
گزارش

 رضا رویگری از کهریزک
به خانه رفت

دو هفتــه پس از انتشــار یک ویدیو از ســوی رضا 
رویگری و حاشیه های بر سر حضور او در آسایشگاه 
کهریزک، این بازیگر ترجیح داد با بهتر شدن شرایط 

جسمی اش به منزلی که برایش تهیه شده برود.
پنجم اردیبهشــت ماه ویدیویی کوتاه از رضا رویگری 
در حالی که روی تختی شبیه بیمارستان بود، منتشر 
شد که در آن می گفت از یک هفته قبل به آسایشگاه 
کهریزک برده شده و برای رهایی از آنجا از مردم مدد 
می خواست. این تصویر ناخوشایند که تأثری عمومی 
را برانگیخــت با همدلی برخــی خیرین و هنرمندان 

همراه شد و وعده هایی برای تامین یک واحد مسکونی 
با حضور پرســتار داده شــد. البته چند روز بعد این 
بازیگر در یک ویدیــوی دیگر بخاطر هجمه هایی که 
علیه همســرش پس از گله گذاری های خودش پیش 
آمده بود منتشر و از شــرایطش ابراز رضایت کرد. با 
این حال او پس از چند هفته تنها و گویا با خواســت 

خودش آسایشگاه را ترک کرده است.

سروش صحت ممنوع الکار نیست
رئیس رســانه ملی در واکنش به حواشی مرتبط با 
شائبه منع حضور سروش صحت در برنامه »کتاب 
باز« با تأکید بر نبــود هرگونه »ممنوع الکاری« در 
صداوســیما بیان کرد که از افــراد باید در جایگاه 

خود استفاده شود.
پیمان جبلی رئیس صداوســیما در حاشیه مراسم 
یادبــود زنده یاد نــادر طالب زاده که روز گذشــته 
در مســجد بالل صداوسیما برگزار شــد، به ارائه 
توضیحاتی درباره شــائبه ممنوعیت فعالیت برخی 
مجریان تلویزیون پرداخت. جبلی در پاسخ به سوال 
مهر درباره تردیدها درباره حضور سروش صحت در 
فصل جدید »کتاب بــاز« و اینکه این گمانه زنی ها 
شائبه ممنوع الکاری وی را ایجاد کرده است، گفت: 
چیزی به نام ممنوع الکاری در صداوســیما وجود 
ندارد، برنامه ها تغییر می کند، تهیه کننده تشخیص 

می دهد که با تیم جدید کار کند.
جبلی اضافه کرد: می تــوان از افراد در جایگاه های 
مختلف و در برنامه های مختلف استفاده کرد و هر 
کسی در جایگاه خودش، در جایگاهی که مناسب 
است با تشــخیص تهیه کننده و مدیرگروه و مدیر 
شبکه مشــغول به کار می شــود. ما چیزی به نام 
ممنوع الکاری به آن مفهومی که در رسانه ها بیان 
شده اســت نداریم. رییس صداوسیما در پاسخ به 
اینکه قرار نیســت دیگر از سروش صحت در فصل 
جدید بهره گرفته شــود، گفــت: تهیه کننده این 
برنامه در فصل قبل و در دوره ای پیش از اینکه من 
)رئیس صداوسیما( باشم برنامه اش تمام شده بود. 
من وقتی آمدم مطلع شــدم. حاال هم تهیه کننده، 
مدیر گروه و مدیر شبکه تصمیم خواهند گرفت که 

فصل جدید را چگونه شروع کنند.
جبلی در پاســخ به ســوال دیگری درباره اجرای 
مجریــان تلویزیــون در پلتفرم هــا و نمونه ای که 
احســان علیخانی بیان کرد نتوانسته است اجرای 
یک برنامــه پلتفرمی را خود به عهــده بگیرد هم 
بیان کرد: ممنوعیتی در این زمینه نیست. ضوابط 
ما برای حضور در برنامه ها و شــرایطی که شأن و 
جایگاه برنامه های رسانه ملی در آن ها رعایت شود، 
برای عوامل تولید، تهیه کننده و... مشــخص است 
و آن هــا را می دانند. ما براســاس همان ضوابط و 
شرایط با همه هنرمندان کار می کنیم و همه اقشار 
هنرمند، بازیگر، تهیه کننده و کارگردان نســبت به 
آن دســتورالعمل هایی که در ســازمان وجود دارد 

