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حضرت امام صادق )ع(:

»دوستت را از راز خود آگاه مكن، 
مگر بر رازی كه اگر دشمن از آن 
آگاه شود، نتواند به تو زيانى رساند؛ 
زيرا دوست نیز ممكن است روزی 

دشمن شود.«

مشكاه األنوار

كارگردان فيلم هاي سينمايي»لباس شخصي« و »ضد« مطرح كرد

 مخالفت »جريان نفوذ« 
با ساخت فيلم  ترور شخصيت هاي انقالب!

   مصطفي شاه كرمي
با وجود گذش�ت بيش از چه�ار دهه از 
عمر انقالب اسالمي، جريان سينمايي 
كش�ورمان از پرداخ�ت س�ينمايي و 
دراماتيك نس�بت به ش�خصيت هاي 
شناخته شده و سرشناس كشورمان كه 
توسط جريان هاي ضد نظام با شيوه هاي 
گوناگون مورد ترور شخصيتي يا فيزيكي 
ق�رار گرفته ان�د، دچ�ار كوتاهي هاي 
غير قابل توجيهي شده است. هر چند 
برخي از فع�االن س�ينمايي معتقدند 
كه سينماگران مايل هستند به چنين 
س�احت هاي�ي ورود كنند، ام�ا برخي 

جريانات مش�كوك يا به اصطالح نف�وذي نمي خواهند و 
نمي گذارن�د كه آث�اري در رابطه با ش�خصيت هاي مؤثر 
انقالبي و حتي شهداي برجسته اين حوزه ساخته شود. 
 امیرعباس ربیعي، فیلمساز جوان كشورمان كه كارگرداني و 
ساخت آثاري مثل فیلم سینمايي »لباس شخصي« و »ضد« 
را تجربه كرده است، با حضور در برنامه جهان آرا درباره داليل 
عدم تولید آثار س��ینمايي در رابطه با ترور ش��خصیت هاي 
برجسته انقالبي و حوادث ملتهبي كه در ايام ابتدايي پیروزي 
انقالب در كشورمان رخ داده مي گويد: »يك علت ريشه اي دارد 
و آن اين است كه يك دسته اي كه تحت عنوان نفوذي از آنها 
ياد مي شود، هنوز هم وجود دارند كه نمي خواهند در رابطه با 

اينگونه سوژه ها كار هنري صورت بگیرد!«
اين كارگردان جوان سینماي كشورمان در توضیح »جريان 
نفوذ« و اينكه اين نفوذي ها در بین مديران هستند يا در بدنه 
اجرايي سینماي كشورمان اظهار مي دارد: »ما در يك كشوري 
زندگي مي كنیم كه يك تاريخ معاصري داريم و اين تاريخ معاصر 
مملو از سوژه هاي ملتهبي است كه فارغ از بحث محتوايي، وقتي 
از نظر سینمايي آنها را بررسي مي كنیم، مي بینیم كه چقدر 
ظرفیت هاي دراماتیكي دارند. به عنوان مثال رئیس قوه قضائیه 
كشور و طیفي از يارانشان در حزب جمهوري ترور شدند. روز 
قبل از اين اتف��اق، آقاي خامنه اي ترور مي ش��ود؛ روز بعدش 
ماجراي ترور ناموفق ش��هید الجوردي و به شهادت رسیدن 
ش��هید كچويي در محوطه زندان اوين اتفاق مي افتد. دو ماه 
بعد از اين اتفاقات، رئیس جمهور )شهید محمدعلي رجايي( و 

