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پس از یک سال دوری ارکستر سمفونیک تهران از صحنه

گفتوگو

سازها عشق را به گوش مردم رساندند

خیــل عظیم نوازندگان ارکســتر ســمفونیک تهران با
ماســک کنار یکدیگر نشســتهاند .اجرا آغاز میشود .قرار
است ارکستر ابتدا سمفونی شماره چهار یوهانس برامس در
ســبک رمانتیک را اجرا کند .سازهای زهی کارشان را آغاز
کرده و روی نتی مینوازند که چندان اوج نمیگیرد و هر از
چندگاهی یک ملودی ثابت تکرار میشود.
ارکستر سمفونیک تهران که آخرین بار سال گذشته در
جشنواره موســیقی فجر به رهبری نصیر حیدریان به روی
صحنه رفته بود ،اکنون پس از گذشــت یک سال دوری از
صحنه و مواجه شــدن با شــرایطی متفاوت از جمله کرونا،
بار دیگر به رهبری حیدریان روی صحنه تاالر وحدت رفت.
به گزارش ایسنا ،در تمام لحظاتی که قطعه نخست اجرا ـ
سمفونی شماره چهار برامس ـ گوش میدهیم ،گویی شاهد
روایت داستانی عاشقانه هستیم .هر بار فراز و نشیبهایی به
گوشمان میآید که شاید با ماهیت عشق برابری میکند.
ســازهای بادی لحظه ای رمانتیک را در ذهن شــنونده
تصویر میکنند؛ هر از گاهی ســازهای زهی اوج میگیرند،
گویــی که از یک حادثه خبر میدهند اما بار دیگر وضعیت
ج و فرودها هر لحظه در
به حالت عادی بازگشــته و این او 
دستور کار قرار دارد.
هماهنگی سازها و دلنشــین بودن اجرا ،نشان از اجرای
قابل قبولی حداقل تا دقایق ابتدایی کار است.
اکنون گویی صدای سازها هر لحظه در حال سقوط است

و پایینتر میرود و فضای غمگینتری ایجاد میشــود .ولی
پس از لحظاتی گویی این فرود به خشمی بدل شده ،دوباره
اوج میگیرد و باری دیگر آرامش حکم فرما میشود.
این روند بارها و بارها در جریان اجرای این سمفونی تکرار

میشــود گویی به تماشای یک داستان عاشقانه و رمانتیک
نشستهایم .پس از پایان موومان اول ،بخش دوم با سازهای
بادی آغاز شده و سازها با یک ریتم آرام در کنار هم نواخته
میشــوند .فضایی گنــگ در کار ایجاد شــده و نوازندگان

گفتوگو با موزیسین آلمانی حاضر در جشنواره فجر

چه انگیزهای پیانیست آلمانی را به ایران آورد؟

ســازهای زهی با سرانگشتان خود سازهایشان را به صدا در
میآورند .لحظاتی این فضا حکم فرما است تا اینکه سازهای
زهی شروع به نواختن میکنند و برای چند ثانیه اوج گرفته
و بــاری دیگر همان فضای آرام ایجاد میشــود .این بخش
در مجمــوع فضای آرامی دارد تا اینکه برای لحظاتی همان
ملودیها با ســرعت بیشــتری نواخته میشوند و دوباره به
حالت قبلی بازمیگردند.
موومان سوم ولی فضای پرشورتری دارد و تا حد زیادی
از آرامــش موومان قبلی به دور اســت .این بار در حالی که
سرعت نواخته شدن سازها باال است ،ریتم نیز مدام در حال
تغییر اســت .ولی این وضعیت چندان طولی نمیکشــد تا
اینکه دوباره آرامش بر کار حاکم میشود .البته این آرامش
نیز چندان دوامی ندارد و ســازها باری دیگر با سرعت و در
اوج نواخته میشوند.
این رونــد تا دقایقی ادامه دارد تــا اینکه ملودی فضای
رمانتیکی به خود گرفته و سازها همچنان که گویا سراینده
داستان چندان خوشایندی نیســتند ،اوج گرفته و یکباره
خاموش میشوند و در ادامه ملودی آرامشبخشی به گوش
میرسد.
ارکستر سمفونیک تهران برای پایان اجرا ،قطعه ای ایرانی
با نام «بومی وار» از ثمین باغچه بان را در نظر گرفته است.
این قطعه سالهاســت که با رهبران ارکســتر و نوازندگان
متفاوتی توسط ارکستر سمفونیک تهران نواخته میشود.