آشنا هستند.
وی در پاســخ به سوالی درباره حمایت از فیلم های 
ســینمایی در حــال اکــران و اعتــراض برخــی 
ســینماگران نسبت به پخش نشدن تیزرهایشان از 
تلویزیون توضیح داد: ما شــورایی محتوایی داریم 
که براساس نظر تخصصی آن ها آگهی و تیزر برای 

فیلم ها در نظر گرفته می شود.
رییس صداوســیما در پاســخ به اینکه آیا فیلمی 
هست که اصاًل تیزر آن امکان پخش از تلویزیون را 
نداشته باشد هم پاسخ داد: قطعاً آنچه که از رسانه 
ملی پخش، تبلیغ و ترویج می شود باید متناسب با 
هنجارها و ضوابط جامعه و فرهنگ ما باشــد. اگر 
چیزی به تشخیص این شــورای محتوایی منطبق 
با این هنجارها نباشــد یا انطباقش کم باشــد به 
همان نســبت امتیازش کم یا زیاد می شود. جبلی 
در پاســخ به اینکــه این فیلم ها مجــوز نمایش از 
وزارت ارشــاد دریافت کرده اند هم گفت: مجوزی 
که این آثــار دارند برای اکران در سینماهاســت 
نــه برای تبلیغ در تلویزیــون و ما با نظر تخصصی 
شــورای محتوایی بــه فیلم های مختلــف امتیاز 
 می دهیم و براساس آن امتیاز دفعات پخش تیزرها 

مشخص می شود.

هادی حجازی فر دبیر نوزدهمین 
جشنواره بین المللی نمایش عروسکی

طی هم اندیشــی مدیــرکل هنرهای نمایشــی با 
خانواده انجمن صنفی نمایشگران عروسکی، هادی 
حجازی فــر به عنــوان دبیر نوزدهمین جشــنواره 
مبارک  تهــران-  عروســکی  نمایش  بین المللــی 

منصوب شد.
طی هم اندیشــی با هنرمندان و خانــواده انجمن 
صنفی نمایشــگران عروســکی خانه تئاتر، با حکم 
کاظم نظــری مدیرکل هنرهای نمایشــی، هادی 
حجازی فــر بازیگــر و کارگردان تئاتر، ســینما و 
تلویزیــون به عنــوان دبیر نوزدهمین جشــنواره 
مبارک  تهــران-  عروســکی  نمایش  بین المللــی 
منصــوب شــد. در متن حکــم انتصــاب هادی 
حجازی فر آمده است: »نمایش عروسکی، این هنر 
دیرینه پربها، همواره جایــگاه ارجمندی در میان 
هنرهای ایران زمین داشــته اســت، نمایش های 
سنتی عروسکی ایران مایه فخر و سرمایه ارزشمند 
فرهنگی این سامان اســت و خالقیت های نوین و 
روزآمد نمایشگران جوان ایرانی با تازه ترین روش ها 

و شیوه های آفرینش هنری زبان زد جهانیان.
این گنجینه پربها شایســته تکریم است و توجهی 
بیــش از پیش تا به بالندگی اش افزوده شــود و از 
سوی دیگر جایگاه شایســته خود را در مواجهه با 
مخاطب در جریان اســتمرار اجراها بازیابد. در این 
راستا جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران- 
مبــارک به عنوان یکــی از معتبرترین رویدادهای 
هنری منطقه فرصت مغتنمی است تا توان و همت 
نمایشگران ارجمند عروسکی، اساتید، پژوهشگران 
و صاحب نظــران این عرصــه را در راه اعتالی این 

گونه شریف و اثرگذار هنری به کار بندد.
نظر به تخصــص، تجربه و دغدغــه جنابعالی و با 
مشاوره ی خانواده نمایشگران عروسکی، به موجب 
این حکم بــه عنوان »دبیر نوزدهمین جشــنواره 
تهران- مبارک«  نمایشــی عروســکی  بین المللی 

منصوب می شوید.