نخست وزير )شهید محمدجواد باهنر( هر 
دو با هم ترور مي شوند!«

ربیع��ي در ادام��ه مي افزايد: »خب ش��ما 
مالحظه كنید كه ظرف شش ماه چندين 
ترور موفق]در سطح مسئوالن ارشد كشور[ 
اتفاق افتاد  كه وقتي بسترهاي تاريخي هر 
كدام از آنها را بررسي مي كنید يا مي خوانید، 
مي بینید كه هر كدامشان چقدر سوژه هاي 
ملتهبي هستند و از نظر سینمايي چقدر 
مي توانند براي مخاطب جذاب باشند. اين 
حوادث اگر در هر كشوري كه سینما دارد، 
اتفاق افتاده بود]آثار سینمايي و دراماتیك 
متعددي از هر كدامشان ساخته مي شد[ 
من مي توانم بگويم اگ��ر اين اتفاقات به خص��وص در امريكا 

افتاده بود تا االن هزاران فیلم ساخته مي شد!«
گزاره اي را كه اين فیلمس��از جوان كش��ورمان به آن اش��اره 
مي كند، قباًل به ش��كل هاي گوناگون از زب��ان برخي ديگر از 
فیلمسازان دغدغه مند و انقالبي شنیده ايم كه نشان دهنده 
وجود چنین جريان ها و افرادي در عرصه فیلمسازي كشورمان 
است، البته اين فقط يك روي سكه است، چه اينكه روي ديگر 
آن ساخت آثار ضعیف و مخاطب گريز در سینما و تلويزيون 
از اين سوژه هاس��ت كه باعث ايجاد نوع��ي محافظه كاري و 
عدم جسارت ورود و پرداخت به آثار مشابه از سوي مديران و 

تصمیم گیران سینما و تلويزيون مي شود. 
اگر چه جريان نفوذ در سینما از برخي اهرم ها براي ساخته نشدن 
فیلم هاي انقالبي كه در آنها به مسائلي مثل ترور شخصیت هاي 
مؤثر انقالب و كشور پرداخته مي شود، استفاده مى كند، اما تولید 
آثار قابل دفاعي مثل فیلم سینمايي »باديگارد« توسط ابراهیم 
حاتمي كیا نش��ان مي دهد كه نبايد براي جري��ان نفوذ قدرت 
افسانه اي استنباط شود، چه اينكه تولید چند فیلم سینمايي ديگر 
مثل »سیانور« بهروز شعیبي يا دو فیلم گانه »ماجراي نیمروز« 
محمد حسین مهدويان توس��ط فیلمس��ازان جوان سینماي 
كشورمان از جمله شاهد مثال هاي تأيید اين مطلب است. هرچند 
متأسفانه تا كنون شاهد س��اخته شدن آثار ضعیف سینمايي و 
تلويزيوني در اين رابطه هم بوده ايم كه باعث شهید شدن مجدد 
سوژه شده اند، اما فیلمسازان انقالبي بايد بدانند كه »ناز پرورده 

تنعم نبرد راه به دوست / عاشقي شیوه رندان بالكش باشد«.

    خبر

با طرح مسئله رشوه در سينما مطرح شد 
افشای پشت پرده ای ديگر از سينما اين بار از زبان مديری 

روايت رئيس رسانه ملي از دليل تغيير تهيه كننده »موسي« 
»رضوي« نفسي تازه به پروژه موسي مي دهد

