«ملوان» و بحرانی ،آخرین تیر ترکش رامبد جوان

پس از عدم استقبال مردم از چهار عروسک «یاسمن»« ،غنچه»،
«فرخن��ده» و «مارال» در برنامه خندوانه ،به نظر میرس��د که
رامبد جوان هم متوجه عدم موفقیت این عروس��کها شده است
و میخواهد شخصیت جدیدی با نام «ملوان» را که صداپیشگی
آن را محم��د بحرانی بر عهده دارد ب��ه برنامه «خندوانه» اضافه
کند .هفته گذشته سینما از بازگشت محمد بحرانی با شخصیت
جدیدی به نام «ملوان» به برنامه «خندوانه» خبر داد .بازگش��ت
محم��د بحران��ی ب��ا توجه ب��ه پای��ان تصویرب��رداری مجموعه

فرهنگی

«کالهقرمزی »96که هیچگاه از تلویزیون پخش نشد
میتواند این برنامه پرطرفدار را به روزهای اوجش باز
گرداند .هفته گذش��ته هومن ح��اج عبدالهی که در
سالهای گذشته با صداپیشگی عروسک «پنگول»
توانس��ته بود مورد توجه قرار گیرد ،س��از جدایی از
برنام��ه «خندوان��ه» را کوک کرد و اعالم کرد ک��ه به دلیل آغاز
تصویربرداری سریال «پایتخت  »5دیگر نمیتواند در این برنامه
حاضر ش��ود .به گزارش آی س��ینما ،بازگشت محمد بحرانی به

«خندوانه» در حالی اعالم ش��ده که قرار است اواخر
تابس��تان امسال س��ری چهارم «خندوانه» به پایان
میرس��د و تا اطالع ثانوی خبری در مورد س��اخت
فص��ل پنجم آن نخواهد بود .با ای��ن اوصاف به نظر
میرس��د که رامبد جوان میخواهد آخرین سری از
«خندوانه» را با موفقیت به پایان برس��اند و در اوج با «خندوانه»
خداحافظ��ی کند تا ب��ه قول خودش در آینده بیش��تر بتواند به
زندگی شخصی خود برسد.

اردوان کامکار:

