
 درخشش نماینده ایران در جشنواره
 South America Awards 

 »جیغ بنفش مورچه ها«، 
پنج جایزه فقط در ماه آگوست 

فیلم ســینمایی 
بنفــش  جیــغ  «
بــه   » مورچه هــا
کارگردانــی مهدی 
رضایــی در هشــت 

 South America رشته فیلم های بلند جشنواره
Awards کاندید شد و پنج جایزه را از آن خود کرد. 
به گزارش ایلنا، فیلم ســینمایی »جیغ بنفش 
مورچه ها« به کارگردانی مهدی رضایی در هشت 
رشته تدوین، طراحی صحنه و لباس، فیلمبرداری، 
بازیگری زن و مرد، فیلمنامه، فیلم و کارگردانی در 
 South بخش مســابقه فیلم های بلند جشنواره
America Awards کاندید شد و پنج جایزه را 
از آن خود کرد. جایزه بهترین فیلم به نرگس آلمال، 
جایزه بهترین فیلمنامه به مهدی رضایی، بهترین 
کارگردانی به مهدی رضایی، بهترین بازیگر نقش 
اول زن به آتنا تندرو و جایزه بهترین بازیگر نقش اول 
مرد به محمد میرعلی تعلق گرفت. این جشنواره 
بزرگ به صورت ماهیانه در ســائوپائولوی برزیل 
برگزار می شود و برندگان هر ماه در پایان سال برای 
جایزه ویژه فستیوال رقابت می کنند.  »جیغ بنفش 
مورچه ها« اولین فیلم مهدی رضایی است که اکثر 
بازیگران آن را جوانان فعال تئاتری تشکیل داده اند. 
این فیلم با مدیرت پخش سولماز اعتماد )فرست 
اسکرین( در جشنواره های مختلفی شرکت کرده و 
به زودی برنامه اکرانش در ایران مشخص خواهد شد.  
عوامل این فیلم عبارتند از: بازیگران اصلی: محمد 
میرعلی، آتنا تندرو، نازی خاتمی، صبا صدیق زاده، 
میالد کرباسی، آرتین الوریان، حامد کهن ترابی، 
کامران طاهری و علی باقری، تهیه کننده: نرگس 
آلمال، مدیر فیلمبرداری: میالد پرتوی، مدیر تولید: 
مینا سنگ سفیدی، طراح صحنه: مهدی قوچانی، 
طراح لباس: نفیسه ناصرنیا، طراح چهره پردازی: مونا 
جعفری، تدوین: پیوند اقتصادی ، مدیر صدابرداری: 
میثم معتمدی، طراحی و ترکیب صدا: امیرحسین 
صادقی، صداگذار: رضا غرابی طهرانی، جلوه های 
ویژه ی بصری: امیر ولیخانی، موســیقی: کیارش 
بختیاری، مشاور فیلمنامه: مهران عشریه، مدیر 
برنامه ریزی و سرپرست گروه کارگردانی: سمیرا 
شکوری، برنامه ریز: سیدبهزاد حسینی، دستیاران 
کارگردان: بهنام ثانی و عماد زارعی، منشی صحنه: 
زهرا خضوعی، عکاس: سارا ثقفی، مدیر تدارکات: 
مرتضی کاظمی، جانشــین تولید: مینا صادقی، 
دستیار اول فیلمبردار: رضا نیاقی، گروه فیلمبرداری: 
ادریس محمودی، مســعود کاظمی، محمد خانه 
بساز و بهروز سجودی، دستیار اول صحنه: مهیار 
اسمعیلی پور، صدابرداران: امیرعباس علیرضایی، 
میثم ســاالروند، دســتیار تدوین: امین عباسی، 
دستیار صداگذار: امیرحسام صادقی، دستیار گریم: 
مهشید ذاکری، دستیار لباس: زهره ناصرنیا، دستیار 

صحنه: سامان شمیرانی.