پایان انحصار آمریکا در سریالسازی؟

تمایل آمریکاییها به تماشای سریالهای هندی و ترکی

تماشای فیلم و ســریال خارجی در کشور
آمریکا از سال گذشته تاکنون رشد چشمگیری
داشته است.

به گزارش ایســنا به نقل از المیادین ،طبق
گزارش موسســه پــاروت آنالیتیکــس که در
ســایت آکسیوس منتشر شده ،آمریکاییها در

ســال  ،۲۰۲۰نسبت به دو ســال قبل بیشتر
برنامههای خارجی با محتواهای ســرگرمی را
تماشا کردهاند .این تغییر از اواخر سال  ۲۰۱۹و
حتی قبل از آمدن بیماری کرونا شروع شده و
در سال  ۲۰۲۰ادامه پیدا کرده است.
به گفته موســس شرکت  ،Zeitguideدر
گذشته آمریکا یکی از مراکز مهم صادرات فیلم
و ســریال به تمام کشورهای جهان بود ،اما در
حــال حاضر که محتــوای برنامههای خارجی
در این کشــور بسیار دیده میشــود ،شانس
درخشــش این برنامهها در سطح بینالمللی
بسیار بیشــتر بوده و دیگر آمریکا مرکز تولید
فیلم و سریال نیست.
تقاضای آمریکاییها برای مشــاهده فیلم و
سریال غیرآمریکایی از نیمه سال  ۲۰۱۹رو به
افزایش گذاشــت و در سال  ۲۰۲۰به اوج خود

رسید .طبق این گزارش در سه ماهه سوم سال
 ،۲۰۲۰فیل م و سریالهای خارجی  ۳۰درصد از
کل تقاضای آمریکاییها را تشکیل داده است.
آمریکاییها در پی کشف محتواهای جدید
از کشورهایی مثل هند ،ترکیه و اسپانیا هستند.
محتوای ســرگرمی پنج کشوری که در سه
ماهه پایانی ســال  ۲۰۲۰در میان شهروندان
آمریکایی بیشترین طرفدار را داشتند به ترتیب
عبارتند از :انگلیس ،ژاپن ،کانادا ،کره و هند.
توجه شــهروندان آمریکایی به برنامههای
تولید شده در کشور هندوستان در سال گذشته
افزایش قابل توجهی داشته است؛ این در حالی
اســت که در سال  ۲۰۱۸درصد تماشای فیلم
ل هندی بسیار پایین تر بوده است .در
و ســریا 
حال حاضر هند یکی از پنج کشــور پرطرفدار
در زمینه فیلم و ســریال در آمریکا محسوب

میشــود .ســریال هندی «ناگین» در ســال
گذشته پربیننده ترین سریال هندی در آمریکا
بوده است .شبکه پخش نتفلیکس در این اتفاق
نقش قابل توجهی داشته است .نتفلیکس غالبا
امتیاز ســریالهای خارجی را میخرد تا بتواند
آنها را در نسخه آمریکایی بازسازی کند.
شــیوع بیماری کرونا و نیاز بیشتر مردم به
تماشای فیلم و ســریال و نیز کاهش ساخت
کارهای تصویری ،باعث شده است تا شبکههای
تلویزیونی و همچنین پخش کننده اینترنتی به
دنبال ارائه محتوای خارجی برای شــهروندان
آمریکایی باشند.
سریالهای اسپانیایی و فرانسوی که توسط
نتفلیکس در ســال گذشــته منتشــر شدند،
بیشــترین مخاطب را در دنیا و ایاالت متحده
آمریکا داشتند.

