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بیتا یاری

چه اتفاقی افتاده؟ چرا به این روزگار 
افتاده ایم که همه به طرزی بی رحمانه 
و نابجا می خواهند از ما مخارج زندگی 
خویــش را دربیاورند آن هــم با هنر 
نداشته شان؟ چرا باید صدای ادیت شده 
و کامپیوتری شان را به ما بفروشند؟ واقعاً 
چه شده؟ آیا بمب پلی بک ترکیده که 
همچون انفجار اتمی همه جا را آلوده 

خود ساخته است؟
کنســرت های پاپ عرصه جوالن 
پلی بک کننــدگان شــده اســت و 
توانایی هــای ادیتورهای کامپیوتری 
صدا. هرچه ادیتور و اپراتور صدای شما 

بهتر از نرم افزارهای ادیت و پخش صدا 
سردربیاورد و هرچه فیلم بردار شما در 
تصویربرداری از کنسرت بیشتر بتواند 
لب های شــما را در حین خواندن در 
فیلم نیاورد و از آنها کمتر فیلم بگیرد 
کنسرت پاپ شما بهتر و راضی کننده تر 
خواهد بود. مخصوصاً اگر چند آهنگ پر 
صدا و صدا و پر جنب وجوش چاشنی 
مجلس کنید تا مخاطب کمتر بفهمد 
که واقعاً در روی سن، صدا دارد از کجا 
درمی آید و پخش می شود هم که دیگر 
بهتر. اغلب هم نخواهید فهمید که آیا 
خواننده می خواند یا صدای ضبط شده 
در بک استیج پخش می شود. همه چیز 
خوب و خوش تمام خواهد شد و اصاًل 
حنجره ناتوان خواننده و فالشی های 
نوازندگان بر کسی پیدا نخواهد شد؛ 

چراکه همه چیــز درنهایت تطبیق با 
آهنگ های ضبط شــده در کنسرت 
به دست مخاطب رسیده است و مگر 

کسی هست که از آن ناراضی باشد؟
مخاطبــی که از این کنســرت به 
آن کنسرت هزینه عالقه مندی خود 
به فالن خواننــده و بهمــان آهنگ 
خاطره دار و نوستالژیکش را می پردازد 

آیا سزاوار بنجل و تقلب است؟
چه میزان وقاحت الزم است تا در 
ازای عالقه مندی کسی به خاطرات و 
آهنگ های نوستالژیکش به او لگام زده 

و بر گرده اش سوار شوند؟
و اسم این وقاحت را دنیای تجارت 
موســیقی بگذارند و دم از موزیسین 

بودن و هنر بزنند؟
مدت هاست که تشــت رسوایی 

برخی خواننده های پاپ، از بام افتاده و 
مدت هاست این خوانندگان کم مایه 
رسواشده اند اما بااین حال با روی هر چه 
بیشتر در رقابتی تنگاتنگ با هم، برای 
ربودن گوی سبقت وقاحت از یکدیگر 
همچنان در حــال فروختن اجراهای 
پلی بک خود هستند و هر چه بیشتر 
زمان می گذرد بیشــتر بر کرده خود 
مصر می شوند و اســتفاده اغلب از این 
وضعیت را دلیل اجراهــای پلی بک 
خود می آورند. که درجایی که همگان 
همین کار را می کنند آنها هم خود را 
مجاز می دانند برای رضایت مخاطب 
و بهتر جلوه دادن خود از آن بهره ببرند. 
عذری که بدتر از صد گناه دیگر است 
و تایید می کنند آنها نمی توانند خوب 
و بد را تشــخیص دهند و با وزیدن هر 

بادی به سمت آن متمایل خواهند شد. 
آنها یک خطا و غلط را چون که همگان 
انجام می دهند بــرای خویش مجاز 
می شمارند؛ درصورتی که از اساس این 
رفتار غلط است و میان مایگی بسیاری 
از این خوانندگان را آشــکار می کند و 
ضعف شخصیتی آنها را، اما ورای این ها 
این خود آنها هستند که در رقابت برای 
فــروش کاالی بنجل خویــش به هر 

خطایی دست می زنند.
ازاین روست که تهیه کنندگان نیز 
شرایطی را فراهم می کنند تا آنها بتوانند 
به هر خواسته خویش دست بیابند. اما 
همه این موارد بازهم نهایت آن وقاحت 
نیست. خوانندگانی که تنها در استودیو 
می توانند با صدبار اجرا و تکرار، چیزی را 
به ظن خویش درست از کار دربیاورند 
و به تکه های قبلی با کمک نرم افزارهای 
ادیت بچسبانند درست نیست قصد 
صحنه و اجرای زنده داشته باشند اما 
سودای شهرت و ثروت آنها را به جاهایی 
می کشــاند که بتوانند هنرپیشگانی 
برای اجرا خوانده های اســتودیویی 