    فرزين ماندگار
هنر در اي�ران تا همين اواخ�ر عرصه ای بود ك�ه در جامعه 
يكه تازی می كرد، اما اتهام زنی آزار جنسی، فرار مالياتی و 
از هم پاشيدن خانواده و حاال طرح مسئله رواج رشوه در اين 
عرصه از سوی مهران مديری، ذهنيت افكار عمومی درباره 
پاك بودن عرصه هنر را با چالشی جدی مواجه كرده است. 
مهران مديری در برنامه »دورهمى« از رشوه گرفتن كارگردان ها 
و تهیه كننده ها برای تقس��یم نقش بین عالقه مندان بازيگری 
سخن به میان آورد و از آن انتقاد كرد.  اين انتقاد مهران مديری 
از هم صنفى هايش در حالى اتفاق مى افتد كه س��ینما و عرصه 
هنرهای نمايش��ى در چند ماه اخیر زير شديدترين انتقادها به 
دلیل طرح مباحث آزار جنس��ى قرار دارد.  در قسمتى از برنامه 
»دورهمى«، مهران رجبى بحث را به س��مت رشوه گرفتن در 
ادارات كشید و مهران مديری هم از اين فرصت استفاده كرد تا 
به مسئله رشوه در سینما بپردازد. مديری توضیح داد كه رشوه 
فقط در بانك ها و اداره ها اتفاق نمى افتد و در سینما هم به وفور 
شاهدش هستیم. او گفت: »يك كار كثیفى كه در كار ما انجام 
مى دهند، اين است كه از شما پول مى گیرند تا بازی كنید. اين 
هم اسمش رشوه  است. به يك بازيگر مى گويند 200 میلیون بده، 
چهار تا سكانس بازی كن.« بعد از جوان هايى كه مى خواهند وارد 
اين حرفه شوند، خواست دست به چنین كاری نزنند و در توضیح 
گفت: »به جوان هايى كه مى خواهند وارد اين حرفه شوند بايد 
بگويم واقعاً اين كار را نكنید. تهیه كننده بايد س��رمايه  ساخت 
فیلم را از جای ديگری بیاورد. قرار نیس��ت شما 100 میلیون، 

200میلیون بدهید تا بازی كنید. ش��ما بايد بازی كنید و برای 
آن دستمزد هم بگیريد.« مهران رجبى هم خاطره ای در همین 
زمینه تعريف كرد: »يك بار يكى آمد و گفت يك س��ريال چند 
مى ارزد، گفتم مثالً 10 میلیارد تومان. او به من گفت، 10 میلیارد 
مى دهم دخترم بازيگر شود. گفتم اصاًل معلوم نیست اين پول را 
بدهى دخترت واقعاً بازيگر شود و منصرفش كردم.« او خاطره 
ديگری هم از جوانى تعريف كرد كه برای نمای بسته در يك فیلم 
پول داده بود. رجبى گفت: »در يكى از شهرستان ها سر يكى از 
اين فیلم های اس��تانى، يك نفر آمد و گفت آقای رجبى نمای 
بسته چقدر اس��ت، من تعجب كردم و بعد گفت، من 7میلیون 
پول داده ام تا چند نمای بس��ته از من بگیرند. هر نمای بس��ته 
يك میلیون تومان است و هر النگ شات 200 هزار تومان.« به 
نظر مى رسد عرصه سینما و هنرهای نمايشى نیاز جدی به يك 
پااليش درونى دارد، چراكه ضعف كیفیت آثار نمايشى، مردم را از 

اين هنر زده كرده و باعث ركود جدی در گیشه شده است.

رئيس ص�دا و س�يما درب�اره تغيي�ر تهيه كننده س�ريال 
»موسي)ع(« و انتخاب سيدمحمود رضوي عنوان كرد: حضور 
آقاي رضوي نفس تازه اي به اين پروژه خواهد داد و اميدواريم 
با حضور او به لحاظ اجرايي، پروژه تسريع و تقويت شود و 
به لحاظ غنايي محتوا هم اميدوارم حضورشان كمك كند. 
پیمان جبلي، رئیس صدا و سیما در حاشیه مراسم 15 سالگي 
راه اندازي پرس تي وي درباره حمايت از رسانه هاي برون مرزي 
گفت: سیاس��ت ما اين اس��ت كه حداكثر تالش خود را به كار 
بگیريم؛ هم براي تقويت رس��انه ها و هم براي تسهیل عملیات 
حرفه اي شان كه اگر به تغییر ساختار و قدرت مانور بیشتر نیاز 

باشد، حتماً اين كار را خواهیم كرد. 
وي درباره سريال هاي نمايشي هم گفت: درباره سريال ها بايد 
در حوزه نمايشي بیشتر توجه شود و براي ساخت سريال از طرح 
و ايده تا شكل گیري داس��تان و فیلمنامه مبتني بر نیاز جامعه 

مؤثرتر كار كنیم. 

