرب در ستایش
عارف و شاعر نامدار ایرانیتبار قرون چهارم و پنجم دانست .ابوسعید
ابوالخیر در میان عارفان ،مقامی بسیار برجسته و ویژه دارد و نام او
با عرفان و شعر آمیختگی عمیقی یافتهاست ،چندان که در بخش
مهمی از شعر پارسی ،چهره او در کنار مولوی و خیام قرار میگیرد؛
بی آنکه خود شعر چندانی سروده باشد .بوسعید در تاریخ اندیشههای
عرفانیاش نیز در باالترین سطح اندیشمندان این ُگستره پهناور در
کنار حالج ،بایزید بســطامی و ابوالحسن خرقانی بهشمار میرود؛
همان کسانی که سهروردی آنها را ادامهدهندگان فلسفه باستان
و ادامه حکمت خسروانی میخوانند.
هرمان اته ،خاورشناس نامی آلمانی ،درباره شیخ ابوسعید ابوالخیر
مینویسد«:وی نهتنها استاد دیرین شعر صوفیانه بهشمار میرود،
بلکــه صرف نظر از رودکی و همدورههایش ،میتوان او را از نوآوران
رباعی ،که زاییده طبع اســت ،دانست .نوآوری او در اینگونه شعر از
دو جایگاه است :یکی آنکه وی نخستین شاعری است که شعر خود
را فقط به شکل رباعی سرود .دوم آنکه رباعی را بر خالف پیشینیان
خود نقشــی از نو زد ،که آن نقش جاودانه ماند .یعنی آن را کانون
اشــتعال آتش عرفان وحدت وجود قرار داد و این نوع شــعر از آن
زمان نمودار گمانهای رنگین عقیده به خدا در همه چیز بودهاست.
نخستینبار در اشعار اوست که کنایات و اشارات عارفانه به کار رفته،
تشبیهاتی از عشق زمینی و جسمانی در مورد عشق الهی ذکر شده
و در این معنی ،از ســاقی بزم و شمع شعلهور سخن رفته و سالک

راه خدا را عاشق حیران و جویان ،میگسار ،مست و پروانه دور شمع
نامیده که خود را به آتش عشق میافکند».
شهرام ناظری از پس سالها فعالیت هنری خود و با عنوان استاد
موسیقی مقام ایرانی و با لقب «شوالیه» موسیقی ،بیشتر توجه خود
را در این سالها ،بر اجرای آثاری با همراهی شعر عرفانی قرار داده
است .اگرچه بزرگان موسیقی ایران همگی در حیطههای مختلف
موسیقایی و با همراهی اشعار شــاعران بزرگ ایرانی آثاری از خود
برجا گذاشتهاند اما در میان همه این آثار ،همانگونه که محمدرضا
شجریان را میتوان راوی عشق ایرانی از زبان حافظ و سعدی دانست،
شــهرام ناظری را نیز میتوان راوی عرفان و حماسه ایرانی از زبان
بزرگانی چون فردوسی ،موالنا و امروز بوسعید قلمداد کرد .البته عالوه
بر این آثار ،اقدامات ناظری در پاسداشــت موسیقی مقامی ایران را
پیشاپیش شنیدن
نیز نباید از یاد برد .آنچه را در این آلبوم میتوان
ِ
قطعات آن پیشبینی کرد ،انتشــار آلبومی بهیادماندنی و حماسی
با همراهی آوای ناظری در کنار ارکســتر سمفونیک پراگ و اشعار
بوسعید دانست .حافظه موسیقیایی ایران تا امروز اجراهای بسیاری
موفقی با فرمت آواز ایرانی ،شــعر کالسیک و ارکستر سمفونیک
بهخاطر دارد .از اجرای ارکستر سیمرغ با صدای همایون شجریان و
آهنگسازی هومن خلعتبری گرفته تا سمفونی موالنا به خوانندگی
علیرضا قربانی و نیز کنسرت شــهرام ناظری به همراهی ارکستر
سمفونیک ارمنستان و آهنگسازی لوریس چکنواریان.
اگرچه موسیقی ایرانی در درون خود تواناییهای بسیاری تاکنون
در اجرای کارهایی که به مذاق مخاطب امروزی موســیقی خوش
بیاید ،داشــته و بدون شک هم خواهد داشت اما این موضوع مانع
از همکاری خوانندگان و آهنگسازان ایرانی با ارکسترسمفونیهای
بزرگ دنیا نبوده و نخواهد بود .در آلبوم «عاشــق کیست» شهرام
ناظری نیز انتظار به درستی برآورده شده و ناظری که در سالهای
اخیر بهنوعی میتوان گفت اثر درخور آنچنانی منتشر نکرده بود،
امروز با این آلبوم نشان داد که موسیقی ایرانی باید هنوز هم انتظار
آثار ارزشمندی از شوالیه موسیقی ایران داشته باشد.
البته انتشــار این آلبوم دچار همزمانی تأسفانگیزی شد و شب
قبل از آن ،زلزلهای اســتانهای غربی کشور ،ازجمله زادگاه ناظری
را لرزاند و صدمات بســیاری به آن وارد کرد .همزمانیای که ناظری
تصمیم داشــت به آن دلیل ،نشست را لغو کند که به دالیلی از این