میرعلینقی ،پژوهشگر موسیقی ،پاسخ داد

اولین تاریخ موسیقی ایران را چه کسی نوشت؟
یک پژوهشــگر ،تاریخنگاری موســیقی در
ایران را مقوله بســیار تازهای خواند که اص ً
ال به
اندازه خود تاریخ موسیقی ایران قدمت ندارد .او
در این زمینه توضیح داد :تاریخنگاری امر بسیار
ن به حدود
جدیدی اســت که اولین گامهای آ 
 ۵۰ســال بعد از دوران مشروطیت برمیگردد.
اولین گامها در حوزه موسیقی تهران بوده که
مؤلف آن آقای روحاهلل خالقی هم به هیچ وجه
ادعای تاریخنگاری نداشته ولی این تاریخنگاری
تبدیل به مبنا شده است.
به گزارش ایسنا ،در چهارمین نشست بخش
پژوهش سیوششمین جشنواره موسیقی فجر
که با موضوع «تاریخ نگاری موســیقی و خطر
روایت مســلط» برگزارشد ،ســیدمیرعلیرضا
میرعلینقی ـ پژوهشگر و تاریخنگار ـ بیان کرد:
فکر میکنم واضح اســت که ســه جلد کتاب
«سرگذشت موسیقی ایران» تا وقتی موسیقی
ایران وجود دارد یکی از مراجع حذف نشــدنی
تاریخ موسیقی شــهری ما خواهد بود .در این
ســه جلد کتاب ارزشــمند ،تنها به یک حوزه
مشخص از موسیقی شهری تهران در سالهای
مشروطیت تا بعد از سکوت دولت دکتر مصدق

پرداخته شــده است .زمینه تاریخنگاری وجود
نداشــته و این حوزه همین طور ضعیف شده
است.
میرعلینقی ادامه داد :نسخه تاریخنگاری بعد
از اســتاد خالقی برای دوست و هم نسلشان
استاد حسن مشحون است که حدود  ۴۵درصد
آن کتاب به طور واضح رونوشت شده از کتاب
زندهیاد خالقی اســت .بهعنوان تاریخنگار باید
گفت ،امتیــاز کتاب آقای مشــحون از لحاظ
آکادمیک بهتر است چون آن کتاب نظاممندتر
اســت و به قصد تاریخنگاری نوشته شده ولی
متأسفانه دیدگاه موسیقی در کار ایشان غایب
است .این پژوهشگر موسیقی مطرح کرد :همه
تاریخنگاریها در ایران تاریخنگاری سیاسی بوده
و تاریخنگاری موسیقی یکی از حوزههایی بوده
که دیرتــر از تمام حوزههای دیگر تاریخنگاری
تخصصی مورد توجه قرار گرفته و حقیقتاً حوزه
بسیار دشواری است.
در ادامه این گفتوگــو میرعلینقی گفت:
مبنای تاریخنگاری فقط نوشــته است و حتی
به صورت فیلم هم آنچنان مورد اعتبار نیست؛
چراکه به خاطر یک سری معذروات و مقدورات

بیان بصری مجبور هســتید در واقعیت تاریخ
دخل و تصرف کنید .تنهــا قالب واقعی تاریخ
نگاری ،نوشته و همراه با عکس است.
میرعلینقی اظهار کرد :مــا دو حوزه داریم
که این دو حوزه از همدیگر مجزا هستند ولی
در یــک جاهایی میتوانند با همدیگر تعامل و
همپوشــانی داشته باشــند .یکی حوزه علمی
اســت و دیگری حــوزه هنر اســت .در حوزه
هنــر ،پایبندی به واقعیت اصل نیســت ،بلکه
دستکاری زیباشناســانه در واقعیت است که
مالک قرار میگیرد .اگر همه اینها کارشــان
را با رعایت اصول مربوط به کارشــان و داشتن
ذوق و استعداد خالقیت انجام بدهند ،در جای
خودشــان شایسته و نیکو هســتند .در حوزه
علم نیز تاریخنگاری موسیقی در ایران یک امر
جدید محسوب میشود.
او در پاســخ به این ســوال که آیا ما اسناد
موسیقی داشــتیم که در ادوار گذشته از بین
رفته باشــد ،اذعان کرد :مــا چیزهای فراوانی
داشــتهایم که از بین رفتهاند .برخی از اسنادی
که داشــتیم هم از بین رفته است .از دو قرن
اول ظهــور اســام در ایران تا زمان اســتقرار