درهای باغ شازده به روی 
گردشگران باز شد

باالخــره بعد از دو 
ماه و با مصوبه ســتاد 
کرونا استان کرمان، باغ 
شاهزاده )باغ شازده( 
واقع در شهرســتان 

ماهان از توابع استان کرمان  بازگشایی شد. به گزارش 
ایرنا و براساس اعالم متولیان ستاد کرونا، بازگشایی 
با شرط رعایت اصول بهداشتی و نیز هفت بند شرط 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان در رعایت پروتکل های 
بهداشتی انجام شده است. باغ شاهزاده ماهان یکی 
از باغ های تاریخی ایران به شمار می رود که در حدود 
۲ کیلومتری شهر ماهان و در دامنه کوه های تیگران 
جای گرفته است و قدمت آن به به پایان دوره قاجاریه 
بر می گردد. این باغ به همراه هشت باغ ایرانی دیگر 
در  سال ۲۰۱۱ در فهرست میراث جهانی یونسکو 
به ثبت رسید. مسئوالن اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان ضمن تایید 
خبر بازگشایی مجدد باغ شاهزاده ماهان،  گفتند که 
شــهروندان با رعایت اصول بهداشتی می توانند از 
روز یکشنبه از این اثر ثبت جهانی بازدید کنند و از 

زیبایی های آن بهره مند شوند.

t oseei r ani . i r
فرهنگ و هنر8

وحید خانه ساز

در سیستم آموزش موسیقی عمدتا از 
متدهای قدیمی روسی پیروی می شود، 
که حتی در مدارس و هنرســتان های 
روســیه تا حد زیادی منسوخ شده اند. 
همچنان شــاهد تدریس کتاب های 
از رده خارج شــده ازجمله »هارمونی 
دوبفســکی« و غیره در هنرستان ها و 
دانشگاه های موسیقی هستیم، در حالی 
که دهه هاست برای تدریس فنون اولیه 
آهنگسازی در اکثر دانشگاه های دنیا، 
متدهای بهتر و پیشرفته تری جایگزین 

متدهای مذکور شده اند. 
با نگاهی به آثار تولید شده طی سال ها 
و دهه های اخیــر درخواهیم یافت که 
سرنوشت موسیقی آینده ایران به دست 
هنرمندان معاصری است که بی حاشیه و 
بدون چشمداشت به فعالیت های هنری 
مشغولند؛ لذا می توان با توجه به اینگونه 
افراد قدمی مثبت در جهت شناساندن 
آن ها و آثارشان به مخاطبان برداشت. 
یکی از نمونه اتفاقــات مثبت در جهت 
ثبت و ضبط آثار هنرمندان معاصر نیز 
ساخت و ارائه آلبومی با عنوان »بیست« 
است که اعضای گروه موسیقی »یارآوا« 
انجام امور آن را به عهده دارند. به همین 
اساس ساخت بیســت قطعه به بیست 
آهنگساز معاصر سفارش داده می شود 
تا در نهایت آلبوم فیزیکال و دیجیتال 
»بیست« همراه کتابچه ای در دسترس 

مخاطبان قرار گیرد. 
تولیــد آلبوم »بیســت« بهانه ای 
برای گفتگو با آهنگســازان معاصری 
اســت که هر کدام بر اســاس سبک 
و داشــته های خود قطعه ای را برای 
مجموعــه ســاخته اند. علیرضا امیر 

حاجبی، ارشیا صمصامی نیا و مهدی 
بهبودی سه آهنگســازی هستند که 
به ســاخت قطعاتشــان برای آلبوم 
»بیست« پرداخته اند. این سه هنرمند 
در گفتگــو بــا ایلنا، ضمــن توضیح 
درباره نحوه همکاری با عوامل تولید 
و جزییات قطعاتشــان، به ســواالت 
دیگری در رابطه با فعالیت هایشــان 

پاسخ دادند که در پی می آید.
قهرمانان بی بدیل ، اما پرمدعای 

»نداشتن ها« هستیم 
علیرضــا امیرحاجبــی، نوازنــده 
و آهنگســاز معاصر، اســت که به هنر 
مفهومی و انجام کارهای نوگرایانه عالقه 
بسیار دارد، در پاسخ به این پرسش که 
طی سال های اخیر تا چه حد به موسیقی 
معاصر و هنرمندان این عرصه در ایران 
توجه شده است، گفت: موسیقی نیازمند 
توجه نیست، موســیقی تشنه آزادی و 
تجربه است. چه کسی باید توجه کند؟ 
مخاطب؟ مدیــران فرهنگی؟ جامعه؟ 
موسیقیدانان؟ دغدغه اصلی موسیقی 
بطور کلی توجه کردن یا نکردن دیگران 