اخبــــار

 فیلم سینمایی 
 »رها و انگشتر جادو« 
آماده نمایش می شود 

فیلـم سـینمایی رهـا و انگشـتر جـادو بـه تهیـه کنندگی و 
کارگردانـی امیـر مومنی اصل و با بازی متفاوت و درخشـان 
نیمـا فالح، سـحر ولدبیگی و رها باللی که هر سـه بازیگران 
اصلـی فیلـم را تشـکیل مـی دهند، بـرای عمـوم مخاطبین 

کـودک و نوجوان و بزرگسـال تهیه و تولید شـده اسـت .
فیلـم سـینمایی رهـا و انگشـتر جـادو ؛ ضمن برخـورداری 
از آمـوزه هـای علـم روان شناسـی و توجه به مفاهیم رشـد 
و تربیـت و آمـوزش، توانسـته اسـت کـه از بیـن 137 فیلم 
سـینمایی از کشـور ایـران و 105 کشـور جهـان، در جمـع 
9 فیلـم سـینمایی برتـر راه یافتـه بـه پنجـاه و یکمیـن 
جشـنواره بین المللی فیلم رشـد حضور داشـته باشـد و در 
دل کـودکان و نوجوانـان راه پیـدا کنـد و پیـش بینـی مـی 
شـود کـه همزمان بـا آغاز نمایـش فیلـم، مخاطبین کودک 
و نوجـوان و بزرگسـال بـرای تماشـای فیلم لحظه شـماری 

. نمایند 
در خالصـه داسـتان فیلـم سـینمایی رهـا و انگشـتر جـادو 
آمده اسـت که ؛ بابا محسـن باسـتان شناس اسـت و همراه 
بـا دختـرش رهـا بـرای کشـف یـک غار مخـوف به شـمال 
ایـران سـفر مـی کننـد ؛ وقتـی بـه غار مـی رسـند، ناگهان 
زمیـن لـرزه اتفـاق مـی افتد و باعث وحشـت بابا محسـن و 
رهـا مـی شـود . زلزلـه که تمام می شـود، آتوسـا بعـد از 6 
هـزار سـال اسـتراحت، از درون یـک تابـوت قدیمـی بیـدار 
شـده و وارد زندگی انسـان های امروزی می شـود . با ورود 
آتوسـا، زندگـی بابـا محسـن و رها دچـار اتفاقات بسـیار پر 
هیجـان و چالـش بـر انگیـزی می شـود . امـا، تا اینکـه . . . 
نـگارش فیلمنامه رها و انگشـتر جـادو را دکتر منصور باللی 
بـا توجـه بـه علم روان شناسـی بر عهـده داشـته و کیانوش 
اسـالمی بـا همراهـی پرویـز قدسـی بـه عنـوان مشـاوران 

فیلمنامـه با نویسـنده همـکاری داشـته اند .
تولید فیلم سـینمایی رها و انگشـتر جادو در لوکیشـن های 
بسـیار متنـوع و زیبایـی از جملـه: مـوزه بـرج آزادی تهران، 
سـواحل دریای خـزر، جنگل عبـاس آباد بهشـهر، غار هوتو 
و مناطقـی از لواسـان بـزرگ، جاجـرود، تهرانپـارس و غرب 
تهـران انجـام شـده اسـت. رو نمایـی و اکـران خصوصـی 
فیلـم سـینمایی رهـا و انگشـتر جادو بـا حضـور هنرمندان 
برجسـته، بازیگران سـینما و تلویزیـون، خوانندگان محبوب 
و ورزشـکاران گرامی در سـینما سـپیده شـهر تهران برگزار 
گردیـد و مـورد توجه بسـیاری از هنرمندان و هنر دوسـتان 

و عالقـه منـدان قـرار گرفت .
تدابیـر خاصـی بـرای نمایش فیلم سـینمایی رها و انگشـتر 
جـادو در نظـر گرفتـه شـده و پیـش بینـی مـی شـود کـه 
بسـیاری از کـودکان و نوجوانـان و بزرگسـاالن از تماشـای 
ایـن فیلـم زیبا که به طور مسـتقل تهیـه و تولیـد گردیده، 

لـذت ببرنـد و لحظـات شـیرینی را بـا تماشـای ایـن فیلـم 
تجربـه کنند .