«سنتوری» برای من
تجربه بدی بود
من خیلی مواقع دیدهام که یک کنسرت در سبکی الیت در تاالر وحدت برگزار
کردهاند و همه مجبورند با جدیت به آن گوش دهند .در حالی که وقت اجرای این
قطعات ،مخاطب باید سر و دست بشکند .در موسیقی جدی هم همین است .اگر
کسی وسط اجرای بتهوون ،باال و پایین بپرد ،دیگران چه واکنشی نشان میدهند؟
از سالن بیروناش میکنند! خب عکس این مسئله هم صادق است دیگر
اردوان کام��کار؛ نوازن��ده و آهنگس��ازی مؤلف که
نوازندگی «س��نتور» را از کودک��ی آغاز کرده و در
همان جوانی اثری چون «کنس��رتینوی سنتور»
نوش��ته و نگرش��ی نو به این س��از بخشیده است.
میتوان به «ریزدانههای الماس» پرداخت .به «بر
فراز دریا»« ،بر تارک سپیده» و «دریا» که همهشان
آثاری قابلاعتنا و ماندگار در تاریخ موس��یقی این
س��رزمیناند .حتی موس��یقی فیلم «س��نتوری»
که خودش دوس��تاش ندارد و بس��یاری از مردم
با آن س��الها زندگی کردهاند .اما مگر میشود از
«اردوان» گفت و از خانواده غنیاش در موس��یقی
نگفت؟ خانوادهای که یکتنه بخش مهمی از اعتبار
موسیقی ایران را بر دوش میکشند .مگر میشود
از اردوان گف��ت و از آن چهار دقیقه و ده ثانیهای
ک��ه در آن بعداز ظهر تابس��تانی از س��ر گذراند،
نگفت؟ «ایست قلبی» یا نمیدانیم اسمش را باید
چه گذاش��ت ؟ «مرگ قطعی»؟ چقدر بار دارد این
کلمه .تصورش هم سخت است« .اردوان کامکار»
اما این تجربه را از س��ر گذراند .چهار سال قبل .در
آخرین روز تابستان .بعد از آن اما انگار تولدی دیگر
پیدا کرد .خودش میگوید که آن تجربه کافی بود
ب��رای اینکه فکر کند که باید بیش��تر تالش کند.
خیلی بیش��تر از قبل .آنچ��ه در ادامه میخوانید
ماحصل گفتگوی موسیقی ایرانیان با این هنرمند
پیشکسوت عرصه موسیقی است.
شما مدتی قبل دچار بیماریای شدید که
متأسفانه بسیار هم جدی بود .بگذارید صحبت
را از اینجا آغاز کنیم .این مس��ئله چقدر روی
نگرش ش��ما تأثیر گذاش��ت؟ روی س��ازتان،
موس��یقیتان و بهطور کلی ،فلس��فه زندگی و
جهانبینیتان؟
خیلی زی��اد .خیلی .من مرگ را به ش��کل واقعی
تجربه کردم .چهار دقیقه و چند ثانیه مرگ قطعی
رخ داد ام��ا بعد از آن ،انگار ان��رژی مضاعفی وارد
زندگیام شد .فکر کردم که انسان میتواند تالش
کند و به تمام مشکالت غلبه کند .میدانید؟ انگار
کسی به من گفت« :دیگر دیر است .تا االن کوتاهی
کردهای و از االن به بعد باید بجنبی ».یک نوازنده
تنها تا یک سنی میتواند بنوازد .اصال هم به قدرت
و تکنیک نیست .این کار سن و سالی دارد .گاهی
با خ��ودم فکر میکنم من اگر جای فالن اس��تاد
بودم ،دیگر ساز نمیزدم .برای همین فکر میکنم
باید کسانی را تربیت کنم که جای من را بگیرند.
اس��تادانی که ای��ن کار را نکردهاند ،خودش��ان در
سنین باال همچنان مینوازند و خب دیگر به قدرت
گذشتهشان نیستند و این برای من مایه افسوس
اس��ت .بههرحال بعد از آن اتف��اق ،به این نتیجه
رسیدم که فرصت برای نوازندگی و ارائه هنر بسیار
کم است .من بیش از  20-15سال دیگر نمیتوانم
کار کنم و نباید این فرصت را از دست بدهم.
حاال دوران نقاهت تمام شده است؟
بل��ه ،البته زم��ان زیادی طول کش��ید ت��ا دوباره
بتوانم به کارهایم برسم .بعد به موسیقی به شکل
عمیقتری فکر کردم .ببینید ،در موسیقی شگردی
وجود دارد به اسم «گول زدن مخاطب» که اتفاقاً
فرمول س��ادهای دارد .یعنی یک هنرمند میتواند
به ش��کل مقطعی ،کارهایی کند و المانهایی در
موسیقیاش به کار گیرد که برای مدتی کار خود
را پیش ببرد .اما بعد از آن باید چه کرد ؟ این ماجرا
فکر مرا بسیار به خود مشغول کرد .من میدانم که
این کاری که میکنم ،درآینده میماند .هیچ شکی
در آن ندارم ،پس باید کاری قابل دفاع باشد.
ش��ما بعد از «ریزدانهه��ای الماس» برای
مدتی طوالنی فعالیت چندانی نداش��تید .حاال
اما به نظر میرس��د که برنامهه��ای متعددی
در دست دارید .از برگزاری مسترکالسهایی
که از همین هفته آغاز میش��ود تا کنسرت و
همچنین انتشار کتاب .در این خصوص توضیح
میدهید؟
تا «ریزدانههای الماس» من هر کاری انجام دادم،
ط��رز چیدمان قطع��ات به یک ش��کل بود؛ چون
میخواستم هر کسی که این قطعات را میشنود،
صرفنظ��ر از اینک��ه ملودیها چیس��ت و چگونه
پ��رورش پیدا کرده ،بداند ک��ه این فرم مخصوص
من اس��ت .به این ترتی��ب ملودیها از یک قطعه
آرام ش��روع و به تدریج تند میش��د و پایانش نیز
با قطعهای س��ریع بود .بعد از آن ،میخواستم کار
متفاوتی انجام دهم که فرم چیدن قطعات به این
شکل نباش��د .یعنی قطعات را جابهجا کنم و بعد
از آن فک��ر کنم که چهط��ور میتوانم به همدیگر
وصلشان کنم .میخواستم کارهای دیگری روی