دوره قاجاریه ،یک ســری دورهها وجود دارند
که تاریک هســتند و از ایــن دورههای تاریک
هیچ چیزی در دســت نیست .در دوره صفویه
دو اتفاق بســیار مهم و تراژیک افتاده است که
ن به سمت
یکی از آنها مهاجرت کلی موسیقیدا 
هند و ترکیه اســت و دیگری ،به دار کشیدن
یک ســری موسیقیدانها بوده است .منظور از
دورههای تاریک لزوماً دورههای بد نیست ،بلکه
دورههایی اســت که ما هیچ سند و اطالعاتی
از آن دورههــا نداریــم .بنابراین تمام هم و غم
بخش نگارشی یا بخش فرهنگ مکتوب ذهنیت
ایرانی در موسیقی ایرانی ،برای نوشتن رساالت

گفتوگو با مشیت عالیی

علمی مصروف شده است .در واقع خواستهاند
علم موسیقی به یادگار بماند .شما اگر نگاه کنید
از دوره تیموری تا اواخر دوره قاجار ،رسالههای
موجود فقط کپی از روی همدیگر هستند.
میرعلینقی ضمن اظهار تأسف از درگذشت
گلنوش خالقی ،درباره تأثیر وی بر تاریخنگاری
موســیقی گفت :ایشــان از یک نوع سادگی
آگاهانه و صراحت لهجه بدون تلخی برخوردار
بودند .شــاید بیش از  ۲۵ســال با ایشان از راه
دور در ارتباط بــودم .در چند مکالمه طوالنی
بســیاری از ناگفتههای تمرین ارکستر «گلها»
را به من گفتند.

چرا مخاطب رمان خارجی را ترجیح میدهد؟

مشــیت عالیی به این موضوع پاســخ داد که چرا مخاطب ایرانی عمدتا رمان
خارجی را ترجیح میدهد .این منتقد ادبی و مترجم در گفتوگو با ایســنا درباره
اینکه چرا باید رمان ایرانی بخوانیم ،اظهار کرد :جواب این سوال این است که چرا
باید رمان خارجی خواند ،چرا باید شعر ایرانی خواند ،چرا غذای ایرانی خورد .رمان
ایرانی همان ویژگیهای رمان اروپایی را دارد یعنی تافته جدابافتهای نیست؛ در هر
دو رماننویس موضوعی را انتخاب میکند که عمدتا تخیلی است ،هرچند ممکن
است موضوع ناشی از تاریخ باشد یا نویسنده از رویدادهای زندگی خود گفته باشد
و یا مایهای از واقعیت عینی اجتماعی ،فردی ،تاریخی و اســاطیری در آن وجود
داشته باشد و بر اساس آن داستانی بنویسد و ما را در تجربه خود شریک کند.
او ســپس گفت :علت اینکه ما رمان میخوانیم ،چه رمانی ایرانی و چه رمان
خارجی ،غیر از وجه سرگرمکنندگی ،وجه شناختی دارد و به ما درباره زندگی،
طبیعت ،جامعه و اعتقاداتی که در آن هست معرفت میدهد .نویسنده تجربهای
دارد که ما نداریم و در نتیجه میخواهد تجربهاش را با ما سهیمشود ،ما هم از این
مســئله استقبال میکنیم .از این نظر میان رمان ایرانی و خارجی تفاوت اساسی
وجود ندارد؛ فقط نویســندهای وجه رئالیســتی رمــان را در نظر میگیرد ،یکی
روانشناسی ماجرا و دیگری شگردهای رماننویسی برایش مطرح است و شخص
دیگری به شــگردها توجه ندارد و میخواهد زودتر حرفش را بزند اما همه اینها
تجربیاتی است که نویسنده کسب کرده و میخواهد با مخاطب خود شریک شود.
عالیی با تأکید بر اینکه رمان ایرانی با رمان خارجی تفاوت اساســی و ماهوی
ندارد ،بیان کرد :میتوان گفت چون رمان ایرانی حدود  ۲۰۰ســالی دیرتر شروع
ن خارجی نرسد ،اما رمان ایرانی
شــده از برخی جهات ممکن اســت به پای رما 
همان حرفها را میزند ،همان نگرانیها و دلشــورهها و غصهها را دارد و مباحثی
را از نظــر دینی ،سیاســی و اجتماعی مطرح میکند .او دربــاه اینکه به نظر
میرســد برای مخاطبان ایرانی رمان خارجی بر رمان ایرانی ارجح اســت ،اظهار
کرد :این موضوع شــاید به دو دلیل باشد؛ همانطور که گفتم رمان خارجی ۲۰۰
ســالی زودتر از رمانی ایرانی و آســیایی شــروع به کار کرده و پختگی بیشتری
از نظر زبان و مباحث در داستاننویســی مطرح اســت که برای خواننده ممکن
اســت جذابتر باشد .دلیل دوم این اســت که تمایل به موضوعات غیرخودی و
اروپایی همیشه وجود داشته؛ مثال اتومبیل خارجی را بهتر میپسندد ،البته قالی
خارجی را نمیپسندد چون قالی اینجا اصالت بیشتر و بهتری دارد اما چیزهایی

