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»کیانو ریوز: جلوی دوربین »جونا هیل« می رود

»جونا هیــل« فیلم بعدی اش را با بــازی »کیانو ریوز« 
کارگردانــی می کند. به نقل از ددالین، جونا هیل با یک 
پروژه پنهان با عنوان »پیامد« برای کارگردانی بازمی گردد 
و کیانــو ریوز در این فیلم بازی خواهد کرد. این فیلم بر 
مبنای فیلمنامه ای ساخته می شود که هیل با ازرا وودز آن 
را نوشته است.از داستان این فیلم جزییاتی فاش نشده اما 
پیش بینی می شــود در بازار فیلم خریداران زیادی از آن 
استقبال کنند. چندین استودیو و پخش کننده از همین 
حاال امیدوارند فرصتی برای ارائه پیشنهاد جهت به دست 
آوردن این پروژه داشته باشند.جونا هیل پس از کارگردانی 
»اواسط دهه ۹۰« که سال ۲۰۱۸ ساخت، فیلم دیگری 
نساخته است. او یک فیلم مستند با عنوان »استاتز« هم 
ساخته که درباره دکتر فیل استاتز روان درمان گر اوست و 
به بحث های آنها درباره ســامت روان مربوط است. این 
فیلم به تازگی در نتفلیکس به نمایش درآمد و نقدهای 
مثبتی گرفت. »اواســط دهه ۹۰« هم با نقدهای خوبی 
روبه رو شــده و هیل از آن زمان تاکنون دنبال کار ویژه 
بعدی اش بوده است.کیانو ریوز در بهار آینده با فیلم »جان 

ویک ۴« راهی سینماها می شود.

پاکستان ممنوعیت فیلم اسکاری را 
برداشت

مشاور دولت پاکستان گفته ممنوعیت فیلم »جویلند« 
برداشته شده اســت. به نقل از ورایتی، به گفته یکی 
از مشــاوران ارشد دولت پاکســتان، ممنوعیت فیلم 
»جویلند« ساخته سعیم صادق که نماینده این کشور 
در رقابت اســکار بین المللی اســت، برای نمایش در 
سینماهای کشور لغو شــد.اگرچه تا زمان انتشار این 
خبر هنوز بیانیه رســمی درباره بازگشت این فیلم به 
سینماهای پاکستان منتشر نشده اما سلمان صوفی از 
مسئوالن بلندپایه کابینه شهباز شریف نخست وزیر این 
کشور، از مخالفان سرسخت این ممنوعیت بود. او در 
مصاحبه با آسوشــیتدپرس خبر از لغو ممنوعیت این 
فیلــم با چند حذف کوچــک داد و در توییتر نیز این 
خبر را اعام کرد.او به آسوشــیتدپرس گفته این یک 
پیام بسیار روشــن و سرراست مبنی بر این است که 
دولت از آزادی بیان حمایت می کند و اجازه نمی دهد 
با کمپین های تکراری و ارائه اطاعات نادرست، آزادی 
خاق خفه شــود.او ۱۳ نوامبر و پــس از ممنوعیت 
»جویلند« در توییتر نوشت با ممنوعیت فیلم هایی که 
درباره بخش های به حاشــیه رانده شده جامعه است 
و مشکات جامعه را نشــان می دهند، موافق نیست. 
همچنیــن افزود: باید به مردم اعتماد کرد و اجازه داد 
تماشــا کنند و خودشان تصمیم بگیرند.در ۱۴ نوامبر 
صوفی خبر داد که شــریف یک کمیته عالی را برای 
ارزیابی فیلم و بازبینی توقیف آن مامور کرده اســت.

هیات سانسور پاکستان در تابستان امسال به این فیلم 
تاییدیه نمایش داده اما هفته پیش وزارت اطاعات و 
رادیو و تلویزیون بر اســاس شکایت های کتبی مبنی 
بر »نامناســب« بودن فیلم، این گواهی را لغو و اعام 
کرد فیلم با ارزش های اجتماعی و معیارهای اخاقی 
جامعه پاکســتان مطابقت ندارد.ماله یوسف زای که 
تهیه کننده اجرایی فیلم است بسیار پرشور از این فیلم 

دفاع کرده بود.