س��نتور انجام دهم و ای��ن زمان زی��ادی میبرد.
نمیخواستم همان کارهای معمول را انجام دهم و
مث ً
ال بداههنوازی کنم .اگر بداههنوازی صرف باشد،
میتوانم از االن تا چهار روز دیگر بنوازم و نه ملودی
کم بی��اورم و نه ریتم .اما چیزی ک��ه قابل ارائه و
دارای ارزش بوده و در راستای کارهای خودم باشد
و متعالیتر ،خیلی زمان گرفت .در این میان مسئله
بیماری هم پیش آمد.
پس ما میتوانیم این امیدواری را داش��ته
باشیم که از این پس حضور پررنگتری داشته
باشید.
حتماً.
برسیم به ش��یوه سنتورنوازی معاصر .این
ایده از کجا شکل گرفت؟ آن زمان کسی هم
از شما حمایت کرد؟
من وقتی خواستم به این ش��یوه کار کنم ،استادان
چندان روی خوشی نشان ندادند.برای مثال ،روزی
به اس��تاد «پایور» که من همیشه عاشقشان بودم،
گفتم فرصتی به من بدهید تا قطعهای را که نوشتهام،
گوش کنید .بعد از اینکه کار را گوش کردند ،گفتند
بد نیست .یعنی نگفت خوب است .تنها گفتند« :فقط
قسمت آخری که زدی خوب است».
قسمت آخر چی بود؟
چیزی که در س��نتورنوازی قدیم وجود نداشت و
آن تحرک بود .استاد پایور همیشه دوست داشت
س��از تحرک داش��ته باش��د؛ اما میتوانم بگویم از
 20اس��تادی ک��ه آن زم��ان بودند 19 ،تایش��ان
میگفتند این کارت اشتباه است.
کسی حمایتتان کرد؟
بله ،خانوادهام همیشه حامی بودند.
جز خانواده؟
غیر از خانواده که همیشه پشتیبان من بودند ،فقط
دو س��ه نفر بودند که در هم��ان لحظهای که کار
را ش��نیدند ،هیجانزده شدند و تشویقام کردند و
گفتند حتماً باید ای��ن کار را ادامه دهی .از جمله
این اساتید ،اس��تاد فخرالدینی و استاد شهبازیان
بودند .من آن زمان تنها  16سال داشتم؛ اما این دو
استاد هیچ با خودشان فکر نکردند که بگویند این
پسر کوچک است و نباید حمایتاش کرد و کام ً
ال
تش��ویقم کردند .البته یک بار «کل��ک» هم زدم!
یکبار به سفر رفته بودم .وقتی برگشتم ،قطعهای
نواختم و گفتم قطعهای از «امیناهلل حسین» پیدا
ک��ردهام و آن را نواختم! همه از این قطعه تعریف
کردن��د و گفتند چقدر عالی اس��ت .بعد از اینکه
مدتی گذشت ،گفتم برای خودم بوده است!
واکنششان بعد از اینکه ماجرا را فهمیدند
چه بود؟!
خ��ب طبیعی اس��ت که گفتند چ��را همان زمان
نگفتهام .به هر حال کسی تحسینام نکرد.
شما ش��یوه س��نتورنوازی معاصر را ابداع
کردهاید؛ ام��ا انگار ادعای��ی روی آن ندارید.
نههیچزمانی اس��م «سبک» روی آن گذاشتید
و ن��ه حتی ب��ه نام خودتان معرف��ی و ثبتاش
کردید .چرا؟
اس��م خودم را روی آن بگذارم که خندهدار است.
(خنده) من همیش��ه فکر میکن��م «تاریخ» روی
جزئیترین رفتارهای ما تأثیرگذار اس��ت .عالوه بر
آن ،اگر بگویم «سبک اردوان کامکار» اشتباه است.
س��بک معنای خودش را دارد .سبک یعنی اینکه
شما بتوانید یک نوازنده را از دوران کودکی تا عالی
با یک شیوه تربیت کنید .آیا این اتفاق میتواند با
این شیوه رخ دهد؟ شاید باید زمان بگذرد و خودم
این شیوه را تکمیل کنم و بعدها شاگردانم روی آن
کار کنند تا پیشرفتهتر شود.
کسی که میخواهد در این شیوه نوازندگی
کند ،باید ردیف را کامل بداند؟
در شیوه ما نیازی به اینکه موسیقی سنتی به این
ش��کل کامل فراگرفته شود ،نیست؛ اما الزم است
هنرجو درباره موسیقی نواحی بداند و مطالعه کند.
موسیقی سنتی از موسیقی ردیف تغذیه میکند؛
اما موس��یقیای که من کار میکنم ،از موس��یقی
مناطق ایران است.
که ای��ن موضوع کار را س��خت میکند،
چون گستردگی این موسیقی زیاد است.
بله،خیلیزیاداست.شمااگرملودیهای«ریزدانههای