جبلي در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره روند تولید سريال ها 
و اينكه گفته مي شود بیش��تر آثار متوقف هستند، گفت: روال 
تولید كما في السابق ادامه دارد، بررسي طرح ها و فیلمنامه ها و 
طرح هاي نمايشي كه ارائه مي شود براساس نیازهاي سازمان 
و نیازهايي كه صورت مي گیرد، ادامه دارد. ما همزمان در حال 
بهینه سازي فرايند تولید و ادامه فعالیت تولید نمايشي هستیم. 
هم بايد فرايند را به گونه اي اصالح كنیم كه كارآمدتر ش��ود و 
تولیدات بهتر و جذاب تر شود و در عین حال بايد به تعهد آنتن 

توجه كنیم كه دچار كمبود اثر روي آنتن نشويم. 
وي در پاس��خ به اينكه تأيید مي كن��د كه غیر از س��یمافیلم 
شوراهاي ديگري براي روند تولید س��ريال راه اندازي شده اند، 
بیان كرد: همانطور كه گفتم ما در حال بررسي و نهايي كردن 
فرايند تولید هس��تیم به گونه اي كه كارآم��دي حوزه تولید و 
برنامه س��ازي را در س��ازمان از جمله حوزه نمايشي را تقويت 
كند. آنچه براي مخاطب مهم است محتواي جذاب و مورد نیاز 
جامعه است و آنچه در اين فرايند انجام مي دهیم بايد منتهي 

به همین شود. 
رئیس صدا و سیما اضافه كرد: شايد اسم خیلي كارساز نباشد، 

آنچه مهم است اين است كه فرايندها در حال بررسي است. 
وي درباره تغییر تهیه كننده سريال »موس��ي )ع(« و انتخاب 
س��یدمحمود رضوي عنوان ك��رد: حضور آق��اي رضوي نفس 
تازه اي را به اين پروژه خواهد داد و امیدواريم با حضور او به لحاظ 
اجرايي پروژه تسريع و تقويت شود و به لحاظ غنايي محتوا هم 

امیدوارم حضورشان كمك كند. 

نظر انتقادي اهالي موسيقي نسبت به كنسرت- نمايش

 كنسرت – نمایش 
پدیده اي چيپ و بي هویت

 هوشنگ جاويد: اصل كار را كه موسيقي ايراني است فراموش مي كنيم و مي چسبيم 
به چنين ظواهري و در اين ميان باطن فراموش مي شود

مصطفي محمدي      یادداشت

    سینما

    دیدگاه

 چاپ دوم »سعي هشتم« 
زندگی داستانی حضرت هاجر 

چاپ دوم كتاب »س�عی هش�تم«، زندگی داستانی همسر 
حض�رت ابراهي�م)ع( جناب  هاج�ر)س( روانه بازار ش�د. 
انتشارات شهید كاظمى چاپ دوم كتاب »سعى هشتم«، زندگى 
داستانى همسر حضرت ابراهیم )ع(  جناب  هاجر)س( را روانه بازار 
كرد. تصور ما اين است كه رسیدن به درجات واالی قدسى و تقرب 
به پروردگار هستى از ما انسان های معمولى دور است، اما هستند 
افرادی كه خواستند و توانس��تند. هاجر، آن بانويى كه به ظاهر 
كنیزی مطرود بود، چنان خالصانه در راه توحید گام برداش��ت 
كه قدم گاهش معبر انبیا و اولیا گش��ت. چاپ دوم كتاب »سعى 
هشتم«، زندگى داستانى همس��ر حضرت ابراهیم)ع(- جناب 
هاجر )س( در قطع رقعى و 176 صفحه به قلم توانای سیدمحسن 

امامى توسط انتشارات شهید كاظمى روانه بازار شد. 
----------------------------------------------------

۳ فيلم جدید به سينماها می آید
س�خنگوی ش�ورای صنف�ی نماي�ش از آغ�از اك�ران 
س�ه فيلم جدي�د از روز چهارش�نبه اين هفته خب�ر داد.