که برای فرهنگ غرب اســت مانند اتومبیل ،یخچــال و داروی خارجی،آنها را
بیشتر میپسندد که حق هم دارد .البته بخشی هم به تعبیر آلاحمد غربزدگی
اســت .این مترجم افزود :در واقع رمان خارجی سابقه بیشتری دارد و این سابقه
برایــش اعتبار مــیآورد و مخاطب ایرانی غولهایی مانند امیــل زوال ،بالزاک و
تولســتوی را میبیند که در اینجا نمیشود کسانی را در آن حد مطرح کرد و یا
تعدادشان زیاد نیست وگرنه کسانی را چون صادق هدایت ،سیمین دانشور ،احمد
محمود ،هوشنگ گلشیری و محمود دولتآبادی داریم .دلیل دیگر این است که
از نظر مخاطب جنس خارجی مرغوبتر و تاحدی موثر اســت .صحبت مدرن یا
پستمدرن میشود طبیعتا مدرنیسم ماهیت غربی دارد و در نتیجه نویسندگان
خارجــی بهتر میتوانند به ما از آن تجربه بدهند تا این که کســی بیاید و تقلید
کند و رمان مدرن بنویسد پس خواننده از برخی جهات حق دارد .البته گاهی هم
ممکن است به خاطر خودکمبینی و بزرگبینی فرهنگ غربی باشد.