الماس» را تحلیل کنید ،ش��اید اص ً
ال متوجه نشوید
که این ملودیها برای کدام مناطق ایران اس��ت که
اینچنین پشت سر هم قرار گرفتهاند.
اتفاق ًا میخواس��تم در همین زمینه سوال
کنم .شما از همان کارهای ابتدایی ،به موسیقی
نواحی توجه زیادی داشتید .این در حالی است
که آن زمان این کار متداول نبود و حتی گاهی
نهی هم میشد.
بله.
اما حاال به تازگی رجعت به این موسیقی
را در کار آهنگسازان بیشتر میبینیم.
من باید توضیحی در این خصوص بدهم .اوالً اینکه
اگر ما از موسیقی ُکردی استفاده کردیم ،برای این
بود که به خوبی این موس��یقی را میشناختیم؛ اما
موس��یقی مناطق دیگر را تنها ش��نیده بودیم و به
شکل کامل آن را نمیشناختیم .یعنی دانشمان از
آن عمیق نبود .برای مثال ،موسیقی شمال یا جنوب
خراسان را نمیشناختیم؛ اما من بهشخصه خودم این
کار را کردم و دنبال این نوع موسیقیها رفتم .مث ً
ال
دو سال روی موسیقی بلوچستان کار کردم.
استاد مستقیمی هم داشتید؟
این موسیقی اس��تاد نمیخواهد .شما باید تحقیق
کنی��د و افراد مختلف را دی��ده و بدانید کدام اصل
است و کدام بدل .کسانی هستند که این ملودیها
را عوض میکنند تا مردم بیش��تر خوششان بیاید.
یعنی از اصل آن غافل میش��وند .من بیشتر دنبال
آدمهایی بودم که موسیقی اصیل مناطقشان را ارائه
میدادند .خودشان هم نمیدانستند که این موسیقی
چیس��ت .فقط نس��ل به نسل به آنها رس��یده بود.
شما وقتی در موسیقی مناطق مختلف ایران دقیق
میشوید ،به دنیای عجیب و غریبی برمیخورید .مث ً
ال
ساز بسیار پیشرفتهای مثل «بانجو» در ایران ساخته
شده است .ملودیهایی که میشود با «بانجو» زد ،با
رباب -که در بلوچستان خیلی مرسوم است -بسیار
فرق میکند و بینظیر است .من فردی بلوچ که در
نروژ زندگی میکند و تحصیالت موس��یقی دارد و
این س��از را مینوازد ،پیدا کردم و چیزهای بسیاری
از او یاد گرفتم .موس��یقی شمال یا جنوب خراسان
ی وحشتناکی نداشت؛ اما «موسیقی بندر» از
پیچیدگ 
بندرعباس گرفته تا چابهار بسیار با هم فرق میکند.
این موس��یقیها خیلی غنی اس��ت و باید روی آن
تحقیق شود .من در موسیقی آذری هم تحصیالتی
کردم .میدانم که موسیقی سنتی آذری یعنی چه و
از چه دستگاههایی در آن استفاده میکنند .موسیقی
آذربایجان بیش��تر حالت مینور دارد ،اما یک جایی
در آذربایجان هس��ت که از ش��ور هم زیاد استفاده
میکنن��د .در نزدیک مرز که کردها و ترکها با هم
ترکیب میشوند ،موس��یقی « ُکرمانجی» میشود.
در موس��یقی ترکی اس��تانبولی این دو موسیقی با
هم ترکیب ش��دهاند .موس��یقی پاپ ترکیه ،بیشتر
موسیقی ُکردی است؛ چون موسیقی خود ترکها
بسیار ساده و روان است و هیچ تحرکی در آن وجود
ن��دارد و این تحرکی که ش��ما هماکنون میبینید،
به خاطر اختالط این موس��یقیها با هم است .این
مس��ئله در زبان هم وج��ود دارد .زبان کردیای که
من صحبت کنم ،زبان اصلی کردی اس��ت .سقز و
مهاباد کمی لهجه ترکی دارد یا برخی کلمات ترکی
را دارد .در کرمانشاه ،کردی کلهری با گویش لکی و
لری شباهت دارد .موسیقی هم همین است .شما از
اینجا به گرمسار یا خوانسار و یزد که بروید ،میبینید
هر کدام موس��یقی خودشان را دارند .البته استفاده
از موسیقی محلی چیز جدیدی نیست و نمیتوانم
بگویم من این کار را انجام دادهام .آهنگسازان بسیار
موفقی به همین ش��کل عمل کردهاند .شما فرض
کنید یکی مثل «کورساکف» ،از ملودیهای محلی
اس��تفاده کرده است .البته ما تنها کشوری هستیم
که موسیقی سنتی و نواحی داریم و اینکه چرا این
اتفاق افتاده ،خودش داستان مفصلی دارد .جای دیگر
اینطور نیست .در یونان موسیقی سنتی یکی است.
جنوب یونان همان موس��یقیای وجود دارد که در
شمال خراسان هس��ت؛ اما لهجهاش فرق میکند.
موسیقی سنتی ایران کمی از این موسیقی بهره برده
اما موسیقی ما مختصات خودش را دارد .طی سالها
نوازندگان یا آهنگسازانی که توانایی نداشتند که کار
کنند ،به چیزی چسبیدهاند و میگویند« :این مرکز
زمین است ،بیایید و آن را متر کنید .تنها ردیفی که
در ایران معتبر اس��ت ،آنی است که من میگویم».
برای مث��ال آقای دوامی میگفتند هیچ ردیفی جز
این ردیف وج��ود ندارد .آق��ای کریمی هم همین
اعتقاد را داش��تند .در این میان مث ً
ال آقای لطفی با
اساتید مختلف کار و ردیفی را تدوین کرد .البته این