همايون اسعديان، سخنگوی شورای صنفى نمايش درباره خروجى 
جلسه اين شورا روز گذشته گفت: در جلسه امروز مصوب شد فیلم 
سینمايى »بازيووو« به كارگردانى امیرحسین قهرايى به سرگروهى 
پرديس كورش، »تى تى« ساخته آيدا پناهنده در پرديس ايران مال 
و »پیتوك« به كارگردانى مجید صالحى به سرگروهى مگامال از 
چهارشنبه اين هفته 15 تیرماه به نمايش درآيد. وی با اشاره به 
قیمت بلیت سینماها بیان كرد: قیمت بلیت سینما تغییر نمى كند، 
اما براساس يك توافق مش��ترك با تهیه كننده و سینماداران در 

سانس هايى امكان ارائه بلیت شناور وجود دارد.
----------------------------------------------------

 حضور نماینده رهبری 
در تشييع مادر شهيد ژاپنی

مراس�م تش�ييع كونيكو يامامورا )س�با بابايی(  تنها مادر 
ش�هيد ژاپنی دفاع مقدس روز گذش�ته برگ�زار و پس از 
آن در قطع�ه ۴۵ بهش�ت زه�را ب�ه خاك س�پرده ش�د.
مراسم تشییع كونیكو يامامورا )س��با بابايى( ديروز  از روبه روی 
مسجد انصارالحسین برگزار ش��د. اين مراسم با حضور بسیاری 
از چهره ه��ای فرهنگ��ى و سیاس��ى از جمل��ه حجت االس��الم 
سیدمحمدحس��ن ابوترابى فرد به نمايندگ��ى از بیت رهبری، 
سیدامیرحسین قاضى زاده هاشمى رئیس بنیاد شهید، غالمعلى 
حدادعادل رئیس بنیاد سعدی، حسین ديوساالر رايزن فرهنگى 
ايران در ژاپن، حجت االسالم محمد قمى رئیس سازمان تبلیغات 
اسالمى و محمدحسین صفار هرندی برگزار شد. كونیكو يامامورا، 
مادر شهید »محمد بابايى« كه مدتى به علت بیماری در بیمارستان 

خاتم االنبیا بستری بود، روز جمعه 10 تیر دار فانى را وداع گفت.
----------------------------------------------------

»پهلوون« اولين برنامه زورخانه ای تلویزیون
»پهلوون« اولين ويژه برنامه زورخانه ای است كه در صداوسيما 
توليد شده و اختصاص به تيم های ورزش باستانی ايرانی دارد.

»پهل��وون« آخري��ن برنامه تهی��ه ش��ده در خانه تولی��دات جوان 
صداوسیماست كه با مش��اركت شبكه ورزش و س��ازمان تبلیغات 
اسالمى اخیراً روی آنتن شبكه3 و ورزش رفته است. مجموعه ای گرم و 
ايرانى كه بر محور ورزش پهلوانى و زورخانه ای تولید شده و در خالل آن 
وسايل، اصطالحات و قوانین ورزش زورخانه ای نیز به مخاطبان آموزش 
داده مى شود. بعد از اقبال مردم و جامعه ورزشى از برنامه پهلوون حاال 
قرار است اين برنامه از شبكه های امید، قرآن و جام جم هم بازپخش 
شود. اين مجموعه از شنبه تا چهارشنبه هر هفته حوالى ساعت 20 از 

شبكه3 و هر روز ساعت 17 از شبكه ورزش پخش مى شود.
----------------------------------------------------