امیدواری برای روشن نگه داشتن چراغ سینما

کارگــردان فیلم «اینجا هم باران میبارد» با انتقــاد از نحوه پخش تیزرهای
تلویزیونی گفت :انتظار برگشت سرمایه را در اکران نداریم اما به روشن نگه داشتن
چراغ ســینما امیدواریم .نادر طریقت که سال  ۹۷فیلم «اینجا هم باران میبارد»
را ساخته و از چند روز قبل آن را روانه اکران عمومی کرده است ،در گفتوگویی
با ایسنا درباره تصمیم به اکران در مقطع فعلی بیان کرد :درست است که شرایط
برای اکران فیلمها در سینما خوب نیست ولی با این حال ما نمیتوانستیم اجازه
دهیم سالنهای ســینما همچنان خاموش بمانند .ما قطعاً از اکران در این زمان
ضرر میکنیم و کام ً
ال آگاه هســتم که ســرمایه خرج شــده هم برنمیگردد ،اما
احساس کردم در این شــرایط باید پیش قراول باشیم ،حرکت رو به جلو داشته
باشیم و تا جایی که میتوانیم کمک کنیم چون شاید رفتن به سینما و باز بودن
ســینماها تفریحی برای مردم ایجاد کند .او افزود :در شرایط فعلی مردم با وجود
مشکالت زیاد لذت و تفریحی در زندگی ندارند و اگرچه فیلم من هم شاد نیست
اما شاید همین اکرانها کمک کند که چراغ سینما روشن باشد.
وی ادام ه داد :عالوه بر تمام اینها از طرف دیگر این مســئله هم وجود داشت
که بیشــتر از یک سال و نیم است فیلم من ساخته شده و اگر بخواهد باز هم در
نوبت اکران قرار بگیرد ،معلوم نیســت چه زمانی فرصت فراهم شود چون با این
وضع بعید است تا یکی دو سال دیگر کرونا تمام شود بنابراین به این نتیجه رسیدم
که بهتر است فیلم را االن اکران کنیم و امیدواریم و منتظر که ببینم چه میشود.
طریقت افزود :بعد از جشنواره امیدواریهایی برای رونق سینماها به وجود آمد
و ما هم بر همین اساس از هفته پیش اکران را شروع کردیم البته بعضی سینماها
ن با اشاره
آماده نبودند و کمکم تعداد سالنهای ما رو به افزایش است .این کارگردا 
به تبلیغات تلویزیونی و شهری که میتواند مردم را به باز بودن سینماها و معرفی
فیلمها آگاه کند ،گفت :برای پخش تیزر فیلم در تلویزیون گفتند یک کردیت ۵
میلیاردی به ما میدهند که نمیدانم یعنی چه ،چون تیزر ما را در دو روز پشت
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یکی از هنرمندان بخش بینالملل سیوششــمین جشــنواره موسیقی فجر
دربــاره تأثیرات مخرب کرونا بر وضعیت موســیقی در دنیا و راههای جلوگیری
از این آســیبها ،اظهاراتی را بیان کرد .موریس ارنست ـ تکنواز پیانو از آلمان ـ
امسال برای نخستین بار در جشنواره موسیقی فجر حضور پیدا کرده است و روز
شنبه ـ دوم اســفند ماه ـ در سانس ساعت  ۲۰اجرای او برای مخاطبان پخش
خواهد شــد .این هنرمند که برای ضبط اجرای خــود به ایران آمده ،در گفت و
گویی با خبرنگار مترجم ایسنا حاضر شد.
موریس ارنست در بخش اول این گفت وگو در پاسخ به پرسشی در این زمینه
که آیا موافق است ،با شیوع کرونا قدرت موسیقی بار دیگر بر همگان نمایان شد؟
گفت :موسیقی یک زبان جهانی است که با روح انسان صحبت میکند .به علت
قرنطینه و تعطیلیهایی که به علت شیوع کرونا در سراسر جهان صورت گرفت،
مردم متوجه شــدند که موســیقی تا چه حد بخش مهمی از زندگی آنهاست.
اشتیاق مخاطبان که به ســمت جریانهای زندگی و کنسرتهای آنالین روی
میآورند ،نشان دهنده پشتیبانی قدرتمندی از موسیقی و یک نیاز درونی آشکار
انسان است.
او همچنین در پاســخ به اینکه چه انگیزهای ســبب شــد در شرایط کرونا و
در حالی که مرز بســیاری از کشــورها هنوز به روی هم بسته است و از طرفی
اجرای مجازی از کیفیت اجراها میکاهد ،در سیوششــمین جشنواره موسیقی