خود شوند.
و فراتر از این هــا تهیه کنندگانی 
هستند که دیگر از همان ابتدای ضبط 
استودیویی یک قطعه، شیوه جدیدی 
را برای کنســرت های آتی خواننده 
کم بضاعت خود پیش بینی و ترتیب 
می دهنــد و آن همان ضبط نســخه 

پلی بک است.
باورش شــاید کمی سخت باشد، 
امــا اکنــون یکــی از تخصص های 
صدابــرداران اســتودیوها، مجرب 
بودن در ضبط نســخه پلی بک است 
و ادیــت آن با افکت ها بــرای خوب از 
کار درآوردن شلوغی یک سالن برای 
اجرای صحنه ای شده! با این ترفند همه 
پذیرفته اند که خواننده قادر نیســت 
روی صحنه به صورت زنده اجرا کند اما 
نباید مخاطب اجرای زنده و درآمدش را 
از دست داد. پس چه بهتر که از همین 
حاال به فکر بود و ترتیبی داد که در آینده 
اجرای روی سن هم فراهم باشد. این 
مساله دیگر رنگی از وقاحت نه تنها بر 

چهره ندارد بلکه این بی شــرمی را به 
امری پذیرفته شده تبدیل می کند که 
به همت تهیه کنندگان منفعت طلب 
و خواننــدگان شــهرت طلب برای 
بهره بــرداری از مــردم عالقه مند به 
موسیقی پاپ فراهم شده تا بنجل هایی 
کــه تهیه کننــدگان می خواهند را 

به صورت رنگ شده به مردم بیندازند. 
در این بازار پر ســودا دیگر جابه جا 
کردن مرزهای وقاحت کاری است که 
قلم از گفتن صفت شایسته آن قاصر 
است و البته شــاید از عهده هرکسی 
برنیاید اما این اواخر یــک خواننده و 
آهنگساز مشهور پاپ نشــان داد که 
توانایی های او تهیه کننده ها را نیز به 
حیرت واداشته اســت. او اعالم کرده 
بود به صورت آنالین قرار اســت برای 
عالقه مندانش کنسرتی اجرا کند و از 
طریق ارتباط مجازی دنیای اینترنت 
به دست مخاطب برساند و البته با بهای 
بلیت گزاف 50  هزارتومانی و انحصاری 
برای مخاطبانی که بلیت را خریداری 
کرده اند. با این حال مخاطبان نه تنها 
اجرای زنده ای ندیدند بلکه اغلب با یک 
فیلم مواجه شدند که برای آنها پخش 
می شد. این گونه خوانندگان کم مایه 
هنرپیشگانی می شــوند که مرزهای 

وقاحت را یک تنه جابه جا می کنند.

برخی خوانندگان پاپ؛ هنرپیشگان اجراهای صحنه ای خویش

پلی بک ساعتی چند؟

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 نوای ساز کیهان کلهر 
در عمارت چهل ستون می  پیچد

کیهــان کلهــر در 
صفحه اینســتاگرامش 
از برگــزاری بخش دوم 
کنسرت آنالین خود در 
شهر اصفهان برای امشب 

یکشنبه 19 مردادماه خبر داد. کیهان کلهر که هفته 
گذشته به همراه کوارتت مینیاتور با اجرای قطعاتی 
از کنسرت »شهر خاموش« در خانه اتحادیه تهران 
کنسرت آنالین اجرا کرد و بیش از 20 هزار نفر آن 
را مستقیم مشاهده کردند، در صفحه اینستاگرام 
خود از برگزاری بخش دوم کنسرت شهر خاموش 
در اصفهان خبر داد. کنسرت آنالین کیهان کلهر 
امشب رأس ســاعت 22 در اصفهان و در کاخ موزه 
چهل ســتون برگزار می شــود. او در یک ساعت 
کنسرتش، سه قطعه باقیمانده برنامه شهر خاموش 

را اجرا خواهد کرد. 
    