کار صرف نظر کرد .ناظری در رونمایی از آلبوم «عاشــق کیست» با
ابراز همدردی با مردم کردستان اظهار داشت«:طبیعتاً انسان از چنین
اتفاقی دلتنگ میشود .خبردار شدیم و گفتم بهتر است این برنامه
را کنسل کنیم که دوستان به من گفتند نمیشود ،چون برنامهریزی
شده و خبرنگارها حتماً میآیند .من دیشب بهشدت از واقعه ناگواری
که در منطقه ُکرد اتفاق افتاد ،دلگیر بودم .در این میان من به خانواده
خودم و به قول ُکردها «باوانم» فکر کردم .چقدر عجیب است که باری
دیگر سرنوشت ،قومی مثل قوم اصیل شریف و نجیب و سلحشور و
وفادار ُکرد را در اندوه فروبرد ».این خواننده در ادامه افزود«:قوم کرد
قومی است که هنوز آداب و رسوم اصلی ایرانیاش را حفظ کرده است
و این قوم جزو استثنائات است .البته که همه قوم های کشورم عزیز
هستند اما قوم کرد همیشه پیشمرگ و جانفدا بوده است .کرد قومی
است که با این مشخصاتی که به آنها اشاره کردم ،بازهم با مشکالت
بسیاری مواجهه بوده است؛ چرا این اتفاقات باید برای کردها بیفتد؟»
وی همچنین عنوان کرد« :همه نوع مرگهایی برای کردها اتفاق
افتاده است ،مرگ با گلوله ،مرگ دستهجمعی و ..اما آنها همیشه در
مقابل همهچیز سینه سپر کردهاند؛ در مقابل مصیبتها ،بمبارانهای
شــیمیایی و حاال اینبار بالی آسمانی هم بر آنها نازل شده است.
قبل از برگزاری این مراسم به من اعالم کردند تا این مراسم را لغو
کنیم اما این امکان وجود نداشت .شاید میان همه خبرهای تلخ ،این
خبر و این مراســم بتواند آرامبخش و دلگرمکننده باشد .به همین
دلیل برای همدردی با کردها برای لحظاتی همگی سکوت خواهیم
کرد ».الزم به ذکر است صدابرداری آلبوم موسیقی «عاشق کیست»
در استودیو موسیقی تلویزیون دولتی چک توسط پاول ریدوسکو با
همکاری رومن اسکلنار ،دستیار صدابرداری و مارکتا یانوکووا ،ناظر
ضبط ارکستر ،ضبط آواز در استودیوی شخصی آهنگساز و همچنین
میکس نهایی و مسترینگ آن توسط امیر پورخلجی انجام شده است.
مسعود زارعزاده طراح گرافیک ،علی مقدمحیدری خطاط ،عکاسان
پرتره ،مهرداد امینی (پرتره استاد شهرام ناظری) ،فرشته عدلی (پرتره
آهنگســاز) ،عکاس ارکستر یاکوب زک و همچنین نیما فردوسی
دســتیار تهیه آن بودهاند .استاد شفیعی کدکنی نیز یادداشتی به
مناسبت انتشار این آلبوم درباره شعر بوسعید منتشر کرده است.