 »مستوران«
 آغاز سریال سازی صنعتی در ایران

سازمان اوج به دنبال ساخت سريال های »اسفنديار«، »آرش«، 
»آل بويه« و »عصر صفوی« با محوريت قصه ها و ادبيات ايراني است.
به گزارش جوان به نقل از روابط عمومى سازمان هنری رسانه ای 
اوج، مهرداد معظمى، مدير روابط عمومى سازمان هنری رسانه ای 
اوج با انتشار توئیتى از ساخت سريال های جديد توسط سازمان 
اوج خبر داد.  وی در اين خصوص نوشت: ساخت سريال مستوران 
برای سازمان اوج در حكم آغاز يك راه میانبر است. عالمتى است از 
قدم گذاشتن در وادی صنعتى شدن سريال سازی در ايران. ساخت 
سريال تاريخى با بودجه ای برابر با سريال های روز و آپارتمانى. از 
اين كارخانه كه قصه محوری، تنوع ژانر و توجه به محتوای ايرانى و 
اسالمى را در دستور كار دارد، به زودی شاهد نمايش سريال های 
باكیفیت ديگری خواهیم بود. با قصه هايى شبیه »اسفنديار« از دل 
شاهنامه، اساطیری چون »آرش« و مرور تاريخ پرافتخار ايران از 
»آل بويه« تا »عصر صفوی«؛ سريال ها و آثاری كه توانايى تسخیر 

بازار كشورهای منطقه را داشته باشند.

مجسمه فردوسی را بدون مجوز شسته اند!
مدي�ركل موزه ها و ام�وال منق�ول تاريخی گفت: مجس�مه فردوس�ی ثبت 
مل�ی ش�ده و اق�دام ش�هرداری ب�رای پاكس�ازی اي�ن مجس�مه، ب�دون 
مج�وز، غيراصول�ی و خ�الف قوانين ناظ�ر بر آث�ار ثب�ت ملی بوده اس�ت.

مرتضى اديب زاده درباره پاكسازی مجسمه فردوسى در تهران كه پس از شست وشو، 
دو رنگ و با همین وضعیت به حال خود رها ش��ده اس��ت به ايسنا گفت:  مجسمه 
فردوسى در س��ال 1398 در فهرس��ت آثار ملى ايران ثبت ش��ده و دارای ضوابط 
حفاظت اختصاصى است. بنابراين ش��هرداری يا هر ارگان ديگری بدون دريافت 
مجوز از میراث فرهنگى، اجازه مرمت،  پاكسازی يا هر اقدام ديگری را ندارد. او تأكید 
كرد: شهرداری  برای پاكسازی و شست وشوی مجسمه فردوسى بايد مجوز میراث 
فرهنگى را مى گرفت و توسط كارشناسان متخصص اين حوزه، عملیات پاكسازی 
را انجام مى داد كه چنین اقدامى انجام نشده و شهرداری بدون مجوز به پاكسازی 

غیراصولى سطح مجسمه فردوسى اقدام كرده است.

   محمدصادق عابديني
با دور ش�دن از هياه�وي تبليغات�ي برخي 
از آثار الكچ�ري حوزه موس�يقي و نمايش، 
نظ�رات نقادانه اهالي موس�يقي نس�بت به 
اجراي اين آثار و اهداف پش�ت پ�رده آنها، 
سؤاالتي را درباره چرايي توليد و روي صحنه 
رفتن اين گونه آثار به دنبال داشته اند، اهالي 
موسيقي معتقدند كنسرت- نمايش ها، صرفًا 
با هدف پول درآوردن س�اخته مي ش�وند. 
حضار كه پول خوبي هم براي تماشاي كار داده اند، 
در پايان نمايش ايس��تاده در كنار هم س��رورد 
ايران« را مي خوانند؛ سرودي كه با گذشت  »اي 
هشت دهه از عمرش هنوز مردم ايران را به وجد 
مي آورد و باعث مي شود حس وطن دوستي تقويت 
شود. همه چیز در هیجان ناشي از سرود  اي ايران 
و خواندن از مرز پرگهر به اتمام مي رسد و تماشاگر 
كنسرت- نمايش »سي صد« با حضور خودش 
به همه چیز ضريب مي دهد نه اينكه از نمايش و 