نیست. 
هنرآموخته مرکــز پژوهش های 
تطبیقــی آکوســتیک و موســیقی 
)IRCAM( پاریس درمورد جایگاه 
موسیقی معاصر ایران در جهان تصریح 
کرد:   آنچه به عنوان موسیقی ایران در 
ســطح جهان مطرح می شود در تاریخ 
هنر جهان کامال کمرنگ و بی استفاده 
است. در طول ۲۰۰ سال اخیر ما دستاورد 
درخشانی که به بشــریت کمک کند، 
نداشته ایم. موسیقی نیز زیرمجموعه 
همین نداشتن هاســت. ما قهرمانان 
بی بدیل اما پرمدعای »نداشــتن ها« 

هستیم.

وی درمورد دالیــل همکاری اش با 
پروژه »بیست« یادآور شد: نحوه نگرش 
گروه موســیقی »یارآوا« همواره مورد 
توجه و ستایش من بوده و شاید همین 
موضوع، مهمترین دلیل حضور من در 
پروژه »بیست« اســت. با اینکه تمایل 
رپرتوار گــروه »یارآوا« به ســمت آثار 
مدرنیستی است، اما شیوه برخورد این 
گروه با ســایر مکاتب موسیقایی قابل 
بررسی است، یعنی نوعی مکالمه باز در 

پروژه های »یارآوا« دیده می شود. 
امیرحاجبی رویدادهای موسیقایی 
محور داخلــی را مفیــد ارزیابی کرد و 
گفت: این رویدادها به آهنگسازان انگیزه 
می دهند تا فکر کنند. نسبت ما با هستی 
از حد تعادل خارج شــده. اگر حداقل 
بتوانیم تا حدودی این نسبت را تعریف 
کنیم و به شکســت های تاریخی مان 

بیاندیشیم، قدمی به جلو برداشته ایم. 
اساس آموزش موسیقی کشور 

متدهای قدیمی روسی است
ارشــیا صمصامی نیا، یکی دیگر از 
آهنگســازان آلبوم »بیســت«، نیز در 
ادامــه ایــن گفت وگــو درخصوص 
جایگاه و ســطح سیســتم آموزشی 
کشــور بخصوص حوزه موســیقی در 
مقایسه با کشورهای پیشرفته تر گفت: 
متأســفانه امروزه آموزش موسیقی در 
ایران در وضعیت ضعیفی قرار دارد. در 
سیستم آموزش موسیقی )به ویژه در 
رشته آهنگســازی( عمدتا از متدهای 
قدیمی روســی پیروی می شــود، که 
حتی در مــدارس و هنرســتان های 
روســیه تا حد زیادی منسوخ شده اند. 
همچنان شــاهد تدریس کتاب های از 
رده خارج شــده من جمله »هارمونی 
دوبفســکی« و غیره در هنرســتان ها 

 و دانشــگاه های موســیقی هستیم. 
او که در آکادمی موســیقی سیلیوس 
فنالند، آکادمی موســیقی گوتنبرگ 
ســوئد، آکادمی موســیقی استونی، 
کنســرواتوار تفلیس و دانشــگاه هنر 
برلین آلمان بــه تحصیل در رشــته 
آهنگســازی پرداختــه و بداهه نوازی 
مدرن را از هلنا تولوه، مالین بانگ، تیپو 
تومال و دیگر اســتادان آموخته است؛ 
تاکید کرد: وظیفه تدریس فنون اولیه 
آهنگسازی در اکثر آکادمی ها به عهده 
موزیکولوگ ها )موسیقی شناسان( است 
که متاسفانه در ایران این وظیفه عمدتا 
برعهده اساتید آهنگسازی است. همین 
موضوع باعث بی کیفیت شدن تدریس 
در هر دو مبحث آهنگســازی و فنون 
اولیه آهنگسازی شــده است؛ چراکه 
یک موزیکولوگ روش هــا و متدهای 
روز تدریِس فنوِن اولیه آهنگســازی را 
آموزش می دهد و یک معلم آهنگسازی 
همواره موسیقی جدی روز دنیا و راه های 
انتقال ایده ها را )در راستای پیدا کردن 
زبان موسیقایی دانشجوی آهنگسازی 