»هیروکازو کورئیدا« با »هیوال« 
برمی گردد

کارگردان نامدار ژاپنی بار دیگر در ژاپن فیلم  ســاخت. 
به نقل از ورایتی، هیــروکازو کورئیدا کارگردان مولف 
ژاپنــی پس از دریافت نخل طای جشــنواره کن در 
سال ۲۰۱۸ برای »دله دزدها«، یک فیلم دیگر در ژاپن 
 ساخته است.توزیع کننده این فیلم »گاگا« با اعام این 
خبر، افزود: فیلمبرداری ایــن فیلم با عنوان »هیوال« 
به پایان رســیده و فیلم اکنون در مرحله پس از تولید 
قرار دارد.این دومین فیلم کورئیدا اســت که بر مبنای 
فیلمنامه نویسنده دیگری ســاخته شده و ساکاموتو 
یوجی نویســنده فیلمنامه این فیلم خالق فیلمنامه 
فیلم هایی چون درام رمانتیک پرفروش ۲۰۲۱ »مثل 
یک دسته گل عاشق شدم« است.اولین فیلم کورئیدا 
که بر مبنــای فیلمنامه فرد دیگری غیــر از خودش 
ساخته شد »مابوروسی«  در سال ۱۹۹۵ بود که اوگیتا 
یوشیهیسا آن را بر مبنای رمانی از میاموتو ترو نوشته 
بود.کاوامورا گنکی یکی از تهیه کنندگان این فیلم است 
که فیلم های مهمی را تولید کرده و به تازگی با کورئیدا 
در ساخت ســریال اوریجینال »ماکانای: آشپزی برای 
خانه مایکو« برای نتفلیکس همکاری کرده است. این 
سریال قرار است از ۱۲ ژانویه ۲۰۲۳ به نمایش درآید.

هنوز اسامی بازیگران فیلم جدید کورئیدا اعام نشده اما 
فیلم قرار اســت ۲ ژوئن ۲۰۲۳ اکران شود و تنها یک 
عکس از آن انتشار یافته است.از زمان اکران »دله دزدها« 
یا »دزدان فروشگاه« کورئیدا ۲ فیلم دیگر ساخته که 
یکی فیلم فرانسوی »حقیقت« در سال ۲۰۱۹ با بازی 
کاترین دنوو و ژولیت بینوش بود و پس از آن هم فیلم 
کره ای »دالل« را ساخت. فیلم ژاپنی »دله دزدها« ۳۳ 
میلیون دالر در گیشه های ژاپن در سال ۲۰۱۸ فروخت.

این کارگردان ســال پیش اعــام کرد صنعت فیلم 
ژاپن نیازمند اصاحات و تغییرات ســاختاری است. 
او و ۶ کارگــردان دیگر با تشــکیل گروهی با عنوان 
»انجمن داوطلبانه کارگران های سینما« تاش دارند 
تا مشــکات این صنعت را بر مبنــای برنامه ای که 

فرانسه مدت هاست در پیش گرفته، حل کنند.