كنسرتي كه تماشا كرده بهره اي بگیرد. 
انتشار تصاوير همخواني سرود  اي ايران در فضاي 
باز كاخ س��عدآباد پس  از پايان كنسرت نمايش 
»سي صد« بازتاب هاي رس��انه اي زيادي داشته 
 است. عده اي آن را ستوده و نشاني از تقويت حس 
ملي در میان مردم مي دانند و برخي از اينكه يك 
سرود  خاطره انگیز با حضور چند صد نفر همخواني 
شده  است، حس رضايت داشته اند، اما هیچ كدام 
از اينها ارتباط مس��تقیمي با نمايش »سي صد« 

پیدا نمي كند. 
در روزهاي��ي كه از اج��راي كنس��رت- نمايش 
»س��ي صد« مي گذرد، كمتر نقدي به اين اثر در 
رسانه ها منتشر شده اس��ت. اغلب گزارش ها هم 
با اشاره به مطالب حاشیه اي مانند سازه وارداتي 
كه به عنوان س��ن و جايگاه تماشاگران استفاده 
مي شود، سعي در بزرگ و مهم بودن اين نمايش 
دارند. البته كه كار از نظر بودجه و حجم وس��یع 
است، اما رقم 695 هزار توماني بلیت هم عددي 

نیست كه بتوان به راحتي از كنار آن گذشت. 
   چراهاي بزرگ كارهاي الكچري!

كنس��رت- نمايش هاي »س��ي« و »سي صد«، 

در كنار تئاتره��اي موزيكالي مانند »بینوايان« و 
»الیور توئیس��ت« از جمله كارهاي بزرگ از نظر 
ابعاد و گران قیمت از نظر بلیت بودند كه هر كدام 
در زمان اجرا ح��رف و حديث هاي زي��ادي را به 
دنبال داشته اند. تركیب بازيگران شناخته شده 
سینما و اجراهاي نمايش همراه با موسیقي زنده 
بخش اصلي از تئاتر موزيكال و كنسرت نمايش 
بوده است، با اين تفاوت كه در يكي ضريب نمايش 
و در ديگري ضريب موسیقي افزايش داشته است. 
سؤال هاي بي جوابي همیشه درباره اجراي چنین 
آثاري بوده است. مهم ترين سؤال هم هدف از اجرا 
است؟! تأكید بر زرق و برق بیش از حد در اين كارها 
به چه منظور است؟! چرا قیمت هاي تمام شده از 
حد متعارف كارهاي هنري بسیار بیشتر است و در 
نهايت اينكه چرا با وجود همه تبلیغات و رپرتاژ ها، 

جامعه با اين نوع كارها رابطه برقرار نمي كند؟! 
   كارهايي كه فقط با تبليغات جذاب مي شوند

حی��در كاك��ي، نوازن��ده موس��یقي ايراني  در 
مصاحبه اي مي گويد: »به نظر مي رسد برخي از 
هنرمندان تحت نظر تهیه كننده ها و مشاوره هاي 
قوي ي��ا داش��تن مديربرنامه ها  ي��اد گرفته اند 
در چه بره��ه اي، به چه صورت��ي و چه كاري را 
روي صحنه ببرند كه سودآوري مالي بیشتري 

برايشان داشته باشد.«
كاكي ادامه مي دهد: »حكايت اين افراد اين است 
كه هم از آخور مي خورند و ه��م از توبره، چراكه 
برخي از اين افراد، خودشان را به عنوان هنرمند 
موسیقي س��نتي معرفي مي كنند، ساز ايراني به 
دست مي گیرند و ژست موسیقي جدي دارند، ولي 

موسیقي كه ارائه مي دهند موسیقي پاپ است و 
حتي از خوانندگان پاپ هم استفاده مي كنند. البته 
كه من با موسیقي پاپ خوب هیچ مشكلي ندارم، 