خود( پیگیری می کند. 
صمصامی نیا ادامه داد: البته در ایران 
اساتیدی هم داریم که با وجود کمبود 
نیروی کادر آموزشی، نه تنها به موازات 
رویدادهای موسیقی روز دنیا، موسیقی 
معاصر را به شــاگردان خــود آموزش 
می دهند، بلکــه در نهایت تالش برای 
تدریس اصولــی و به روز فنــون اولیه 
آهنگسازی نیز هســتند؛ اما متاسفانه 
تعداد این اساتید از تعداد انگشتان یک 

دست هم کمتر است. 
وی درمورد عملکرد گروه موسیقی 
»یارآوا« طی چند سال گذشته گفت: 
»یارآوا« با وجود تمام مشکالت از قبیل 

نداشتن بودجه کافی، عدم حمایت مالی 
و ســختی های دریافت ویزا برای انجام 
پروژه ها و همکاری هــای بین المللی 
در خارج از ایران، در راســتای معرفی 
موزیســین های معاصر ایران همواره 
پروژه های بی نظیری را طی دو دهه به 
ثمر رسانده است. به نظر من از مهمترین 
این پروژه ها، می توان به پروژه »مسافران 
تهران - برلین« اشاره کرد که با همکاری 
یکی از بهترین آنسامبل های معاصر اروپا 
»آنسامبل یونایتد برلین« به بهترین نحو 

انجام شد. 
صمصامی نیا،  پــروژه تولید آلبوم 
»بیســت« را منحصر به فرد دانست و 
گفت: یکی از ویژگی هــای این آلبوم،  
تنوع در انتخاب بیســت آهنگســاز از 
نســل های مختلف اســت. بنابراین 
هیچگونه محدودیتــی از طرف عوامل 
آلبوم »بیست« در جهت نوشتن قطعات 
به آهنگسازان این پروژه اعمال نشده تا 
این تنوع در بیان موسیقایی هر آهنگساز 

حفظ شود. 
از امکانات موسیقی کامپیوتری 

آنطور که باید بهره  نمی بریم
مهدی بهبــودی یکــی دیگر از 
موزیسین هایی است که ساخت و ارائه 
یکی از قطعات آلبوم »بیست« به عهده 
اوســت. او که عنصر صدا را در آثارش 
بســیار با اهمیت می بینــد، درمورد 
موســیقی کامپیوتری و وضعیت آن 
در ایران گفت: در ۲۰ ســال گذشته و 
با توجه به شــرایط جامعه، موسیقی 
کامپیوتری بسیار ارزان و در دسترس 
بوده، بسیار هم مورد اســتفاده قرار 
گرفته اســت؛ هر چند این اســتفاده 
در بیشــتر موارد با نوعی سوءتفاهم 
همراه بوده است. این طور که در اغلب 
موارد از کامپیوتر به عنوان جایگزین 
آن امکاناتی که در اختیارمان نبوده، 
اســتفاده کردیم و همین اتفاق باعث 
شــده امکاناتی که خود موســیقی 
کامپیوتری در اختیارمان قرار می دهد 

را نادیده بگیریم.
او کــه در کنســرواتوار تهــران 
آهنگســازی خوانــده و در عرصــه 

موسیقی صدا و اجراگر است، در مورد 
نقش خود در پروژه »بیســت« گفت: 
تصمیمات ریتمیک به کمک برنامه ای 
گرفته شــده که چند ســال پیش با 
دوست برنامه نویســم، آقای بهرنگ 