فجر حضور پیدا کند؟ اظهار کرد :اگرچه جشــنواره موســیقی فجر علت اصلی
حضور من در ایران است ،ولی به لطف ارتباطات خویشاوندی که دارم ،همیشه و
به صورت مکرر از این کشور زیبا بازدید میکنم .موسیقی در حال حاضر یک راه
ارتباطی است و به طوری کلی برپایی کنسرتهای آنالین و مجازی بهتر از این
است که کال هیچ کنسرتی برگزار نشود.
این موزیسین آلمانی در عین حال توضیح داد :توقف اجراهای عمومی بخشی
از مســئولیت هنر در قبــال جامعه بود ،ولی ارائه گزینههــای جایگزین ،الزامی
اســت؛ زیرا از بین رفتن آنها آن هم به سادگی ،نشان دهنده وظیفه نشناسی ما
هنرمندان در مقابل جامعه خواهد بود .این نوازنده پیانو درباره پیامی که قصد دارد
با اجرای خود به مردم ایران منتقل کند ،خاطرنشان کرد :موسیقی ،زبانی بدون
کلمات اســت و مستقیما با شنوندهها صحبت میکند .موسیقی حاوی یک پیام
عمیق انسانیت است و آن را منتقل میکند که البته تنها آهنگسازان محدودی
همانند باخ توانسته اند این کار را به انجام برسانند .در حقیقت قطعهای که قصد
اجرای آن را دارم ،اثری خاص برای یک انسان رنج دیده است و به عبارت دیگر،
قطعهای عالی برای موقعیتهایی اینچنین (شرایط کرونا) است.
او همچنین درباره میزان آشــنایی خود با موســیقی ایرانی گفت :موسیقی
ایرانی چیزی اســت که در چند ســال اخیر درصدد درک آن هستم .موسیقی
ایرانی چیزی اســت که عمیقا آن را فریبنده ،الهــام بخش و بیانگر یک میراث
عظیم فرهنگی یافتم« .در این روزهای کرونایی وضعیت موسیقی در کشور شما
(آلمان) به چه صورت اســت؟» موریس ارنست عنوان کرد :وضعیت موسیقی در
آلمان تفاوت چندانی با وضعیت موسیقی در ایران ندارد .در آلمان سعی میکنیم
موسیقی را با کنسرتها و تدریس آنالین زنده نگه داریم و توسط طیف عظیمی
از مردم که مشتاقانه منتظر بازگشایی مجدد تئاترها ،سالنهای کنسرت و سینما
هستند ،احساس دلگرمی میکنیم.
این هنرمند همچنین درباره باور خود به اینکه موســیقی تا چه حد میتواند
حال مردم را در این شرایط بهتر کند ،گفت :در حال حاضر کنسرتهای آنالین،
تنها راه برقراری ارتباط با شــنوندگان و زنده نگه داشتن روند ساخت موسیقی
است .عمیقا معتقدم که موسیقی و به طور کلی هنر ،دارویی برای روح انسان است
که به شــدت هم مورد نیاز است؛ در شرایط کنونی نیز این دارو با توجه به انزوا
و لزوم رعایت فاصله اجتماعی ،بیشــتر مورد اهمیت است .با این حال عالقهمند
هستم که ببینم آیا فرم جدیدی از هنر یا ترکیبی از جنبههای مثبت کنسرت و
فیلم پدیدار میشود تا خودش را در کنار روند سابق برگزاری کنسرتها تثبیت
کند .موریس ارنســت در پایان گفت وگو با ایسنا به این پرسش که موسیقی و
هنرمندان آن در دوران کرونا چقدر در کشور او آسیب دیدند و برای بهتر شدن
این وضعیت چه راهکاری میتوان اندیشــید؟ چنین پاسخ داد :با وجود حمایت
گسترده و عظیم مالی از هنر در آلمان ،بسیاری از هنرمندان موفق نخواهند شد
این بحران را پشت سر بگذارند .مقالهای درباره برلین خواندم که نقل میکرد ۳۰
درصد از موســیقیدانها در حال تغییر شغل خود هستند .این شرایط برای آن
دســته از موســیقیدانهایی که به تازگی کار خود را آغاز کرده بودند ،تخریب و
فجایع بیشتری به بار آورد .فقط میتوان امیدوار بود که واکسیناسیونهای مداوم
به همان ســرعتی که در حال حاضر به نظر میرســند سریع و قدرتمند باشند.
بنابراین بازگشــت به حالت عادی دیگر مسئله «اگر» نیست ،بلکه مسئله «چه
زمانی؟» اســت .با دانستن این موضوع که مخاطبان از ما حمایت خواهند کرد،
بسیار خوشبین هستم.
خبر