 چرا تلویزیون قید اعزام گزارشگر 
به جام جهانی را زد؟ 

در روزهای اخیر برخی رســانه ها از منتفی شدن اعزام 
گزارشگران بازی های تیم ملی ایران به قطر خبر دادند. در 
ادامه این خبر با ابراز تعجب مسووالن ورزش صداوسیما 
همراه شد. آنها می گویند از ابتدا خبری رسمی مبنی بر 
اعزام گزارشــگران دیدارهای تیم ملی از سوی تلویزیون 
اعام نشده که حاال این تصمیم منتفی شود.از محمدرضا 
احمدی به عنوان گزارشــگر بازی ایران مقابل انگلیس، 
پیمان یوسفی گزارشگر دیدار تیم ملی مقابل ولز و جواد 
خیابانی برای دیدار مقابل آمریکا در برخی رســانه ها نام 
برده شــده؛ خبری که باز هم به تایید مدیران تلویزیون 
نرسید.بر این اساس با توجه به اینکه سه گزارشگر نام برده 
شده، در حال حاضر اجرا و تهیه کنندگی ویژه برنامه های 
جام جهانی را عهده دار هستند، از همان ابتدا نیز فرضیه 
احتمالی اعزام گزارشگرها به جام جهانی دشوار یا حتی 
نشــدنی به نظر می رســید.محمدرضا احمدی همراه با 
محمدحســین میثاقی اجرای »جام ۲۰۲۲« را برعهده 
دارد. »جام و جزیره« با اجرای جواد خیابانی از بخش های 
ویژه برنامه جام جهانی شــبکه ورزش است که در قشم 
تولید می شود و پیمان یوسفی هم تهیه کننده »ورزشیا« 
در شبکه نسیم است. اگر سه فردی که نام شان به عنوان 
گزارشــگران دیدارهای ابتدایی ایران در جام جهانی یاد 
شــده، درست باشد، از همان ابتدا احتمال اعزام به قطر 
منتفی بود.میثم فضلعلی مدیر گروه ورزش شــبکه سه 
سیما در توضیح مطالب باال به ایسنا گفت: تاکنون خبری 
رسمی مبنی بر اعزام ســه گزارشگر به قطر از سوی ما 
و شــبکه اعام نشده و اساسا در ادوار جام جهانی روالی 
برای اعزام گزارشــگر در هر دوره وجود نداشته است. بنا 
به دالیلی گاهی اوقات اعزام شــدند و بنا به دالیلی هم 
نشدند.او با ابراز تعجب از انتشــار اخباری مربوط اعزام 
گزارشــگران به قطر توضیح داد: ما تاکنون خبری اعام 
نکرده ایم که حاال خبر منتفی شــدن آن منتشر شود.با 
توجــه به خرید حق پخش کامل بازی های جام جهانی 
توسط صداوســیمای ایران، این امکان وجود داشت که 
گزارشگران اعزامی در استادیوم محل برگزاری بازی های 
تیم ملی، دیدارها را گزارش کنند.دیدار اول تیم ملی در 
جام جهانی دوشنبه مقابل انگلیس برگزار خواهد شد و 

محمدرضا احمدی این دیدار را گزارش خواهد کرد.

دیپلم ویژه داوران جشنواره VGIK برای 
»نفس نکش«

فیلم کوتاه »نفس نکش« ســاخته میاد نسیم سبحان 
دیپلم ویژه داوران جشنواره دانشجویی VGIK روسیه را 
دریافت کرد.به نقل از روابط عمومی فیلم، »نفس نکش« 
دیپلم ویژه هیــات داوران حرفه ای بــرای مهارت های 
حرفه ای در فیلمبرداری چهل و دومین جشــنواره فیلم 
دانشجویی VGIK روســیه را دریافت کرد. این جایزه 
به علی آقایی فیلمبردار فیلم تعلق گرفت.»نفس نکش« 
با بازی علی باقری و علیرضا مهران، روایت مردی جوان 
است که موقع نفس کشیدن از دهانش دود بیرون می آید. 
جشنواره فیلم دانشجویی VGIK روسیه از ۲۳ تا ۲7 
آبان ماه همزمان با ســالگرد تأسیس موسسه سینمایی 
گراسیموف روسیه در مسکو برگزار شد.فیلم کوتاه »نفس 
نکش« پیشتر در جشــنواره های بوچئون کره جنوبی، 
مسکو و یازده جشنواره دیگر حضور داشته و جایزه پاتین 
رمی بهترین فیلم تریلر از جشنواره هیوستون امریکا و 
جایزه بهترین فیلم بخش بین الملل از جشنواره رجینای 

کانادا را دریافت کرده است.

»َکت ُوَمن« در جشنواره های گراسیموف، 
اکس گراند و ماگما

فیلم کوتــاه »َکت ُوَمن« به کارگردانی هادی شــیبانی 
و تهیه کنندگی هادی شــیبانی و کمپانــی راویندر داکا 
تله فیلمز به چهل و دومین جشنواره گراسیموف روسیه، 
سی و پنجمین جشــنواره اکس گراند آلمان و بیست و 
یکمین دوره جشــنواره ماگما ایتالیا راه یافت.به نقل از 
مشاور رســانه ای پروژه، در بخش مسابقه بین الملل این 
دوره از جشنواره گراسیموف روسیه، ۶۲ فیلم دانشجویی 
از ۳۸ کشــور به رقابت می پردازند. این بخش جشنواره 
گراســیموف از تاریخ ۱۴ الی ۱۸ نوامبر ۲۰۲۲ در حال 
برگزاری است. فیلم کوتاه »َکت ُوَمن« به کارگردانی هادی 
شیبانی به عنوان تنها نماینده انجمن سینمای جوانان ایران 
در بخش مســابقه حضور دارد.جشنواره فیلم اکس گراند 
هم یکی از جشــنواره های معتبر سینمایی آلمان برای 
فیلم سازان مستقل در سراسر دنیاست. از باالی دو هزار 
فیلم ثبت شده برای این دوره جشنواره اکس گراند، ۱۵۰ 
اثر از ۴۵ کشور جهان برای رقابت انتخاب شده اند. سینمای 
ایران در این جشنواره دارای یک بخش اختصاصی است. 
سی و پنجمین جشنواره فیلم های مستقل اکس گراند، 
۱۱ تا ۲۰ نوامبر در شهر ویسبادن آلمان برگزار می شود.