ابراهیمی، توسعه داده ایم.
وی در مورد مبنای انتخاب قطعه 
انتخابی  خود برای حضــور در آلبوم 
»بیست« نیز گفت: مدتی ست که به 
موسیقی »زبان فارسی« توجه می کنم 
و با توجه به لهجه های گوناگون و واقعا 
زیبایی که در ایران داریم این مسئله 
برایم پررنگ شــد. وقتی در اصفهان 
هســتیم زبان فارســی را با موسیقی 
خاصی می شنویم که با آنچه در رشت 
می شنویم متفاوت است. قطعه ای که 
برای آلبوم بیست در نظر دارم اولین 
کارم از این مجموعه است. به ایده های 
مختلفی برای انتقال این فکر رسیده ام. 
یکی از آن ها که برای یــک خواننده 
است و شقایق باقری آن را اجرا می کند 
را به آلبوم »بیست« اختصاص داده ام. 
همین قدر بگویم که این قطعه فقط از 
واج های زبان فارســی تشکیل شده 
است. در زبان فارســی ۲۹ واج وجود 
دارد که به دو دسته ی مصوت )۶ واج( 
و صامت )۲۳ واج( تقسیم می شوند؛ 

اینها متریال اصلی کار من هستند.
بهبودی در پایان در پاســخ به این 
پرسش که »موسیقی تا چه حد امکان 
تلفیق با هنرهای دیگر را دارد«؛ تصریح 
کرد: به نظرم موســیقی همیشــه در 
تلفیق بــا هنرهای دیگر بوده اســت. 
صدا برای بــودن همانطور که به زمان 
نیاز دارد، به مکان هم نیاز دارد. و مکان 
دیده می شود، حس می شود، رنگ و بو 
دارد. مکان عمق دارد، اینکه صدا از کجا 
می آید و در مکان چگونه شکل می گیرد 
بسیار مهم اســت. پس نمی توان آن را 
نادیده گرفت. بــه نظرم نمی توان یک 
موسیقی را در نظر گرفت و همه جا اجرا 
کرد. من همیشه کارهایم را با توجه به 
مکانی که در آن رخ می دهد درســت 
می کنم. به نظرم این کار ضروری است 

و موضوع تازه ای هم نیست.

در گفت وگو با سه آهنگساز آلبوم »بیست« مطرح شد؛ 

موسیقی معاصر ما در دنیا هیچ جایگاهی ندارد

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

پردهنقرهای

گردشگری

 » ز هنگســا آ « ر  مــکا کا هوشــنگ 
قطعــه  »فغانســتانی دیگــر« را بــرای 
ارکســتر ســمفونیک و ســاز عــود خلق 
 و به مردم ســتم دیــده افغانســتان تقدیم 

کرده است. 
به گــزارش ایســنا، کامکار دربــاره  این 
قطعه نوشته اســت: »فغانســتانی دیگر« 
جدیدترین اثر من است که به ستمدیدگان و 
رنج کشیدگان مظلوم افغان تقدیم شده است. 
این اثر شدیدا تحت تاثیر اتفاقات ناگوار و تنها 

گذاشتن غیرانسانی و عجوالنه مردم بی گناه 
افغانستان توسط کشورهای طرفدار حقوق 
بشر بوده که در چند روز گذشته نوشتم. گویا، 
غمی که در دل داشــتم را فقط با موســیقی 
می توانستم بیان کنم. امیدوارم که با تالش 
جمعی و پایداری مردم صلح و آشــتی ملی 
در آن دیار پر فغان هر چه زودتر برقرار شود. 
»فغانســتانی دیگر« قطعه ای است که برای 
ارکستر سمفونیک و ساز عود بر روی یکی از 
ملودی های مشهور و مردمی افغانستان »بیا 

که بریم به مزار« نوشته ام. برای همان مزاری 
که امروز دیگر نمی توان به آن رفت.«

این اســتاد موســیقی ادامه داده است: 
هر چقدر فکر کردم که بــرای مخارج ضبط 
آن از چه کســی کمک بگیرم موفق نشدم. 
باالخره اجــرای گروه ســازهای زهی و عود 
و نیز ضبط و مســترینگ آن توسط ارسالن 
بــرادرم صــورت گرفت. ارســالن زحمات 
 زیادی را برای ایــن اثر متحمل شــد که از 

او بسیار سپاسگزارم.

قطعه ای که هوشنگ کامکار به مردم افغانستان تقدیم کرد

فغـانستانی دیگر

موسیقی
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