ویروسی خطرناکتر از کرونا به جانمان افتاده

آیه کیانپور که به تازگی جایزه بازیگر زن برگزیده سی و نهمین جشنواره
هــم پخش کردند که خود من به عنوان کارگردان ندیدم و اصال نمیدانم در چه
نوبت
یامدوماین اســت که این دوران
تئاتر فجر را دریافت کرده ،میگوید :آرزوی قلب
ساعتهایی بود اما از آنجا که گویا کسی هم ندیده به نظر نمیآید تر ساعتهای
آدمهایی افسردهتر و نومیدتر.
اشخاصترو بسازد نه
شناساییسختکوش
فراخوانانسانهایی
ســخت از ما
شرکتهای
پرمخاطب بوده باشد .وی گفت :نکته جالبتر اینجاست که متوجه شدم کل زمان
این بازیگر که بیشــتر انرژی خود را بر تئاتر متمرکز کرده اســت ،در دوران
توانمند در زمینه تولید و توزیع پلمب
جمهوري اسالمي ايران
پخش تیــزر  ۳۰ثانیهای ما همان دو روز بوده و دیگر تمام شــده ،اینوزارتدرامورحالی
اقتصادی و دارائی دشــوار کرونا هم با نمایش «جوادیه» روی صحنه رفت .او به تازگی به دلیل
گمرک ايران
عباسهای
کارگردانیپلمب
آوریبه و امحاء
نمایشجمع
هوشمند و
است که ما در این شرایط پولی برای پخش تیزر تلویزیونی نداریم .از سوی دیگر
غفاری ،جایزه بازیگر برگزیده
«ســگدو»
بازی در
شده
شــهرداری هم حمایتی نکرده و حتی یک پوســتر از این فیلم در خیابان نصب
دریافت کرده است .کیانپور در گفتگو با ایسنا
فکفجر
زن را از جشــنواره تئاتر
نیست ،به همین دلیل امید ما فقط به همان دنیای مجازی است که خیلیها هم
از روزهای ســخت تئاتر سخن گفت ،از بیتوجهی به امر فرهنگ که سابقهای
چون3957
م.الف:
از آن بد میگویند و فع ً
ال همین فضا در کنار مطبوعات به ما کمک میکند
صفحه3
کودکانی بدسرپرســت توصیف کرد
بهرا همچون
رجوعتئاتر
دیرینه دارد و هنرمندان
تبلیغی برای فیلم نداریم .طریقت درباره داستان فیلم و حضور جمشید مشایخی
که ســهمی از میراث پدری ندارند و برای به چنــگ آوردن اندک نانی ،تقال
هم گفت :این فیلم درباره یک خانواده چهار نفره با مسائل مختلف است که تقریباً
میکنند .کیانپور همچنین ابراز تاســف کرد که بعــد از کرونا آنچه در تئاتر
بخش زیادی از جامعه ما هم با همین شــرایط روبرو هســتند .فیلم نگاهی ضد
میماند ،جماعتی خســته و دلشکسته و سالنهایی ورشکسته است .او گفت:
جنگ دارد و بجز اینها به نوعی ادای احترام و توجه من هم به معرفت هنرمندان
در دوره کرونــا برای چندمین بار به این نتیجه رســیدم در کشــوری زندگی
پیشکسوت بوده که نماینده آنها در فیلم من آقای جمشید مشایخی بودند .وی
میکنیم که نه تنها هنر جایگاهی ندارد ،بلکه در این میان وضعیت تئاتر بدتر
یادآور شد که اینجا هم باران میبارد آخرین فیلم سینمایی جمشید مشایخی بود
از دیگر هنرهاست  .این مساله به دلیل عملکرد دولتها نیست چراکه عمیقتر
و حدود  ۲۵روز بعد از بازی در این فیلم از دنیا رفت.
و ریشهایتر از اینهاست.

آگهی تغییرات شرکت بانیان طب سرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  549611و شناسه ملی
14008739250
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1399/09/27تصمیمات ذيل اتخاذ شد  :آقای بهزاد سیفی
به ش�ماره ملی  ، 1382458428آقای حس�ین منصوری نژاد به شماره ملی  ، 0920399101شرکت رايان سالمت آمن (سهامی
خاص) ( س�تارگان زيس�ت و س�المت آوند سابق ) به شماره ثبت  524427و شناس�ه ملی  14007487768به عنوان اعضای
هیئت مديره برای مدت دو سال انتخاب گرديدند .آقای عماد الدين محمد زاده ثانی بازرس اصلی به شماره ملی 0080098215
و آقای مجید سالمتی چچکلو به شماره ملی  0010972978به عنوان بازرس علی البدل برای يک سال مالی انتخاب گرديدند.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1097720
آگهی تغییرات شرکت بانیان طب سرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  549611و شناسه ملی
14008739250
ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مديره م�ورخ  1399/09/27تصمیمات ذيل اتخاذ ش�د  :آقای هاش�م مهريار به ش�ماره ملی
 1881605061به نمايندگی از ش�رکت رايان س�المت آمن (سهامی خاص) ( س�تارگان زيست و سالمت آوند سابق ) به شماره
ثبت  524427و شناسه ملی  14007487768به سمت رئیس هیئت مديره آقای بهزاد سیفی به شماره ملی 1382458428
به س�مت نايب رئیس هیئت مديره آقای حس�ین منصوری نژاد به شماره ملی  0920399101به سمت مديرعامل و عضو هیئت
مديره انتخاب گرديدند  .کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهد آور از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها  ،عقود اسالمی
با امضای مديرعامل و رئیس هیئت مديره متفق ًا همراه با مهر ش�رکت و س�اير اوراق و نامه های اداری وعادی و مراس�الت با
امضای مدير عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1097721