موضوعات دیگر این روزها کاربردی ندارد.
ش��ما بر فیزیک نوازنده و قدرت دستها
تاکید زیادی دارید ،این تاکید برای چیست؟
در موسیقی سنتی – ردیف  -هر چه ثبت و ضبط
ش��ده ،بر اساس ساز تار بوده است .اینکه بخواهی
ملودیهای تار را با سنتور بنوازی ،خندهدار است؛
ام��ا ردی��ف خیلی س��اده نواخته میش��ود .چون
ملودیهای تار اس��ت و با یک دست هم میشود
آنه��ا را زد .آقای پایور ب��رای اولینبار فکر کرد که
فرم «حبیب سماعی» جواب نمیدهد و شروع به
تکامل این س��از کرد .اول اینکه اندازه این س��از را
اس��تاندارد کرد و تکنیکهایی آورد که شاید االن
س��اده به نظر بیاید؛ اما ایشان کار بسیار بزرگی در
آن زمان کرد .م��ن در نوجوانی فکر کردم آن هم
جواب م��ن را نمیدهد و به همی��ن خاطر ،روی
این ش��یوه کار کردم و همانطور که شما گفتید،
نواختن در آن به دو دست نیاز دارد.
شما در زمینه موس��یقی کردی ،موسیقی
فولک مناطق مختلف ایران ،اصول آهنگسازی
غربی و موس��یقی ردی��ف کار کردهاید .اینها
چگونه در موسیقی شما به تجمیع رسیدهاند؟
من نمیتوانم ادعا کنم تمام اینها را در سطح عالی
میدانم؛ اما وقتی شما اینها را با هم فرا میگیرید،
میدانید که چطور به آنها چفت و بست بدهید .من
اکنون به این نتیجه رسیدهام که ملودیهایی که در
برخی نقاط ایران است ،به هیچعنوان با هارمونیای
که االن میشناس��یم ،همخوانی ندارد .آقای حنانه
تجربه موفقی در این زمینه داشتند .ایشان از تمام
ملودیه��ای مناطق مختلف ،ی��ک هارمونی برای
خ��ودش اس��تنتاج میکرد که موفق بود .ایش��ان
ملودیه��ای محل��ی و نواحی و س��نتی را تنظیم
میکرد و نتیجه به ش��کلی بود که ش��ما به هیچ
عن��وان فک��ر نمیکردید از حیطه خ��ودش خارج
ش��ده اس��ت .این اتفاقات حاال کمتر رخ میدهد،
چون متأسفانه موسیقی ما دچار سردرگمی است.
ببینید یک موسیقی برای موسیقی عروسی است،
یک موسیقی برای کافه و رستوران و ...در کنار اینها
یک موس��یقی جدی هم وج��ود دارد .البته من به
هیچعنوان نمیگویم آن موسیقی که برای عروسی
تولید میشود ،بد است .خودش یک تخصص است
که من بلد نیستم .کسی که در کافهای در نیویورک
س��از میزند ،تخصص ای��ن کار را دارد و میتواند
کاری کند که مخاطباش با خوردن ناهار و ش��ام
کیفکند .کسی که موسیقی کافهای کار میکند،
کارش در کافیشاپ است؛ نه اینکه ما او را ببریم در
تاالر وحدت و بگوییم اجرا کن!
اما در تمام دنیا همین رویه است.
مگر من گفتم دنیا خوب است؟ (خنده) این معضل
بزرگی اس��ت که فقط به ایران محدود نیست .من
خیلی مواقع دیدهام که یک کنس��رت در س��بکی
الیت در تاالر وحدت برگزار کردهاند و همه مجبورند
ب��ا جدیت به آن گ��وش دهن��د .در حالی که وقت
اجرای این قطعات ،مخاطب باید سر و دست بشکند.
در موسیقی جدی هم همین است .اگر کسی وسط
اجرای بتهوون ،باال و پایین بپرد ،دیگران چه واکنشی
نش��ان میدهند؟ از سالن بیروناش میکنند! خب
عکس این مسئله هم صادق است دیگر.
برس��یم به فیلم «س��نتوری» ب��ا توجه به
موفقیتی که موس��یقی آن فیلم داشت ،آیا بار
دیگر امکان اتفاق افتادن آن تجربه هست؟
به من پیشنهاد دادند که این کار را انجام دهم؛ اما
من نکردم« .سنتوری» برای من تجربه بدی بود.
چرا؟
م��ن این داس��تان را باره��ا گفت��هام .وقتی آقای
مهرجوی��ی با من تماس گرفتند ،گفتند داس��تان
نوازنده بس��یار معروفی اس��ت که بنا به دالیلی با
مشکالتی مواجه میشود و به همین خاطر ،ناچار
خودش هم میخواند و مینوازد .من موسیقی فیلم
را نوشتم و بعد اتفاقاتی رخ داد که فکر کردم تجربه
بسیار بدی رخ داده است.
اما با همان فیلم ،س��از س��نتور بیشتر بین
مردم شناخته شد.
صددرصد.
هیچوقت دلتان نخواس��ت دوباره با آن
میزان مخاطب همراه شوید؟
نه .دوست ندارم( .خنده) من مخاطبان آگاه خودم
را دارم.
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برنامه هفت تعطیل شد
ناصر کریمان ،مدیر گروه اجتماعی شبکه سه سیما اعالم کرد :برنامه سینمایی «هفت»
تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری  ۹۶پخش نخواهد شد .وی در این خصوص افزود :باتوجه به
اتمام قرارداد دومین سال اجرای این برنامه با صداوسیما و اینکه آقای افخمی به دنبال ساخت
فیلم سینماییشان بودند درنهایت تفاهم دوسویه این شد که پس از برگزاری انتخابات
ریاست جمهوری ،این برنامه با تیم جدیدی بر سر کار بیاید.