در ســالهای اخیر وضعیت خوبــی برای ترانه
و موســیقی پاپ ایران دیده نمیشــود .شرایطی
که ایجاد شــده اســت ،غیر از مباحث و مسائل
بدنه موســیقی ایران ،به وضعیــت اقتصادی نیز
بازمیگردد .برای مثال آنها که صدای خوب دارند،
برای نشر و ارائه این صدا پولی در بساط خود ندارند
و آنها که پول دارنــد اغلب صدای خوبی ندارند
و موسیقی را نمیشناسند .این یک وضعیت تازه
برای موسیقی ماست که در گذشته اینگونه نبوده
است؛ مسئلهای که نشانه مدیریت نادرست و نبود
بنگاههای حرفهای موســیقی است .همیشه بازار
باید تالش زیادی داشته باشد که بتواند موسیقی
و تحرکات آن را سامان بخشد؛ به این معنا که اگر
شخصی خواســت در بازار موسیقی چیزی ضبط
و منتشــر کند ،بتواند راه مشخصی را با سازوکار
مشخص ،راحت طی کند و این راه به او بفهماند که
آیا استعداد دارد یا نه و اگر مستعد بود از او حمایت
کند .اما متأسفانه چنین مدیریتی نه برای خواننده
و نه برای آهنگساز و تهیهکننده ،وجود ندارد .این
نکته یکی از اساسیترین نکاتی است که موسیقی
ما را بیمار کرده و اعتمادها را در موسیقی به هم کم
کرده است .تجربه شخصی من این است که وقتی
کســی نزد من میآید برای آنکه برایش موسیقی
بسازم یا اثری را برایش تنظیم کنم و یا ترانهای به
او بدهم ،توقع دارد که با هزینهای کم بتوانم کاری
کنم و او را به خوانندهای نامدار تبدیل کنم .اینگونه
نیست و بازار امروز به همین دالیل لجامگسیخته
و شوریده اســت .هر شخص تکرو راه خودش را
میرود و افرادی مانند من هم که اینهمه زحمت
کشیده و بیش از  40سال در انتظار این بودند که
را تجربــه
رفاه و زندگی بهتری
کنند ،

*باوان در زبان کردی به معنای قوم و خویش و خانواده است

تهیهکنندة فیلم کیمیایی به « همدلی » گفت :دستهایی
در کارند تا فیلم «قاتل اهلی» اکران نشود!

حال و روز سینمای این روزهای ایران
خالتور و زرد

سعید قاضینژاد .چرا هیچ فیلمی سینمای این روزهای ایران را تکان
نمیدهــد؟ فاصلة اکران فیلمها چرا اینقدر طوالنی اســت؟ آیا موج اقبال از
سینمای ایران فروکش کرده؟ چقدر این مشکالت مربوط به سوژههای تکراری
و چقد ِر دیگر آن مرتبط با نبود تنوع تصویری اســت؟ سینمای ایران دچار
فرمولی تکراری شده که ظاهرا ً برای خالصی از آن باید فکری اساسی کرد .فع ً
ال
بخش عمدهای از فیلمســازان سینمای ایران همچنان در تب اصغر فرهادی
شدن هستند .سینمای اجتماعی ،آن هم به شکلی که پیشتر در آثار فرهادی
نمونة عالی آن را دیدهایم ،موج گذرایی اســت که باعث خستگی تماشاگران
شــده است .اگر در سال  94با حضور فیلمهایی مثل «برادرم خسرو»« ،ابد و
یک روز» و «ایســتاده در غبار» ،شاهد جشنوارهای پویا و خالق بودیم ،سال
گذشته شــکل انتخاب فیلمها به گونهای بود که تقریباً صدای بیشتر اهالی
ســینما درآمد .اختتامیة جشنوارة فیلم فجر ســال گذشته هم که یکی از
جنجالیترین اختتامیهها در بین تمام ادوار این جشنواره بود ،مشتی نمونة
خروار است.
ورود نسل خالق
نســل جوان و تازهنفس ســینمای ایران در سالهای اخیر و بهخصوص از
ابتدای دهة نود خورشیدی پا به عرصه گذاشته است .گروهی که بدون تعارف
سعی نمیکنند از فیلمسازان قدیمی تقلید کنند و سلیقه و هویت خودشان
را دارند .کارگردانهایی مثل هومن ســیدی ،سعید روستایی ،محمدحسین
مهدویان ،احســان بیگلری و...که آثارشان رنگ و بوی امیدوارکنندهای دارد.
مدرن شهری هومن ســیدی ،ربطی به سینمای اجتماعی
فضاســازیهای
ِ
رخشان بنیاعتماد ندارد؛ «ابدویک روز» سعید روستایی با تمام ارجاعهایش به
سینمای فرهادی ،اثری کام ً
ال مستقل بود و فیلمهای محمدحسین مهدویان از
نظر تکنیکی هرچند یادآور فیلمهای ابراهیم حاتمیکیاست اما از نظر تکنیکی،
رنگ و بویی اسپیلبرگی و هالیوودی دارد.