شـایان ذکـر اسـت کـه تیتـراژ پایانـی فیلـم سـینمایی رها 
و انگشـتر جـادو بـا صدای دلنشـین بهـروز محمدی اسـت 
و پیـام نیکومنـش بـه عنـوان مدیـر فیلمبرداری می باشـد 
و آهنگسـازی و ترانـه سـرایی تیتـراژ پایانـی فیلـم توسـط 
محمـد محتشـمی و بـا تنظیـم امیـر پناهـی و رضـا پناهی 
انجـام شـده اسـت و صدای گـرم اسـتاد منوچهر والـی زاده 
بـه عنـوان گوینـده رادیـو در بخـش هایـی از فیلم شـنیده 
مـی شـود . از دیگـر بازیگران فیلم سـینمایی رها و انگشـتر 
جـادو مـی تـوان بـه چهـره هایـی از جملـه: عارفـه نظامی، 
النـا منیعـی، میثـم حسـینی، محمـد رضـا نجفـی، هـادی 
عبدالمالکـی، مهـدی بیگدلیا، آزاده قدیمـی، کیانا صفر زاده 

و سـودابه توفیقـی اشـاره کرد .
سـایر بازیگران فیلم سـینمایی رها و انگشـتر جادو را سـیما 

رحمتـی، پرنیا مـرادی، مرتضی خندان، حجـت بابایی، رضا 
منیعـی، حـورا موسـی خانی، نیـکا صفـوی، یسـنا آوخ، النا 

عبـدی زاده و کیانا اسـالمی تشـکیل مـی دهند .
از عوامل فیلم سـینمایی رها و انگشـتر جـادو به این ترتیب 
مـی تـوان نام برد: برنامه ریز و دسـتیار اول کارگردان: سـید 
میثـم حسـینی ـ دسـتیار دوم کارگـردان: قاسـم اصغری ـ 
منشـی صحنه: افسـانه مومنی اصـلـ  عـکاس: آرزو مومنی 
اصل - دسـتیاران فیلمبـردار: رضا مومنی اصل، سـاالر موال 
وردی، سـروش نجفـیـ  دسـتیار نورپـرداز: پیمـان منتظـر 
مشـمولـ  فیلمبـرداران هوایـی: صابـر اهری، رامیـن بابایی 
ـ مدیـر صدابرداری: علیرضا عباسـقلی - دسـتیار صدابردار: 
موسـی همتـیـ  صداگـذار: امیـر مومنی اصـلـ  گویندگان 
زنـدان: سـید علـی بهبـودی، بهمن داداشـیـ  ضبـط صدا: 
علی چاوشـی ـ اسـتودیو ضبط صدا: اسـتودیو بـل ـ تدوین 
و اصـالح رنـگ: امیـر مومنی اصـلـ  طراح جلوه هـای ویژه 
بصـری: عبـاس حضرتـی ـ طـراح گرافیـک: علـی یزدانی ـ 
پخـش و مشـاور رسـانه ای و روابـط عمومـی: بهمـی دات 
کام ـ مترجم شـنیداری: حسـن کاظمی ـ تنظیم موسیقی: 
رضـا کامیـار ـ ناظـر ضبـط: دیبـا دانشـور ـ میکـس: امیـر 
پناهـی، آرش آزاد ـ گیتـار: فـراز فراهانـی ـ سـاز: افشـین 
کامیـارـ  اسـتودیو ضبـط موسـیقی: اسـتودیو آکا شـیکـ  
آوازهـا: حامـد قدمی، رسـول رضایـی، علی تیر مایـهـ  ترانه 
سـرایان: بـاران بهرامی، یوسـف زمانیـ  مجری پـروژه: گروه 
فیلمسـازی نقطـه دیـدـ  مجری طرح: موسسـه تبسـم مهر 
نیـکان ـ جانشـین و دسـتیار تهیه کننـده: منصـور باللی ـ 
مدیـر تولیـد: محسـن مومنی اصلـ  جانشـین مدیـر تولید: 
بهـزاد مـرادیـ  دفتـر پیـش تولیـد: موسسـه هلیـا فیلـمـ  
مدیـر تـدارکات: نیمتـاج پـور صفـرـ  دسـتیاران تـدارکات: 
ابوالفضـل موالیـی، علیرضا علیـزاده، صادق محمـدیـ  امور 
بیمـه: محمد شـفیعیـ  ترابری: ابوالفضل مشـهدی حسـن، 
جـواد مشـهدی رمضانی ـ طـراح چهره پردازی و جانشـین 
تهیـه کننـده: حجت باباییـ  مجـری بانـوان: فریبا مجیدی 
ـ مجـری آقایـان: محمـد سـفری ـ طـراح دکـور و صحنـه 
و لبـاس: مریـم یـادگاری ـ دسـتیار دکـور و لبـاس: آزاده 