پخش آنالین موسیقی دستگاهی
نخســتین دوره کنســرت آنالین موســیقی 
دســتگاهی از 1۶ تا 20 مردادماه هر شــب ساعت 
21 با حمایت دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی و بنیاد رودکی در تلویزیــون تعاملی تیوا 
به صورت رایگان پخش می شود. اولین دوره کنسرت 
آنالین موسیقی دستگاهی، پنجشنبه شب با اجرای 
گروه موسیقی »فیه ما فیه« به سرپرستی سعید نایب 
محمدی در تاالر رودکی آغاز شد. سعید نایب محمدی 
نوازنده عود، مجتبی عسگری خواننده، حمید قنبری 
نوازنده تنبــک اعضای گروه فی ما فیه را تشــکیل 
می دادند.  جمعه 1۷ مردادماه نیز گروه »آوای ابریشم« 
با حضور عماد حنیفه، امیر اثنی عشری، حمیدرضا 
برزو، پویان گرامی، محسن فروغی روی صحنه رفت. 
و شنبه 1۸ مردادماه گروه »تیام« متشکل از هادی 
منتظری، حسین علیشاپور، کاوه شفیعی، محمدرضا 
شرایلی روی صحنه رفتند و امشب نیز گروه »نقش« 
متشکل از امیر شــریفی نوازنده تار، مهدی امامی 
خواننده، محمد عشقی نوازنده سنتور، المیرا مردانه 
نوازنده کمانچــه، مرجان مهربان نوازنــده قانون و 
ســهیل اهلل دادیان نوازنده تنبک روی سن خواهند 
رفت. دوشنبه 20 مرداد نیز گروه »نواساز« با همراهی 
علی اصغر عربشاهی نوازنده تار، پوریا اخواص خواننده، 
پویان عطایی نوازنده سنتور، بهزاد میرزایی نوازنده 
تنبک و سهیل کاکاوند نوازنده تار آخرین برنامه این 

سلسله اجراها را به روی صحنه خواهند برد.
    

 اجرای گروه »آوای حنانه« 
در پهنه رودکی

به همت بنیاد رودکی 
و در شــب عید ســعید 
غدیرخم، گــروه »آوای 
حنانــه« در پهنه رودکی 
به اجرا پرداخت. به گزارش 

ایلنا، به مناسبت عید ســعید غدیرخم گروه »آوای 
حنانه« با اجرای قطعاتی از جمله »تا صورت پیوند و 
جهان بود علی بود« و »موالجانم«  به روی صحنه رفت. 
هنرمندان گروه »آوای حنانه« را کامران همت پور 
نوازنده ســه تار وتنبور و سرپرست گروه، سیروس 
ملکی خواننده، ناصر کاوه نوازنده عود، بهروز قنسولی 
نوازنده دف، میالد شکری زاده نوازنده کمانچه، مهدی 
نبوی نوازنده نی وتنبک و ماهور خسروی نوازنده دف 
تشکیل می دادند. این اجرای پهنه رودکی با رعایت 

پروتکل های بهداشتی انجام شد.
    

دبیر جشنواره موسیقی نواحی 
منصوب شد

احمد صدری در حکمی از سوی سید مجتبی 
حسینی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی، به عنوان دبیر ســیزدهمین جشنواره 
موسیقی نواحی ایران معرفی شد. در این حکم آمده 
است: »جناب آقای دکتر احمد صدری؛ نظر به سوابق 
علمی و تجربیات ارزنده جنابعالی و پیشنهاد مدیرکل 
محترم دفتر موسیقی، به موجب این حکم به عنوان 
»دبیر ســیزدهمین جشنواره موســیقی نواحی 
ایران« منصوب می شوید. امید است با استعانت از 
خداوند متعال، به بهره گیری از ظرفیت های موجود، 
بهره مندی از تجارب دوره های گذشته و پیش بینی 
شرایط جاری کشور به واسطۀ شیوع ویروس کرونا، 
جشنواره ای ســالمت و برخوردار از شاخصه های 

هنری موردقبول در پیش داشته باشیم.«

نوا

امیر بکان، آهنگساز و مدرس دانشگاه

چه روزهای غم باری. سفر پشت سفر و البته بدون بازگشت. 
خبر از دست دادن عزیزان بسیار ســخت و اندوه بار است. این 
بار دســت تقدیر یکی از خوبان را با خود هم ســفر کرد و ما را 
اندوهگین. خسرو سینایی، چهره ممتاز فرهنگی و شخصیتی 
بی نظیر، کارگردانی فهیم و موســیقیدانی کاربلد و با دانش و 