بیست و یکمین دوره جشنواره ماگما هم ۱۴ تا ۱۹ نوامبر 
۲۰۲۲ در شــهر آچیراله ایتالیا به صورت حضوری برگزار 
می شــود و ســپس فیلم ها از تاریخ ۲۰ تا ۲7 نوامبر در 
پلتفرم MYmovies. it به صورت آناین نمایش داده 
می شود.»َکت ُوَمن« اولین فیلم کوتاه هادی شیبانی پیش 
از حضور در بخش رقابتی این ســه جشــنواره معتبر، از 
جشــنواره فیفاک تونس، جایزه بهترین فیلم داستانی را 
از قدیمی ترین جشــنواره آفریقا کسب کرده و در بیست 
و دومین دوره جشــنواره فیلم جهان زنــان در برلین و 
بیستمین دوره جشنواره مولیزه ایتالیا و جشنواره فرفیلم 

کوزوو نیز به نمایش درآمده است.

وقتی ویروس کرونا نقاط مختلف  همدلی| 
کــره زمین از جملــه ایــران را درنوردید، 
اقتصاد ســینما نیز هماننــد دیگر حوزه ها 
تحت تأثیر قرار گرفت. سینمای ایران هم از 
این قاعده مستثنی نبود و فروش ساالنه اش 
با افت شــدیدی مواجه شــد. البته پیش تر 
نیز شــیبی نزولی در گیشه های ایران قابل 
مشــاهده بود ولی مسئوالن، کرونا را عامل 

اصلی ضربه به اقتصاد سینما می دانستند.
ســرانجام کرونا کمرنگ و کمرنگ تر شد و 
ســینماهای دنیا به حالت عادی بازگشتند؛ 
چنانکه در ســال جاری فیلــم »تاپ گان: 
مارویک« به فــروش خیره کننده ای نزدیک 
به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر دســت 
یافــت و به رتبــه یازدهــم پرفروش ترین 

فیلم های تاریخ سینمای جهان رسید.
سینمای ایران اما همچنان با دستاویز اکران 
فیلم های کمدی ســعی دارد زنده بماند و 
دیگــر ژانرها بــه ندرت و بــه لطف حضور 
نام هــای جذاب پشــت و جلــوی دوربین، 
سقف ۲۰ میلیارد تومانی را لمس می کنند. 
در جدول فــروش فیلم ها، »انفــرادی« با 
اختافــی بســیار زیاد و رقــم 7۰ میلیارد 
تومان در صدر ایســتاده، »سگ بند« دیگر 
اثر کمدی با ۴۰ میلیارد تومان در رتبه دوم 
قرار دارد و »دوزیســت«، »ابلق«، »تی تی« 
و »علفزار« بین ۱۸ تــا ۲۱ میلیارد تومان 

فروش داشته اند.
با توجه به نزدیک شــدن بــه روزهای آغاز 
جــام جهانی فوتبــال، بزرگتریــن رویداد 
ورزشــی دنیا بعد از المپیــک، زمزمه هایی 
مبنی بر پخش بازی هــا به ویژه دیدارهای 
تیم ملی ایران مقابل انگلیس، ولز و آمریکا 
روی پرده های ســینما مطرح شــد. بنا بر 
ادعای رؤسای فدراسیون بین المللی فوتبال 
)فیفــا( حدود ۴ میلیارد نفر؛ یعنی نیمی از 
جمعیت جهان بیننده این بازی ها هســتند 
و طبیعتــا در ایران نیز چنــد میلیون نفر 
پای تلویزیون خواهند نشست اما در حالی 
که تنها یک روز تا دمیدن در ســوت بازی 
افتتاحیه باقی مانده، تصمیمی نهایی اتخاد 

