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جمال پرویز خودمان را عشق است

بهروز رضوی ،گوینده و مجری قدیمی رادیو در آستانه تکریم خود به «ایران» گفت:

رادیو هنوز هم بیرقیب است
مریم شهبازی
خبرنگار

ëëشــما در بخشهــای مختلفــی از
فرهنــگ و هنر طبــع آزمایی کــرده اید،
هرچند کــه همواره تمرکزتــان بر دوبله
بوده؛ایــن روزهــا مشــغول چــه کاری
هستید؟
بگذاریــد همین ابتــدا بگویم برخالف
چیــزی کــه بــه آن مشــهور شــدهام
مــن دوبلــور نیســتم ،کارم گویندگــی
اســت .برخی گمان میکنند هر کســی
گویندگــی میکند و صدای خوبی دارد
حتماً دوبلور نیز هســت .این در حالی
ســت که دوبلــه فــن و اصــول دیگری
دارد ،گویندگــی هم همین طور اســت
و به مهارتهای خاص خود نیاز دارد.
البتــه عــدهای از همــکاران دوبلــور
گویندگــی هــم میکننــد امــا اغلب به

فیلم نت نیوز

امــروز مراســم گرامیداشــت یکــی از
قدیمیهــای رادیــو بــه همــت خــود
رادیوییها در تاالر «شهیدان نژادفالح
نژاد» کرج برگزار میشــود؛ مراســمی
بــرای تجلیل از بهــروز رضوی ،گوینده
قدیمــی رادیــو کــه نــه تنهــا بــه عنوان
مجــری در بخشهای مختلف رســانه
ملی فعالیت کرده ،بلکه در حوزههای
دیگر فرهنگ و هنر نیز حضوری فراتر
از طبــع آزمایی داشــته اســت .رضوی
بــا همه بیمهریهایی کــه در دورهای
متوجــه حالش شــده ،همچنــان رادیو
را خانــه خــود میداند؛ خانــهای که از
آذرماه ســال  47بــه آن قدم گذاشــته
و مهمتریــن توصیــهاش بعــد از نیــم
قــرن فعالیــت در آن بــه جوانــان
عالقهمند این اســت که «گرفتــار ادا و
تقلید نشــوند و برای کســب اطالعات
و یادگیری تکنیکهای الزم بکوشند».
او معتقــد اســت «:گویندگی تنها صدا
نیســت ،بلکــه حرفــهای ســت کــه بــه
برخــورداری از اطالعات بســیاری نیاز
دارد ،آنچنــان که حتی بــا یک صدای
متوسط هم میتوان کاری جدی ارائه
کــرد و بــه گوینــدهای محبــوب تبدیل
شد ».در آســتانه تجلیل از این گوینده
پــای صحبــت هایــش نشســتیم تــا از
رادیو و  50ســال فعالیــت خود در این
رسانه بگوید.

انــدازه حرفــه خودشــان در ایــن کار
موفق نیســتند.دوبلور به جای نقشــی
که گفته شــده نه تنها صحبت میکند
بلکه ناچار به بازیگری هم هست ،اما
گوینــده بایــد متنی راکه از او خواســته
شده با صداقت و صراحت بخواند.
ëëشــما برای مدتــی از گویندگــی رادیو
دور شــدید ،اما باز هم به آن بازگشتید،
علت این رجوع دوباره چیست؟
هیچــگاه رادیــو را رها نکــرده ام ،البته
زمــان ریاســت آقــای محمدهاشــمی
بــرای مدتــی بــه ناچــار از آن فاصلــه
گرفتم؛ چراکــه مدیری یک کالم بود و
اگر در زمینــهای نه میگفت ،حتی اگر
آیه هم نازل میشــد نظرش را عوض
نمیکــرد و حــدود  11-10ســالی مانــع
فعالیت من شد .این توضیح مختصر
را دادم کــه بدانیــد هیچــگاه بــه میــل
خودم از رادیو دور نشدهام.
ëëدر شــرایطی که اغلب اهالی رادیو از
وضعیــت پرداختهــای مالــی رادیو
گالیــه دارند چه شــده کــه شــما و دیگر
پیشکســوتان بــه آن وفادار مانــده و به
سراغ تلویزیون نرفته اید؟
شــاید باورتــان نشــود امــا برخــاف
برخــی دوســتان تئاتــری کــه تئاتــر
را رهــا میکننــد تــا بــه ســینما رفتــه،
مشــهور شــوند و حتی عایدی بیشتری
قسمتشــان شــود من اصالً تمایلی به
شهرت و دردسرهایش ندارم؛ شهرت
دشمن حریم خصوصی آدم هاست.
در مقابــل گویندگــی رادیــو کــه ذات
نجیب تری دارد برای فردی همچون
مــن بســیار دلپذیرتــر اســت .از طرفی
یکی از عالقهمنــدی هایم به فعالیت
در رادیو به این مســأله ارتباط دارد که
دسترســی به این رســانه بســیار سهل
است .به رادیو در هر شرایطی میتوان
گوش داد ،به غیــر از فعالیتهایی که
نیازمند دقت و تمرکز هستند ،شما در
هــر حالی قادرید بــه برنامههای رادیو
گــوش بدهید و ایــن ُبرد بزرگــی برای
فعاالن رادیویی به شــمار میآید .این
کــه شــما بدانید در رســانهای فعالیت
داریــد کــه قــادر بــه جــذب مخاطبان
بســیاری ،از زن خانه دار یا کارگر فالن
کارگاه و راننــده تاکســی و ...اتفــاق
مهمی ســت و لــذت فعالیت در آن را
دو صــد چنــدان میکنــد .از این بحث