عبـاس زادهـ  دسـتیار صحنـه: بنیامیـن محمدی .

دهه 90 خورشـیدی را شـاید بتوان »عصر جدید موسـیقی 
ایرانـی« نامید؛ سـال هایی که شـاهِد بیشـترین تغییرات در 
ُفـرم ارائه موسـیقی از سـوی اهالی موسـیقی ایرانی بودیم.

دنیـای امـروز پـر از حرکـت و جنب وجوش اسـت. سـرعت 
همـه چیـز بـاال رفتـه و فرصـت انـدک اسـت. عمـوم مردم 
صبح هـا سـر کار می رونـد و تـا غـروب در تکاپـو هسـتند. 
مسـیرها شـلوغ اسـت و ترافیـک سـنگین؛ شـب ها هـم 

فرصتـی اگـر باشـد، صـرِف اسـتراحت می شـود.
خبرهـا همـه جـا را احاطه کرده اسـت. هر جایی رسـانه ای 
هسـت که بخواهـد مخاطبی بـرای خودش پیـدا کند، یک 
روز خبـر جنـگ اسـت و یـک روز خبـر پلنگ سـرگردان و 
یـک روز هـم المپیـک و روز دیگر گرانی فـالن کاال و روزی 

دیگـر هم ماجـرای جـام جهانی فوتبال اسـت.
همـه چیز گویـی در کسـری از ثانیه رخ می دهـد. مخاطب 
امـروز مجبـور به گذر اسـت؛ گذری سـریع از هـر خبر و هر 

رویـداد، برای رسـیدن به خبر و رویـداد بعدی...
بـا  را  خـود  شـاید  می کننـد  تـالش  گویـی  هـم  هنرهـا 
سـرعت دنیای امروز وفق دهند. موسـیقی شـاید بیشـترین 

تغییـرات را در ایـن زمینـه داشـته اسـت.
چندانـی  شـنونده  دیگـر  پوئم سـمفونی ها  و  سـمفونی ها 
فراموشـی  بـه  تقریبـاً  طوالنـی  پیش درآمدهـای  نـدارد. 
سـپرده شـده اند. سـاز و آوازها کوتاه و کوتاه تر شـده اسـت. 
آلبوم هـا تقریبـاً منسـوخ شـده  اند و دور دوِر تک آهنگ هـا 
اسـت؛ آهنگ هایـی کـه تهیه کننـدگان توصیـه می کننـد 
زمانشـان از 4 دقیقه بیشـتر نشـود؛ چرا کـه مخاطب امروز 

حوصلـه بیـش از ایـن را نـدارد.
اهالـی  اسـت  شـده  موجـب  امـروز،  دنیـای  ویژگی هـای 
موسـیقی ایرانـی هـم تـالش کنند خـود را بـا زمانـه امروز 
وفـق دهنـد. آنها در آثارشـان تغییراتی از نظـر ُفرمی ایجاد 

کردنـد تـا بتواننـد ارتباط بهتـری با مخاطب امـروز بگیرند. 
شـاید بتـوان گفـت کـه آثـار موسـیقی ایرانـی در دهه 90 

خورشـیدی، تغییـرات وسـیعی را به چشـم دیـد.
ُفـرم سـنتی موسـیقی ایرانـی اصیـل از پیش درآمد شـروع 
می شـود و بـا چهارمضـراب ادامـه می یابـد، سـپس سـاز و 
آواز اجـرا و بعـد هـم تصنیفـی خوانـده می شـود، در نهایت 
هـم شـاید رِنگـی نواختـه شـود. ایـن ُفـرم کـه بخش هـای 
مختلفـش بـه هم پیوسـته اسـت، به طـور معمـول بین 30 