نشده است.
این تصمیم مخالفانی نیز داشــته و برخی 
از ســینماداران معتقد بودند پخش فوتبال 
روی پرده در شأن ســینما نیست؛ چنانکه 
تجربه ساخت فیلم های ورزشی نیز در ایران 
موفقیت آمیز نبوده اســت. جهانگیر کوثری 
تهیه کننده سینما و گزارشگر و روزنامه نگار 
ورزشــی هم اعتقاد دارد فوتبال در سینما 
اصــا درنمی آیــد. او بــاور دارد جنــس 

تماشاگران فوتبال و سینما متفاوت است.
البته با توجه به حوادث اخیر و تأثیرپذیری 
جامعه از اتفاقات تلخ اجتماعی، هم شــور و 
شــوقی مانند دوره های گذشته جام جهانی 
در میان مردم دیده نمی شــود و هم رفتن 

مردم به سالن های ســینما و بالتبع فروش 
فیلم ها تحت تأثیر قرار گرفته اســت. تعلل 
در تصمیم گیری ســبب شده فرصتی برای 
رونق بخشــیدن به ســینما از دست برود؛ 
اتفاقی که در خصوص ساخت ترانه  و سرود 
رسمی برای تیم ملی نیز رخ داد و ده ها نام 

مطرح شدند و یکی یکی کنار کشیدند.
بنا بــر آمارها طی ۶ روز گذشــته کمتر از 
۱۰۰ هزار نفر به ســینما رفته اند، صاحبان 
ســالن ها و همچنین ســازندگان فیلم های 
در نوبــت نمایش منتظــر بودنند تا ببینند 
فیلم »بخارســت« کــه از روز ۲7 آبان به 
طور رســمی اکران خود را آغــاز کرد، چه 

سرنوشتی خواهد داشت.
فیلم کمدی »بخارســت« بــه کارگردانی 
مســعود اطیابی پس از چند هفته که فیلم 
جدیدی ریسک اکران را قبول نمی کرد، از 
روز سه شــنبه ۲۴ آبان ماه به چرخه اکران 
اضافه شــد اما دقیقاً در ســه روز ابتدایی 
اکران این فیلم شــرایط جامعه به گونه ای 
پیش رفت که طبق اعــام کارگردان باید 
روز جمعه را آغاز اکران رســمی این فیلم 

در نظر گرفت.
اطیابی در این باره گفت: »با توجه به اینکه 
برخی سینماها در روزهای گذشته تعطیل 
شــدند و نیز بــه دلیل آماده نبــودن مواد 
تبلیغاتی و تکمیل نبودن ســالن ها قرار بر 
این شــد از ۲7 آبان ماه »بخارست« اکران 

جدی خود را شروع کند«.
فــروش فیلــم در چهار روز گذشــته و در 

ســینماهایی کــه »بخارســت« را نمایش 
دادند تاکنون به ۹۳۳ میلیون تومان رسیده 
اســت و حدود ۲۸ هزار نفر برای تماشای 
ایــن فیلم بلیت خریده انــد. در حال حاضر 
تعداد ســالن های نمایش دهنــده این فیلم 
نیز به ۲۴۴ ســالن رســیده و سانس های 

نمایش دهنده آن هم اضافه شده است.
اتفاقــات اخیر جامعه ســبب کاهش تعداد 
مخاطبان سینما شــده و نگرانی هایی برای 
وضعیت ســینما به ویژه معیشت کارکنان 
و فعاالن آن مطرح می شــود. چنانکه ایسنا 
نوشته  طبق برنامه ریزی هایی که در تابستان 
انجام می شد قرار بود سینما در پاییز امسال 
بــا نمایش فیلم های مخاطب پســند همراه 
باشد و همزمان با جام جهانی، اکران فیلم ها 
ادامه داشته باشد اما تمام فیلم هایی که قرار 
بود روی پــرده بروند فعا برنامه ریزی برای 
اکــران را متوقف کرده انــد و صحبت های 
بســیاری از صاحبان آنها نشــان می دهد 
همگی در انتظار نشســته اند تا سرنوشــت 
فیلم »بخارست« و میزان استقبال مردم از 
اکران آن را ببینند، حتی برخی سینماگران 
معتقدند میزان فروش این فیلم می تواند بر 
وضعیت تولید فیلم های جدید هم تأثیرگذار 

باشد.
ســینمادارها در حالی نسبت به افت فروش 
گیشــه ســینماها ابراز نگرانــی کردند که 
امیــدوار بودنــد پخش مســابقات فوتبال 
در ســینماها به طور موقت ُمســکنی برای 
رفع رکود این روزهای ســینما باشد اما در 