موسیقی
لوریسچکناواریان:

 99درصد مردم
با کلمه اپرا آشنایی ندارند

لوریس چکناواریان درخصوص عدم استقبال
از اپرا در کش��ورمان گفت :ما در حال حاضر
در کش��ور اپرا نداریم .اپرا تشکیالت خاصی
از قبیل ارکس��تر س��مفونیک ،ارکس��تر کر،
کمپانی تئاتر و خوانندگان مخصوص خود را
میخواه��د .اپرا یک هنر پرخرج اس��ت و به
نوازندگان بس��یاری نیاز دارد که ما هیچ یک
از اینه��ا را نداریم .ما باید از خارج از کش��ور
اس��اتید خوب آواز و س��از را دعوت کنیم تا
ش��اید بتوانی��م در طول  10یا  15س��ال به
چیزی که میخواهیم برسیم .زیرا موسیقی
چیزی نیس��ت که ی��اد بگیری��د و بالفاصله
نتیج��ه بده��د .وی گف��ت :اف��رادی که در
ارکسترهای خارج از کشور اجرا میکنند 20
تا  25س��ال سابقه خواندن و ساز زدن دارند.
متاسفانه ما در کشورمان اساتیدی که بتوانند
علم اپ��را را آموزش دهن��د ،نداریم .در حال
حاضر مردم ما آشنایی با اپرا ندارند به حدی
که اگر ش��ما در ایران بپرس��ید اپرا چیست
99درص��د مردم ب��ا کلمه آن نیز آش��نایی
ندارن��د .چکناواریان افزود :مردم ما دوس��ت
دارند به تئاتر یا کنسرت بروند اما اپرایی که
بتواند م��ردم را جذب کند باید خیلی خوب
باش��د تا آنها را جذب کند .م��ا در ایران این
س��نت را نداریم .م��ا در این زمین��ه نیاز به
هنرس��تان و اس��اتید مجرب داریم که هیچ
کدام در کش��ور ما وجود ندارد .اپرا رشتهای
اس��ت که در تمام دنیا درآمدش صفر تا یک
درصد است و درآمدی ندارد .در ایران هم اگر
بخواهید اسپانس��ری پیدا کنید کسی قبول
نمیکند چون اساس��ا اپرا درآمدی ندارد .در
اروپا دولت آن را پرداخت میکند و در آمریکا
مردم پرداخت میکنند و دولت از مالیات آنها
کم میکند .به گزارش ایس��کانیوز ،این رهبر
ارکستر در رابطه با اپرای رستم و سهراب نیز
گفت :این اجرا تنها به صورت یک کنس��رت
اجرا شد و با این که استقبال از آن فوق العاده
بود اما نمایشی روی صحنه نداشت .اولین بار
اجرای این اپرا با مشارکت گروه کر و ارکستر
ارمنس��تان و دومین بار نیز با مشارکت گروه
کر و ارکس��تر ارمنستان به همراه استفاده از
تمام سازهای بادی اتریشی برگزار شد .اجرا
یک اپرا حداقل یه  200تا  300نفر نیرو نیاز
دارد .امیدواریم روزی بیاید که وزارت ارشاد
بودج��های درخور به این هنر اختصاص دهد
تا ما بتوانیم این سنت را آغاز کنیم.