تـا 90 دقیقـه زمـان بـرای اجرایش نیـاز خواهـد بود.
حـال بـا توجـه بـه اوضـاع دنیـای امـروز و خصوصیـات 
مخاطـب این روزهـا، طبیعـی اسـت کـه موسـیقی ایرانی با 
ایـن ُفـرم قدیمـی در ارائـه، تعـداد زیـادی از مخاطبانش را 

از دسـت بدهـد.
ایـن ماجـرا را برخـی از موزیسـین های موسـیقی ایرانـی 
را  مخاطـب  ریـزش  خطـر  آنهـا  کردنـد.  درک  به خوبـی 
به شـدت احسـاس کردند؛ خوب می دانسـتند که موسـیقی 
بـدون مخاطـب حیاتی مانـدگار نخواهد داشـت،پس خیلی 

زود دسـت بـه کار شـدند.
ایـن گـروه از موزیسـین ها تصمیـم گرفتنـد در ُفرم هـای 
ارائـه موسـیقی ایرانـی تغییراتی ایجـاد کننـد. رنگ صوتی 
آثارشـان را متنوع کننـد؛ ریتم های جذاب تری در کارشـان 
وارد کننـد و حتـی رگه هایـی از دیگر ژانرهای موسـیقی را 
در کارشـان اسـتفاده کننـد. برخـی از ایـن موزیسـین های 
پیشـگام، متوجـه شـدند کـه بایـد بـه موسـیقی نواحـی 
مختلـف ایران و حتی به موسـیقی کشـورهای اطراف ایران 

توجـه ویژه ای داشـته باشـند.
آنهـا توانسـتند از ابـزاری کـه در اختیـار دارنـد بـه بهترین 
مخاطبـان  ریـزش  از  نه تنهـا  تـا  کننـد  اسـتفاده  شـکل 
موسـیقی ایرانـی جلوگیـری کننـد، کـه حتـی مخاطبـان 

تـازه ای هـم بـرای موسـیقی ایرانـی جـذب کننـد.
ذوق و قریحـه این آهنگ سـازان حتی برخـی از خوانندگان 
توانمند موسـیقی ایرانی را هم به موفقیت بسـیاری رسـاند، 
خوانندگانـی کـه در عین توانمنـد بودن، بـرای ادامه حیات 

هنری شـان به فضاهـای تازه ای نیاز داشـتند.
شـاید یکـی از نخسـتین و البتـه تأثیرگذارتریـن نمونه هـا 
در ایـن زمینـه آلبـوم »نـه فرشـته ام نـه شـیطان« بـود، 
و  پورناظـری  تهمـورس  آهنگ سـازش  کـه  آلبومـی 
خواننـده اش همایـون شـجریان بـود. بنـا بـه اعالم رسـمی 
 شـرکت منتشـرکننده ایـن اثـر، تیـراژ ایـن آلبـوم 50 هزار 

نسخه بود.
»نـه فرشـته ام نه شـیطان« مخاطبان بسـیاری را به سـمت 
موسـیقی ایرانی کشاند. کنسـرت های این آلبوم رکوردهای 
جدیدی را در موسـیقی ایرانی ثبت کرد. این آلبوم در عین 
حال نقطه عطفی در دوران حرفه ای همایون شـجریان بود؛ 
خواننـده ای کـه پـس از خواندن ایـن اثر به عنـوان چهره ای 
 به شـدت محبـوب میـان اکثریـت جامعـه بـرای خـودش 

جا باز کرد.
شـاید ایـن بـرای نخسـتین بـار بود کـه بـرای رونمایـی از 
آلبومی در موسـیقی ایرانی، سـالنی با ظرفیـت 700 نفر در 
نظـر گرفتـه می شـد. ایـن مراسـم در تـاالر وحـدت و میان 