حالی که تنها یک روز به شروع جام جهانی 
باقــی مانده، هنــوز تکلیــف نهایی پخش 
مسابقات در ســینماها هم مشخص نشده 

است.
البته کــودکان برخاف بزرگســاالن چراغ 
ســینما را روشن نگه داشــته اند. از ۲۱ تا 
۲7 آبان ماه، پویانمایی ســینمایی »لوپتو« 
به کارگردانــی عباس عســگری با فروش 
یک میلیــارد و ۴۰۰ میلیون تومان عنوان 
پرفروش ترین فیلم هفته را از آن خود کرده 
است. جالب اینجاســت که عنوان سومین 
فیلم جدول فروش ســینمای ایران نیز به 
انیمیشــن »پســر دلفینی« به کارگردانی 
محمــد خیراندیش رســیده که توانســته 
بــا فــروش ۲۲ هــزار و ۱۹۶ بلیت، ۵۴۴ 
میلیــون تومان فروش کند. این نکته نیز از 
این جهت قابل بررســی است که کودکان، 
اتفاقات و  واکنشی همانند بزرگســاالن به 
التهابات اجتماعی ندارند و تصمیماتشــان 
برای حضور در ســالن های سینما متأثر از 
شــرایط پیرامونی نیســت. این فیلم که از 
۱۱ آبــان ماه اکران خود را آغاز کرده هفته 

گذشته ۵۶ هزار 7۶7 بلیت فروخت.
آخریــن آمار فروش کل ســینما از ابتدای 
ســال تاکنون طبق اطاعات سامانه سمفا، 
۲۹۳ میلیــارد تومــان اســت و تعداد کل 
مخاطبان هم به ۹ میلیون و ۴۴۴ هزار نفر 
رسیده که مقایسه این آمار تا پایان ۲۲ آبان 
نشان می دهد در ۶ روز گذشته فقط حدود 

۲۶۴ هزار نفر به سینما رفته اند.

هنر هفتم در ایران روزهایی تلخ و سرد را پشت سر می گذارد 

پرده لرزان سینما

پرونــده پانزدهمین جشــنواره موســیقی 
نواحی با تمام فرازها و فرودها بســته شد. 
هنرمندانی روی صحنه رفتند، ساز نواختند 
و موســیقی منطقه خودشان را زنده کردند 
و بــار دیگر یادآور آیین ها، نواهای گوناگون 

سرزمین ایران شدند.
در این دوره از جشــنواره نواها و ســازهای 
مختلفی نواخته شــد. هنرمندان هرکدام با 
نواختن نواهای محلی منطقه خودشان برای 
مخاطبان عاوه بر آگاهی، شــادی هم رقم 
زدند اما در ایــن دوره برخی از هنرمندان 
از ســفر به این جشــنواره جا ماندند. علی 
اکبر بهاری به دلیل بیماری پسرش از سفر 
جا ماند. او از اســتادان به نام موسیقی خطه 
خراسان رضوی است بهاری سال ۱۳۳7 در 
خراسان متولد شد و از نوازندگان نام دار ساز 
قشمه است که با نوازندگی این ساز بخشی 
از هنر موسیقی شمال خراسان را به نمایش 

می گذارد.
موســیقی و نوازندگــی در هنــر اجدادی 
خانــواده اوســت.  علی اکبر بهــاری از ۱۲ 
ســالگی در مجالس ساز زده و حال که ۶۵ 
ســال ســن دارد با فرزندان و نوه های خود 
همچنــان می نوازد: »ماهــا از پدرجدی به 
این کار رســیده ایم. طایفه ما همه هنرمند 
هســتند و از کودکی تا به امروز این هنر را 

ادامه داده ایم«.
او عاوه بر نوازندگی، سازهای سرنا، قشمه، 
کمانچه و دهــل به فرزندان و نوه های خود 
آموزش داده و همچنین شــاگردان زیادی 
را تربیت کرده اســت: »در حال حاضر ۱۶ 
شاگرد دارم که خیلی به آموختن ساز عاقه 
دارند. بچه های خودم به موســیقی خیلی 