دارای نظرگاه اجتماعی از میان ما رفت.
سینایی شخصیتی چندوجهی داشت. او جزو هنرمندانی 
است که هرگز تکرار نخواهد شد. دغدغه او برای ورود به عرصه 
هنر و آن هم هنر صرف، شــاید با دیگران کمی متفاوت باشد. 
چنانچه از دوران نوجوانی شــعر و نقاشی و موسیقی را تجربه 
کرد و این تجربه ها در سنین باالتر، دستاوردی شد برای بازگو 
کردن بیان هنری خود در سینما. هنری که در پس چهره مدرن 
و صنعتی که دارد، در دست او همچنان مومی بود که هر آن گونه 
که می خواست به آن شــکل می داد. دغدغه او برای حضور در 
این عرصه نظرگاه متفاوتی اســت که او داشت و همین باعث 
تمایز او از دیگران می شود. هم نســالن او و دغدغه مندانی که 
این راه را رفتند و سینمای ایران را جلوه دادند و برایش اعتبار 
کسب کردند. ســینماگرانی چون امیر نادری، سهراب شهید 
ثالث، هژیر داریوش و خسرو سینایی نازنین. کمی کاوش در 
کارنامه فیلم ســازی او نشــان می دهد با کارگردانی متفاوت 
مواجه هستیم. او در بین کارگردانان، یکی از آکادمیک های این 
رشته است که الفبای این هنر را از آغاز تا پایان می داند و تکنیک 
و فرم و محتوا را به خوبی می شناسد و رابطه این هنر و تأثیر آن در 
جامعه را با هنرمندی، مهندسی می کند. از اولین فیلم او با عنوان 
»ماهیگیری« که به نوعی، پایان نامه لیسانس ایشان در مدرسه 
علوم سینمایی ورشو در کشور لهستان بود تا »عروس آتش« و 

یا »در کوچه های عشق« که فیلمی شاعرانه و عاشقانه است.
فیلم »در کوچه های عشــق«، چهار رکن شــعر، ادبیات، 

مستندنگاری و موسیقی را در کنار هم می چیند و شاعرانه ای 
خلق می کند که تا مدت ها می توان در مورد ارزش های هنری 
این فیلم، ســخن گفت. خصلت های ویژه خسرو سینایی در 
سینما و اینکه هم زمان با تحصیل در رشته سینما در آکادمی 
موسیقی ورشــو آهنگســازی را به صورت آکادمیک خواند و 
این امتزاج در گردهم آیی چند هنر و تبلور آن در ســینما، او را 
به عنوان یک فیلم ساز مؤلف، برجسته می کند. تسلط بر ادبیات، 
شعر، موسیقی و سینما، آثار ایشان را از دیگران متمایز ساخت. 
موسیقی متن تمام آثار سینمایی، مستند و فیلم های کوتاه را 
خود او می ساخت. با توجه به اینکه در اجرای ساز آکوردئون هم 
بسیار توانا بودند، چنانچه موسیقی دانان، خوب می دانند که این 
ساز بسیار کامل، از نظر ارائه ملودی و هارمونی کامل است؛ آثار 
موسیقی های فیلم ایشان بسیار خاص است. به  دور از هیاهوی 
استفاده های نابجا از موسیقی که در خیلی از کارهای سینمایی 
شنیده می شــود، آثار موسیقی فیلم خسرو ســینایی، بجا و 
متناسب با متن است، گاهی با نوای یک ویولن یا ویولن سل و یا 
در سکانسی ساز آکوردئون و یا مثل فیلم »عروس آتش« با توجه 
به تم فیلم، که موسیقی جنوب را می طلبد، از سازهای ضربی 
جنوبی و ساز نی انبان استفاده کرده است. با توجه به نوع نگرش 
ایشان به هنر سینما که تلفیقی از هنرهای بصری و شنیداری 
است، ســعی و ممارســت او به عنوان یک هنرمند مؤلف، این 
دغدغه را به همراه داشت که خود، با فراگیری موسیقی و البته 
رشته تخصصی آهنگسازی، آنچه موردنیاز فیلم هایش است، 
را بسازد و اجرا کند و صدالبته با مروری کوتاه بر آثار سینمایی 
و مستند استاد سینایی، می توان به این نکته ظریف، پی برد. 
آثاری مثل فیلم های »شــرح حال«، »حاج مصورالملکی«، 
»سردی آهن«، »آن سوی هیاهو« و »آوایی که عتیقه می شود«. 
موسیقی در آثار سینایی موجز و بجاست. موسیقی شخصیت 
دارد و هرز نیســت. اگر موسیقی در جایی هســت دقیقاً بجا 
استفاده شده و اگر هم نیاز نبوده با صداهای محیطی بسیار خوب 

طراحی  شده است. این نکته را در فیلم »سردی آهن« می توان 
به خوبی، احساس کرد. 