اسـتقبال عالقه منـدان بـه موسـیقی برگزار شـد.
شـجریاِن پسـر آثـار دیگـری را هـم در همین راسـتا خواند 
کـه بر روند شـهرت و بیشـتر شـدن مخاطبان آثـار او تأثیر 
زیـادی داشـت. شـاید اوج تأثیرگـذاری و جـذب مخاطـب 
در ایـن مسـیر، در پـروژه »سـی« رقم خـورد، پـروژه ای که 
به آهنگ سـازی سـهراب پورناظری اجرا شـد و در 30 شب، 

توانسـت حـدود 120 هزار مخاطب داشـته باشـد.
همایـون شـجریان تنهـا خواننده ای نبـود که از ایـن تغییر 

فضـا سـود برد، علیرضـا قربانی هـم که خطر تبدیل شـدن 
بـه خواننـده ای معمولـی را احسـاس می کـرد؛ در اقدامـی 
را  او  کـه  پذیرفـت  را  پروژه هایـی  خوانـدن  هوشـمندانه 
موسـیقی  خواننـدگان  محبوب تریـن  صـدر  در  همچنـان 

نگه داشـت. ایرانـی 
یکـی  علیـزاده  مهیـار  به آهنگ سـازی  خـزان«  »حریـق 
کـه  آلبومـی  بـود،  قربانـی  علیرضـا  موفـق  آلبوم هـای  از 
مخاطبـان بسـیاری داشـت. قربانـی در سـال های آخر دهه 
90 خورشـیدی، بـا رونمایی از پروژه »با مـن بخوان« اتفاق 
جـذاب دیگـری را رقـم زد، پـروژه ای کـه تـا امـروز هـم در 
جریان اسـت و اجراهای زنده اش در سـال 1401 آغاز شـده 
اسـت. آهنگ سـاز »بـا مـن بخـوان« حسـام ناصری اسـت.
کنسـرت »بـا مـن بخـوان« یکـی از موفق تریـن پروژه های 
موسـیقی ایرانی کـه علیرضا قربانی با هوشـمندی، خواندن 

آن را پذیرفـت
کنسـرت های ایـن پـروژه به دلیـل شـیوع ویـروس کرونـا 
متوقـف شـد ولـی اکنـون و پـس از گذشـت دو سـال ایـن 

اجراهـا از سـر گرفتـه شـده اند
خواننـدگان و آهنگ سـازان دیگـری هـم در راسـتای تغییر 
در فضـای آثارشـان برای همگامی با جامعـه امروز گام هایی 

برداشـته اند و بـه موفقیت هایـی هم رسـیده اند.
بـه گـزارش تسـنیم، مـواردی کـه در اینجـا بـه آنها اشـاره 
شـد، تنهـا نمونه هایـی بـود کـه شـاید شـهرت بیشـتری 
نسـبت بـه دیگر آثـار دارند و دلیـل بر برتری فنـی این آثار 

نسـبت به دیگـر آثار نیسـت.
بـه هـر روی مقوله تغییر در فضای موسـیقی ایرانـی را باید 
به دقـت بررسـی و تحلیـل کـرد، از ایـن رو قصـد داریـم در 
قالـب پرونـده ای با عنـوان »عصر جدید موسـیقی ایران« به 

بررسـی این تغییـرات از زوایای مختلـف بپردازیم.
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چالش های موسیقی ایرانی در عصر مدرن 

اصالت یا مدرنیته در موسیقی؟ مسئله این است

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای عباســعلی عطائی دارای شــماره شناســنامه 36 به شــرح دادخواســت به کالســه 
0100136 ایــن شــورا درخواســت گواهی حصــر وراثت نمــوده و چنین توضیــح داده که 
شــادروان حسین عطائی به شماره شناســنامه 0410498734 درتاریخ  1400/12/120 

اقامتگاه دائمی خود بدرود گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1- زهرا عطائی ش ش 62 صادره از خوانســار مادر متوفی2-عباســعلی عطائی ش ش 

36 صادره از خوانسار پدر متوفی.
 پس از انجام تشــریفات مقدماتی در خواســت مزبور را در یــک نوبت آگهی مینماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد 
 رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان پاکدشت

حســن نهضت که سال هاست تهیه ی برنامه های سیاســی تلویزیون را عهده دار 
بوده، علــت تعطیلی برنامه »نگاه یک« از تلویزیون را تصمیم معاونت سیاســی 