تورجشعبانخانیزاده 15بهمن  ۱۳۲۹در تهران ،آهنگساز ،تنظیمکننده و خواننده مو
سیقی پاپ ایرانی است .شعبانخانی در تربیت نسل نخست موسیقی پاپ مدرن ایران
تأثیر فراوانی داشته است .خوانندگانی همچون سیمین غانم ،هوشمند عقیلی ،ابراهیم
حامدی ،عبدالرضا کیانینژاد (مازیار) و غیره ،بهترین آهنگهای خود را از تنظیمها و
آهنگسازیهای شعبانخانی دارند .صدای این موسیقیدان معاصر با آهنگ «اما افسوس
تو رو داشتن دیگه دیره دیگه دیره» برای اغلب ایرانیان آشناست اما آهنگسازیهایش
برای ترانههای «خونه خالی ،خونه ساکت»« ،کویر»« ،غمنامه»« ،آدمک»« ،کمکم کن» و
غیره نیز برای مخاطبان موسیقی نوستالژی است.

مورد عجیب سینمای شبهکمدی ایران
آرش معیریان استاد دانشــگاه است .او سینما تدریس میکند و به گفتة
برخی از شــاگردانش استاد خوبی نیز هست اما این استاد سینما ،از ابتدای
ورودش به عرصة فیلمسازی ،فیلمهایی تولید کرده که هیچ نشانی از آن آرش
مدرس سینما در آنها نیست .سینمای کمدی که در سالهای اخیر
معیریان
ِ
ِ
بدون توجه به گیشه (که فروش داشته یا نداشتهاند) تولید کرده ،هیچ ربطی
به ســینمای موفق کمدی ایرانی ندارد .آثاری که نه متأثر از فیلمهایی مثل
«اجارهنشینها»ست و نه به کمدیهای دهنمکی ربطی پیدا میکند .سینمایی
که بین ُجنگ و آیتم و تئاترهای آزاد در نوسان است و در عین حال که یادآور