عاقه دارند و سازها را خوب می نوازند«.
نوازنده آلبوم »موســیقی نواحــی ایران - 

موسیقی شمال خراســان - قشمه نوازی« 
تغییر ســلیقه نســل جوان را نگران کننده 
می داند و به خبرآناین می گوید: »از زمانی 
که کیبورد و ارگ آمده، نســل جوان که از 
موســیقی اجدادی خودش چیزی نمی داند 
به این ســمت کشیده شده است. متاسفانه 
نســل جوان نمی داند که موسیقی خودمان 
چقدر غنی و قوی اســت، بــرای همین به 
سمت ارگ کشــیده می شــود. من نگران 
این هستم که اگر عاقه جوانان به این نوع 
موسیقی ارگ زیاد باشد موسیقی اجدادی و 

طایفه ای ما از بین می رود«.
بهاری کــه عمــری در موســیقی نواحی 
صرف کرده است درخواست ساده ای دارد: 
»همیشــه در رادیو و تلویزیون از من سوال 
کرده اند که برای موســیقی نواحی چه باید 
کرد و من همیشه گفته ام که سازهای مثل 
قشمه، ســرنا، کمانچه، دهل را به فرزندان 
خود یاد بدهید. حیف اســت که این سازها 
گم بشــود و از بین برود. مــن تمام تاش 
خودم را می کنم تا این ساز را به جوانان یاد 
بدهم، بعضی ها بــه حرف من گوش کردند 
و به بچه های خودشــان این ســازها را یاد 

داده اند«.
این پیشکسوت موسیقی نواحی صدای ساز 
دوتار و دیگر ســازهای موسیقی نواحی را 
قدر و بــا کیفیت خوانــد: »وقتی پای این 
سازها می نشــینم انگار در این دنیا نیستم، 
چقدر کیفیت و صدای ســازها خوب است، 
من دیگر نمی توانم به صدای سازهای دیگر 

گوش کنم«.
بهاری مــدرک درجه یک هنری دارد، همه 
نوع موســیقی را دوســت دارد: »همه انواع 
موسیقی خوب اســت. نمی گویم که بعضی 
از موسیقی ها بد است اما موسیقی ای خوب 

اســت که حال شنونده را خوب کند و به او 
انرژی بدهد«.

این نوازنده به ذکر خاطری از پدر مرحومش 
می پردازد. زمانی که حال جسمی و روحی 
جوانی با صدای ساز پدرش خوب می شود: 
»پدرم هر روز به دیــدن این جوان مریض 
می رفت و برای او می نواخت. پدرم ســازش 
را در می آورد. اوایل جوان نمی توانست تکان 
بخورد اما با شنیدن ســاز قشمه به تدریج 
دستش را حرکت داد و سرانجام او راه رفت. 
پدرم او را بغل کرد و جوان به مرحوم پدرم 
گفت: »تو جون منو با سازت نجات دادی.« 
می خواهم بگویم که موسیقی ای خوب است 
که درمان باشــد، حــال دل مردم را خوب 

کند«.
نوازنده آلبوم »موســیقی نواحــی ایران - 
موسیقی شمال خراسان - سرنا نوازی« این 
دوره از جشنواره را به خاطر بیماری پسرش 
از دست داده است ولی با این حال از شرکت 
در جشنواره اســتقبال می کند: »جشنواره 

خیلی خوب اســت. مردم را می بینیم و آنها 
هم به ساز ما گوش می کنند. اگر جشنواره 
نباشــد موســیقی نواحی در خانه زندانی 
می شــود. مردم دلشــان با موســیقی شاد 

می شود«.
او دوران کرونا را بدترین دوران یاد می کند: 
»مــن هر روز بایــد ســازم را از جعبه اش 
دربیارم و دســتم بگیرم. دلم برای ســازم 
تنگ می شــود. زمانی کــه کرونا بود ما که 
هنرمند بودیم، پوســیدیم. ما با موســیقی 

زنده هستیم«.
البته جشنواره موسیقی نواحی حاشیه های 
زیادی نیز داشــت. اختتامیه جشــنواره به 
دلیل برنامه های وزیر ارشاد، یک شب زودتر 
برگزار شــد. همچنین تأخیر بسیار در آغاز 
مراسم ســبب شــد عده ای از هنرمندان، 
بیرون از ســالن به نوازندگی و رقص برای 
تماشــاچیان بپردازند؛ اتفاقــی که با توجه 
بــه اتفاقات اخیر جامعــه، بازتاب ها و البته 

واکنش های منفی زیادی نیز داشت.

 نگرانی علی اکبر بهاری، نوازنده چیره دست خراسان شمالی
 از نابودی موسیقی اجدادی

موسیقی باید حال دل مردم را خوب کند

رویداددریچه