با هنرمندان

«جود ال»
«دامبلدور»میشود

«جود ال» بازیگر انگلیسی نامزد اسکار بهزودی
در نق��ش «آلبوس دامبلدور» جوان در دنباله
جدی��د «جانوران ش��گفتانگیز و زیس��تگاه
آنها» مقاب��ل دوربین خواهد رف��ت .پیش از
ای��ن ،ریچارد هریس و مایکل گمبن در نقش
دوران سالخوردگی جادوگر محبوب مجموعه
سینمایی «هری پاتر» ظاهر شده بودند .دیوید
ییتس کارگ��ردان چهار فیلم «ه��ری پاتر»
و «جانوران ش��گفتانگیز» با اعالم این خبر
«ج��ود ال» را پدیدهای با اس��تعداد در عرصه
بازیگری توصیف کرده و گفته است« :میدانم
او به درخش��انترین ش��کل ممکن ،الیههای
غیرمنتظرهای از شخصیت آلبوس دامبلدور را
همانطور که ج��ی کی رولینگ در این دوره
بسیار خاص از زندگیاش افشا کرده ،به تصویر
خواهد کشید ».به گزارش آی سینما به نقل از
گاردین ،ییتس در ادامه بیانیهاش یادآور شده
است« :س��الها بازی او را تحسین میکردم
و بیصبران��ه در انتظار ش��روع این همکاری
هس��تم« ».ج��ود ال» اخیرا با س��ریال «پاپ
جوان» س��اخته پائولو س��ورنتینو کارگردان
ایتالیایی برنده اسکار بازگشتی موفقیتآمیز
داشته و حاال طبق اعالم کارگردان مجموعه
س��ینمایی «جانوران شگفتانگیز و زیستگاه
آنها» قرار اس��ت به زودی جا پ��ای بازیگران
کهن��هکاری همچون ریچارد هریس و مایکل
گمبن بگ��ذارد و در نقش آلب��وس دامبلدور
جوان مقابل دوربین برود.

تلویزیون
ت صحنه
روایتی کوتاه از پش 
«در جستجوی آرامش»

همهبرایآقایهاشمی
دستبزنید!