اما اين گونه ارائه موسیقي بالتكلیف است.« 
كاكي ادامه مي دهد: »اين قبی��ل كارها به  رغم 
نداش��تن محتوايي پیچیده  و موسیقي قوي اما 
با اس��تفاده از جنبه اي نمايش مانند و همچنین 
استفاده از چهره هاي تلويزيوني با استقبال قشري 
اندك از مردم رو به رو مي ش��وند، چراكه عمدتاً 
تبلیغات بسیار بااليي دارند و هر آنچه تبلیغات 

زيادي داشته باشد، جذابیت پیدا مي كند.«
اين آهنگساز و نوازنده تنبور تصريح مي كند: »در 
جامعه امروز ما اين قش��ر اندك تازه به دوران 
رس��یده از لحاظ اقتصادي در ش��رايط خوبي 
هس��تند، ولي متأس��فانه از لحاظ فرهنگي در 
سطح پايیني قرار دارند. همین افراد تحت تأثیر 
تبلیغات گسترده از كنسرت هاي پاپ ضعیف و 
اين نوع اجراها حمايت مي كنند  و البته اگر اين 
مخاطبان به تماش��اي اين اجراها ننشینند، از 

كارهاي كم محتوا درآمدزايي نمي كنند.«
   جريان مشكوك پشت پرده!

هوش��نگ جاوي��د، موس��یقیدان، از جمل��ه 
منتقدان جدي برگزاري كنس��رت- نمايش ها 
مي گويد: »كنس��رت- نماي��ش كه ب��ه نام كار 
هنري در فض��اي هنر ايران جا افتاده، بیش��تر 
اهداف اقتص��ادي و مالي را دنب��ال مي كند و 
به عبارت ديگر تنها و تنه��ا براي پول درآوردن 
انجام مي گی��رد. خیلي راح��ت و قاطع نظرم 
درب��اره كنس��رت- نمايش جز اين نیس��ت. « 
جاوي��د مي افزايد: » كنس��رت- نماي��ش هیچ 
هويت خاص هنري ندارد، چون چیزي كه در 
موسیقي- نمايش مي بینیم، اثر موسیقي و به 
بیاني بهتر تأثیرات شنیداري موسیقي را از بین 
مي برد. « اين موسیقیدان درباره حمايت هاي 
صورت گرفت��ه از برگزاري كنس��رت- نمايش  
مي گويد: »مش��خص هم هست كه يك جريان 
خاصي اين مسیر را به اين شكل و به اين سمت 
راهنمايي و هدايت مي كند، هیچ روند و مسیر 
و حتي مقصد مشخصي ندارد و مشخص است 
كه قادر نخواهد شد ما را به جايي برساند. « وي 
ادامه مي دهد: » اشتباهي كه امروز هم شاهدش 
هس��تیم، يعني اصل كار را كه موسیقي ايراني 
باشد، فراموش مي كنیم و مي چسبیم به چنین 
ظواهري و در اين میان باطن فراموش مي شود. 
همین هم هس��ت كه دارد به موسیقي آسیب 

مي زند و خرابش مي كند.«
كنسرت- نمايش »سي صد« از سوي تماشاگران 
كه نگاهي جدي به موسیقي ندارند با استقبال 
خوبي مواجه شده است و بلیت هاي اين نمايش 
در هر اجرا به صورت كامل به فروش مي رسد، 
با اين حال حتي در فضاي شبكه هاي اجتماعي 
نیز نسبت به محتواي اين آثار نقدهايي از سوي 
مخاطبان عادي مطرح مي شود كه مهر تأيیدي 

بر نظرات انتقادي اهالي موسیقي است.

كنسرت- نمايش ها مي گويد:  
كنس��رت- نماي��ش ك��ه ب��ه 
 ن��ام كار هن��ري در فض��اي 
هن��ر اي��ران ج��ا افت��اده، 
بيش��تر اه��داف  اقتصادي 
و مال��ي را دنب��ال مي كن��د

     تلویزیون