عنوان و درباره ی این اتفاق توضیحاتی را مطرح کرد.
تهیه کننده برنامه های سیاســی تلویزیون در گفت وگویی با ایسنا درباره ی حذف 
برنامــه »نگاه یک«، اظهار کرد: هر برنامه ای یــک آغاز و یک پایانی دارد؛ برنامه 
»نگاه یک« هم بنا به تصمیم معاونت محترم سیاسی سازمان تمام شد و برنامه ای 
با عنوان »صف اول« در همان قالب و با همان محتوا تولید و جایگزین این برنامه 

شده است.  
نهضــت درباه ی حذف برنامــه قدیمی »نــگاه یک« پس از 21 ســال تولید و 
پخش، توضیح داد:  به عنوان تهیه کننده ای که ســال های سال است در سازمان 
صداوســیما کار می کنــد، روزی به ما می گویند برنامــه ای را تولید کن و روزی 
هم می گویند تولید نکن. این تصمیم بنا به تشــخیص روســای معاونت سیاسی 
سازمان صداوســیما بوده که تصمیم گرفته اند برنامه »نگاه یک« نباشد و »صف 
اول« جایگزین باشــد. او در عین حال گفت: بــه هر حال معتقدم تلویزیون باید 
از برنامه هایــی که در مــدت طوالنی روی آنها هزینه می کنــد و تبدیل به بِرند 
می شوند، محافظت کند. »نگاه یک« برنامه ای است که در طول این سال ها اغلب 

وزرا ـ چه اصالح طلب و چه اصولگرا ـ چه ســران ارتش و سپاه همه از تولید آن 
تشــکر و قدردانی کرده اند و از نظر محتوایی و اجرای برنامه توسط آقای مهدی 

قلی هم راضی بودند.  
تهیه کننده »مناظره ها« یادآور شد: برنامه »نگاه یک« هر سال در طول ایام عید 
نوروز و رمضان به صورت مقطعی تعطیل می شد و امسال نیز این تعطیلی پشت 
ســر هم بود که پس از پایان تعطیالت در حال آماده کردن برنامه برای شــروع 

بودیم که به تصمیم معاونت سیاسی این اتفاق افتاد.
نهضت ادامــه داد: مالک های یک برنامه قابل قبول در تلویزیون این اســت که 
مجری، ساختار، پژوهش و تحقیِق قوی داشته باشد که به لطف خدا ما در برنامه 

»نــگاه یک« این ویژگی ها را داشــتیم و آرزو می کنم در برنامه »صف اول« هم 
ایــن اتفاق بیفتد. برنامه »صف اول« شــروع به تولید در همان قالب »نگاه یک« 
کرده است با این تفاوت که عوامل تولید و مجری تغییر کرده اند. محتوای برنامه 
در »نگاه یک« گفت وگو با مســئوالن اول نظام بود، در این برنامه نیز همان گونه 
که از عنوان آن پیداست، ساختار بر همین است. حال آقایان تصمیم گرفتند که 

»نگاه یک« نباشد.
نهضت در پاســخ به اینکه آیا از ســازمان صداوســیما خداحافظی کرده است یا 
برنامه دیگری خواهد داشــت؟ اظهار کرد: از بدو ورود به صداوســیما و نزدیک 
به 30 ســال اســت که در معاونت سیاســی بــوده ام. کم و بیش در این ســه 
دهه برنامه های سیاســی زیادی تولید کردم و شــاید بتوان گفت ســنگین ترین 
برنامه ها را ســاخته ام. اکنون نیز در صداوســیما حضــور دادم و هر چه معاونت 
 بفرماید اطاعت می کنم. فعال دو روز اســت که متوجه شــدم برنامه »نگاه یک« 

تعطیل شده است.
نهضت در پایان برای عوامل برنامه »صف اول« آرزوی موفقیت کرد و درباره ی تیم 
تولید این برنامه یادآور شد: برنامه »صف اول« زیر نظر خبرگزاری صداوسیماست 

و مجری برنامه هم آقای عابدینی هستند.

تهیه کننده برنامه پاسخ داد

چرا »نگاه یک« پس از ۲۱ سال 
تعطیل شد؟