برای بار سوم؛ «همه با هم بلند شوید ،دست
بزنید و تا وقتی آقایهاش��می به روی س��ن
میرسد ،ادامه دهید».
همه بای��د منتظر آمدن دکت��ر بهروز امینی
باشند؛ داروساز محققی که داروی ضدسرطان
تولید کرده و قرار است مهدیهاشمی نقش او
را ایفا کند .حاال در یک س��الن پُر از بنرهای
دکتر به��روز امینی ،مهدیهاش��می بیش از
پنجبار مسیر در ورودی تا سن را طی میکند
تا باالخره این س��کانس به تایی��د کارگردان
برسد .س��عید س��لطانی (کارگردان) انتهای
س��الن همایش نشسته اس��ت؛ خوش اخالق
و جدی مدام تاکی��د میکند که همه باید با
هم هماهنگ باشند و همین هماهنگ شدن
ه��م کمی زم��ان میبرد .در ای��ن فرصت به
سراغ علی آشتیانیپور (تهیهکننده) میرویم
تا ب��ا او درب��اره اولین تجرب��ه تهیهکنندگی
یک سریال تلویزیونی گفتگو کنیم؛ میگوید:
فک��ر میک��ردم تهیهکنندگ��ی س��ریال کار
س��ادهتری باش��د اما االن که با س��ریال «در
جس��تجوی آرامش» تهیهکنندگی س��ریال
تلویزیون��ی را تجربه میکنم متوجه ش��دهام
که سریالسازی سختیهای خودش را دارد و
انرژی زیادی میطلبد .تهیهکننده سریال «در
جستجوی آرامش» با اشاره به تجربه همکاری
با س��یما ادامه میدهد :یک��ی از موضوعاتی
ک��ه از ابتدا نگران آن ب��ودم این بود که عدم
همراهی تلویزیون من را در این مس��ئولیتی
که پذیرفت��هام تنها بگذارد اما خوش��بختانه
تاکنون مدیران تلویزیونی همکاریهای الزم
را با ما داشتهاند و نگذاشتهاند که خجالتزده
تی��م این س��ریال ش��وم .هم��کاری مدیران
تلویزیونی با س��ریال «در جستجوی آرامش»
باعث شده اس��ت تا کار را جدیتر بگیریم و
استانداردهای الزم برای سریالسازی را فراهم
کنیم .آش��تیانیپور همچنین درب��اره تعدد
لوکیشنهای سریال «در جستجوی آرامش»
میگوی��د :این کار نزدیک به  ۱۴۵لوکیش��ن
دارد .این تعداد لوکیشن کار را برای ما بسیار
س��خت کرده اس��ت و امیدوارم که بتوانیم از
عهده آن بربیاییم .از طرفی تعدد لوکیشنها
به نوعی از محاس��ن این س��ریال محس��وب
میش��ود؛ چراکه تنوع را برای مخاطبان باال
برده اس��ت .همچنین مهدیهاشمی هم که
نق��ش «دکتر بهروز امین��ی» را ایفا میکند،
درباره ارزیابی سریالهای تلویزیونی و تجربه
حضور در س��ریال «در جستوجوی آرامش»
میگوید :پیش��نهادهایی که به ما میش��ود
خوب و بد دارد .ما ک��ه نمیتوانیم بیکار در
خانه بش��ینیم و پیش��نهادهای خوب را کار
میکنیم .به هر حال تلویزیون در چند س��ال
اخی��ر خصوصاً در رقابت با کانالهای جهانی،
کارهای خیلی خوبی ارائه نداده و تماشاگر را
آنطور که باید راضی نکرده اس��ت .او با بیان
اینکه یکی از مش��کالت این است که متنها
به وی��ژه در کارهای مناس��بتی تند نوش��ته
میش��وند ،ادامه میدهد :مدیران باید جلوتر
حرکت کنند؛ به عنوان مثال اگر قرار اس��ت
سریال مناس��بتی ساخته ش��ود باید از قبل
بگویند که نویسندگان متن را بنویسند ،این
متن بازنویس��ی شود و وقتی همه چیز آماده
بود کار را ش��روع کنند؛ این در حالی اس��ت
ک��ه کارها تن��د انجام میش��وند و در نتیجه
کارهایی با کیفیت پایین تولید میشوند .آن
روز با حضور مدیر شبکه پنج سیما در یکی از
لوکیشنهای پروژه «در جستجوی آرامش»،
از نزدی��ک در جریان روند ضبط این س��ریال
قرار گرفت .داریوش فرهنگ نیز که در صحنه
حاضر بود با مدیر ش��بکه پنج س��یما درباره
ایفای نقش در پروژه تلویزیونی «در جستجوی
آرامش» به گفتگو پرداخت .به گزارش ایسنا،
مجموعه تلویزیونی «درجس��تجوی آرامش»
یک اثر خانوادگی  ۴۰قسمتی است که ضمن
روایت قصه اصلی ،روابط عاطفی و انسانی بین
خانواده و دوس��تان را به نمای��ش میگذارد.
تهیهکننده ای��ن مجموعه خالصه داس��تان
«در جس��تجوی آرام��ش» را اینگونه روایت
میکند که داس��تان درباره ش��خصیتی بهنام
دکتر بهروز امینی اس��ت که از دانشمندان و
پژوهش��گران حوزه داروسازی در ایران است.
او ه��م خان��وادهای مثالزدن��ی دارد و هم در
حرفهاش موفق بوده و بعد از  ۲۰س��ال تالش
مداوم توانس��ته در راس��تای تولیدات ملی و
دانشبنیان ،دارویی برای درمان سرطان تولید
کند که مش��ابه خارجی ن��دارد .بعد از تولید
دارو ،جامعه پزشکی برای بهروز امینی جشنی
برپا میکند و نام او و ش��رکتش در سراس��ر
جوامع پزشکی جهان میپیچد ،اما یک اتفاق
همه معادالت دکتر امینی را به هم میریزد و
آبرویش را در معرض خطر قرار میدهد!