خسرو سینایی جزو سینماگران عالقه مند به فرهنگ عامه 
و مناطق مختلف ایران بود و می گفت: »مردم اگر برای تماشای 
فیلمی می آینــد باید با آن فیلــم زندگی کننــد، یعنی باید 
دستاوردی بجز گذران زمان یا احیاناً به جهت تفریح و فراغت، 

از فیلم عاید آنان شود.«
او با ســاختن فیلم »جزیره رنگین« نشان داد که می توان 
با بودجه پایین هــم فیلمی خوب و با پیامی بزرگ ســاخت. 
بازیگران این فیلم همگی از زنان و مردان خطه جنوب هستند 
که با شــن های رنگین جزیره نقاشــی می کنند و طرح های 
جالبی را می سازند، که پس از ساخت این فیلم و پخش آن در 
جشنواره های بین المللی، چشم خیلی از جهانگردان به منطقه 
هرمز باز شد و آنان توانستند به توانمندی زنان و مردان جزیره 

هرمز پی ببرند.
خسرو سینایی از نسل دغدغه مندان سینماست. در دانشگاه 
در مقام استاد، آموخته هایش و دغدغه هایش را به دانشجویان، 
انتقال می داد و در این  بین کم نمی گذاشت، به همراه دانشجویان 
ســفرهای تجربی می رفت و آموختن زندگی هنری به آنان از 
دغدغه هایش بود. خسرو ســینایی در مقام سینماگر، راوی 
بخشی از زیســت اجتماعی و فرهنگی ایران زمین و مردمان 
آن است. به اشتراک گذاشتن و ثبت لحظاتی از این مناسبات 
در روابط اجتماعی و شناخت اقلیم ها و آیین ها، در آثار او موج 
می زند. تناسب بین فرم و گونه فیلم با محتوای آن، از امتیازات 
ویژه خسرو ســینایی به عنوان یک ســینماگر مؤلف است. او 
هیچ گاه محتوا را فدای فرم نکرد و همین نکته فیلم های او را از 
منظر تکنیکی، متفاوت می کند. موضوع فیلم، سناریو، روابط 
انسانی، گره های دراماتیک، نقطه اوج یا نقطه رهایی، موسیقی 
مناسب با موضوع، مختصات فیلمی را به ما یادآور می شود که 
باید آن را دید و با آن زندگی کرد و حتماً از آن درس گرفت و این 
فیلم و پیام آن، بخشی از تجربه زیستی ما می شود. این یعنی 
بینش و نظرگاه مخاطبین را به سوی افق های دیگر رهنمون 
کردن، که در یک قالب هنری، و هنری که ترکیبی از چند هنر 

دیگر است، مثل سینما، یافت می شود.
ســینایی از نیکان روزگار ما بود و هست و خواهد بود. مثل 

او انگشت شــمارند. اخالق مداری او به عنــوان یک هنرمند 
واقعی، مثال زدنی اســت. او با اندیشه ای از پیش تعیین شده و 
هدف گذاری شده، پا به عرصه هنر گذاشت و با انتخاب مدیوم 
سینما به بارور شدن آنچه به آن اعتقاد داشت تالش کرد، این 
تالش نه برای معاش، بلکه برای رسیدن به حقیقتی ناب بود که با 
دیدن و شنیدن آثارش، به این حقیقت نایل می شویم. مجموعه 
دانش و ابزار در دستان او و نیز بینش اجتماعی و جهان بینی او، 
به دستاوردی تبدیل شد که جزو افتخارات میراث فرهنگی و 
هنری این سرزمین محسوب می شود و نسل ها، می توانند آثار 

این هنرمند ارزنده را ببینند و بیاموزند.
به قول فیلسوف بزرگ آرتور شوپنهاور که گفت: »ایده های 
ازلی، دریافته از تأملی ناب هستند و مایه اساسی و ابدی تمام 
پدیده های جهان را بازگو می کنند. این ایده ها متناســب با 
ماده ای که واســطه بازگویی آنها هســتند، جامه موسیقی، 
شعر و نقاشی و مجسمه ســازی، می پوشند. تنها سرچشمه 
هنر، معرفت بر ایده هاســت و تنها هدف، انتقال این معرفت 

به جهانیان است.«

برای موزیسین، فیلم ساز، اکاردئونیست و هنرمند فقید؛ 

خسرو خوبان

دنگ و دونگ

کنسرت های پاپ عرصه 
جوالن پلی بک کنندگان 
شده است و توانایی های 
ادیتورهای کامپیوتری 

صدا. هرچه ادیتور و 
اپراتور صدای شما بهتر 
از نرم افزارهای ادیت و 

پخش صدا سردربیاورد و 
هرچه فیلم بردار شما در 

تصویربرداری از کنسرت 
بتواند کمتر از لب های شما 

فیلم بگیرد کنسرت پاپ 
شما بهتر و راضی کننده تر 

خواهد بود
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