هرکدام از آنهاست ،هیچکدام هم نیست.
معیریان که با فیلم پرفروش «کما» وارد سینمای ایران شد ،در ادامه حتی
نتوانست موفقیت این فیلم را در دیگر آثار پرشمارش تکرار کند .نوسان فروش
در بین آثار او بسیار زیاد است .از ابتدای دهة نود (که نسل جوانتری بهعنوان
تماشاگر به گیشة سینمای ایران اضافه شد) او فیلمهای «ساعت شلوغی»،
«کالسکه»« ،شانس ،عشق ،تصادف»« ،دریاکنار»« ،آس و پاس» و «خالتور»
را در اکران داشــته است که تنها «آس و پاس» توانست فروش نسبتاً موفق
چهار میلیاردی داشته باشــد .با توجه به شکست خوردن عمده فیلمهای
او در دهــة جدید اما معیریان همچنــان روی همان فرمول پیش میرود و
ظاهرا ً شکست در گیشه هم روی پیدا کردن تهیهکننده و سرمایهگذار برای
فیلمهای او تأثیری نمیگذارد .معیریان اینبار و با همان گروه و داســتان و
فرمول آشنا «خالتور» را در اکران دارد .فیلمی که همچنان سعی میکند از
جنس شوخیهای  15سال پیش پیروی کند ،مهران غفوریان را در کنار علی
صادقی داشته باشد تا آنها همچنان در کلوزآپها سعی کنند با میمیک و
صورتی کج و کوله ،از تماشاگر خنده بگیرند.
جیمز هتفیلد در سینمای ایران
اما آنچه این میان باعث جنجال شــده و نام فیلم را بر سر زبانها انداخته،
استفاده از یکی از بهترین قطعات گروه موسیقی «متالیکا» در تیزر تبلیغاتی
فیلم «خالتور» است .مهران غفوریان ،علی صادقی و پوریا
پورسرخ ،با گیتارهایی در دست ،رو به دوربین مث ً
ال قطعة
معروف و محبوب «دیگر هیچ چیزی اهمیت ندارد» از
آلبوم «سیاه» گروه متالیکا را بازخوانی میکنند .البته
قطعه با صدای خوانندة اصلی گروه یعنی جیمز هتفیلد
شنیده میشود .ظاهرا ً به تمسخر گرفتن یکی از بهترین
قطعات راک متال قرن بیستم دلیل صدور مجوز پخش
آن بوده است .حرف زدن از قانون کپیرایت هم که در
سینمای ایران شبیه شوخی است .اما لطفاً به خاطرات جاودانة ما توهین نکنید.
قاتلی که به انزوا رفت
اگر انتظارها برای اکران «قاتل اهلی» آخرین ســاختة مسعود کیمیایی به
درازا کشیده شــده ،فیلم اول دیگری به روی پردههای سینمای ایران آمده
که خوشبختانه شــبیه دیگر آثار این روزهای سینمای ایران نیست .فیلمی
که کارگردانش را میتوان متأثر از فضای فیلمسازی کیمیایی دانست ،بدون
اینکه البته به ورطة تقلید و تکرار از سینمای کیمیایی بیفتد« .انزوا» نخستین

روزبهروز زندگیشان سختتر و توقعاتشان بیشتر
شــده اســت .و در اجتماع نیز اتفاق یا استقبال
ویژهای نیست که بتواند من و نسل ما را ارضا کند
و دلمان را خوش کند .در واقع هیچ دلخوشــیای
وجود ندارد .هنرمند در این جامعه شرایطی دارد
که هرگز چیزی که باید باشــد ،نیســت .در این
میان بیکیفیتی آثار جدیــد نیز دلهای ما را به
درد میآورد .زمانی که مــا پاپیوالر مدرن را آغاز
کردیم ،گروههایی داشتیم که کارهای غربی انجام
میدادیم؛ یعنی زمانی که برنامهای داشتیم ،چند
آهنــگ فرنگی میخواندیم و یک یــا دو اثر را به
فارسی به اجرا میگذاشــتیم که این آثار بیشتر
فرانســه و ایتالیایی بود .بعدها که در ساختن اثر
موسیقایی همت گذاشتیم ،از تکنیکهای غربی که
تجربه کرده بودیم برای بهتر کردن موسیقی ایرانی
سود جستیم و موسیقی ایرانی را مدرن کردیم .در
واقع از سال  1350موسیقی را که اغلب اسپانیایی
شده بود ،به موسیقی تازهای تبدیل کردیم و این
روند تا ســال  1357ادامه یافــت .اکنون اما یک
عدهای که اســم خودشان را موزیسین میگذارند
اما موســیقی را نمیفهمند ،حضــور یافتهاند که
تکنیکهــای راک ،بلــوز و رپ را در کار ایرانــی
آوردهاند و موسیقی اصلی پاپیوالر ایرانی را تخریب
میکنند؛ چون در پاپیوالر ایرانی ،ما تکنیکها را
ایرانیزه میکردیم نه آنکه از همان تکنیک با کالم
فارسی استفاده کنیم .جوانان به این موضع توجه
ندارند که ما صدها اتود میزدیم و در نهایت یکی
را انتخاب کرده ،برای انتشار ارائه میدادیم .زحمت
میکشــیدیم؛ نه آنکه کامپیوتر را روشن کنند و
چیزی بسازند و دستی کوتاه بر کالویه بکشند و
صدایی درآورند و ریتم و شعری بیفکر را بگذارند
و در عرض یک ربع موسیقی بسازند و بابتش هم
پولی میلیونی بگیرند .این مسئلة اصلی وضعیت
موسیقی امروز ماست؛ بیتوجهی و ناکارآمدی .اما
در حوزه ترانه کمی پیشرفت کردهایم ،به عبارتی
باید بگویم ادبیات فارسی ما در ترانه امروز نسبت به
قدیم ،چند قدم جلوتر است .این سخن به آن معنا
نیست که ترانه امروز بهتر از ترانه مث ً
ال افرادی چون
شهریار قنبری یا ایرج جنتیعطایی است ،بلکه به
آن معناست که ادبیات سهم بیشتری را در
موسیقی امروز دارد.

فیلم بلند مرتضیعلی عباسمیرزایی ،که پیشتر بهعنوان مستندسازی جنگی
شناخته میشد سال گذشــته در میان هیاهوی جشنواره آنچنان که باید،
دیده نشد .جشنوارة فیلم فجر همیشه به همین شکل برگزار شده است .گاهی
فیلمهای درخشانی در میان هیاهوی آثار کارگردانهای نامآشنا آنچنان که
باید ،دیده نمیشوند« .انزوا» را میتوان از آن دسته دانست .سابقة مستندسازی
عباسمیرزایی در این فیلم خودش را به بهترین شکل ممکن نشان داده است.
فیلمی خشن ،خیابانی و سرد که مدام در حال رودست زدن به تماشاگرانش
است.
کارگردان تاریخساز
اختالفهای ضامندا ِر یک
ِ
خانه ســینما ســرانجام و در اوج اختالفها میان منصور لشکریقوچانی،
تهیهکنندة «قاتل اهلی» و مسعود کیمیایی ،کارگردان فیلم ،ضمانت کرد تا
جشنواره از آخرین حضور کیمیایی محروم نشود اما از همان نشست خبری
جنجالی مشخص بود که این اختالفها به این زودی و به این راحتی از میان
نخواهد رفت .حاال و در آســتانة تبلیغات شهری فیلم کیمیایی ،تاریخ اکران
مدام جابهجا میشود .مدتهاست تبلیغات محیطی فیلم آغاز شده اما خبری
از اکران فیلم نیست.
لشــکری قوچانی ،تهیهکنندة فیلم ،در اینباره بــه «همدلی» گفت«:در
صفحات مجازی از مردم مانند یک برادر تقاضا کردم تا خودشان حامی فیلم
باشند .ظاهرا ً جابهجایی مداوم تاریخ اکران فیلم تعمدی
است .دستهایی در کارند تا این فیلم یا اکران نشود یا
در بدترین زمان ممکن اکران شــود .از مردم خواستم
تا اگر فیلم را پسندیدند ،خودشان ُمبلّغ فیلم باشند تا
بتوانیم اکران موفقی داشته باشیم .از مدتها قبل هم
در صفحة شخصیام در اینستاگرام مسابقهای در مورد
طراحی تیزر و پوستر فیلم به راه انداختم .واقعاً در حال
تالش و تقال هستم .امیدوارم فیلم اکران موفقی را پشت
ســربگذارد تا در اولین فرصت بتوانم ناگفتههایم در مورد این فیلم را به زبان
بیاورم».
خارج کردن بخشهای مربوط به آوازخوانی پوالد کیمیایی از نسخة در حال
اکران فیلم که به نسخة تهیهکننده معروف است ،احتماالً در اختالفهای اخیر
بیتأثیر نبوده است .مسعود کیمیایی حرفی در مورد اکران فیلمش نمیزند؛
شیوهای که چندان از او سراغ نداریم .در روزهای آینده گفتوگوی مفصلی با
تهیهکنندة فیلم در روزنامة «همدلی» منتشر خواهد شد.