کــه بگذریم من با رادیو کارم را شــروع
کرده ام ،بنابراین عالقه بسیاری به آن
دارم و رادیو را خانهام میدانم.
ëëدر روزگار فعلــی کــه تکنولوژیهــای
نوین ارتباطی ســهم عمدهای از وقت
مــردم را به خــود اختصــاص دادهاند،
شــما معتقــد بــه برخــورداری رادیــو از
مخاطبانــی قابل توجه هســتید! گمان
نمیکنیــد گفتــه شــما قــدری فراتــر از
واقعیت امروز باشد؟
شما اگر به مطالب زمانی که تلویزیون
به عنوان رقیبی جدی برای رادیو وارد
ایران شــد توجه کنیــد خواهید دید که
آن زمــان همــه معتقــد بودنــد دیگــر
عمــر رادیو به ســرآمده و بایــد منتظر
کنــار رفتنش بود .با ایــن حال تا جایی
که من مطلع هستم گمان میکنم که
رادیــو همچنان حضوری پررنگ میان
مردم دارد.
رادیــو در انــواع شــرایط حضــور دارد،
درســت برخالف ســینما یــا تلویزیون
کــه در هــر زمانــی نمیتوان به ســراغ
آنها رفت .حتی یک پیرمرد روســتایی
در منطقــهای دور افتاده هم میتواند
بــا کمتریــن تجهیــزات ضمــن انجام
کارهای روزانــهاش به رادیو هم گوش
بدهــد ،زنان خانه دار هم همین طور،
در حیــن رســیدگی بــه کارهــای خانــه
میتواننــد از برنامههــای آن اســتفاده
کنند.معتقــدم حتــی بــا وجــود نفــوذ
شــبکههای اجتماعی به زندگی مردم
بــاز هــم رادیــو از وجــود مخاطبانــی
حرفــهای برخــوردار اســت کــه بــا آن
اُنسی جدی دارند.
برخالف برخی دوســتان معتقدم که
نباید نگران این بود که این رقبای تازه
نفس همچــون شــبکههای اجتماعی
جــای رادیــو را بگیرنــد ،رســانههای
جدید همچون تبــی همه گیر میآیند
و بــه یکبــاره هــم بــه جــای عــادی
شــان برمــی گردنــد .البته منکــر تأثیر
تکنولوژیهــای نوین ارتباطی نیســتم
اما رادیو رســانه گرم و مؤثری ست که
بــا مردم تبــادل و تعامــل دارد و حتی
آنان را به فکر و خیال وادار میکند.
ëëاگر ســری بــه صفحات تاریــخ بزنیم،
چــه در دوران جنــگ تحمیلــی عــراق
علیه کشــورمان ،قــدری عقبتر وقوع
انقــاب در ایــران و حتــی اگر به ســراغ

دیگر کشورها برویم ،رادیو در پیروزیها
و نفــوذ حزب نــازی و در رأس آن هیتلر
هم نقشــی جدی ایفــا کرده ،نقشــی که
فراتر از ســرگرمی به عرصه سیاســت و
اثرگذاریهــای اینچنینــی هم کشــیده
شــده بــوده ،در شــرایط فعلــی هــم
میتــوان چنیــن نقــش و قدرتــی برای
رادیو قائل شد؟
شــک نکنیــد کــه رادیــو همچنــان از
قدرت و حیطه نفــوذ باالیی برخوردار
اســت ،هنــوز کــه هنــوز اســت مــردم
وقتــی خواهان اطــاع ســریع از اتفاق
یــا ماجرایی میشــوند به ســراغ رادیو
میرونــد و خبــر رادیــو بــرای آنــان
جدیتــر از تلویزیــون و دیگر رســانهها
است.
عــاوه بر ســرعتی کــه رادیو در انتشــار
خبرهــا دارد مــردم در مقایســه بــا
تلویزیون اعتماد بیشتری به خبرهای
آن دارند ،به بحث تاریخی کارکردها و
نفوذ این رســانه اشــاره کردید ،آنهایی
که سن و سالشان اجازه میدهد حتماً
به خاطر دارند که در سالهای نزدیک

به انقالب ،رادیو از چه قدرت و نفوذی
میــان مــردم برخــوردار بــود .همیــن
اعتمــاد هم ما رادیوییها را بیشــتر به
انجام کار اصولی موظف میکند.
ëëدر حال حاضر میتوان تقسیم بندی
سنی یا قشــری خاصی میان مخاطبان
فعلی رادیو قائل شد؟
چنــدان قائــل بــه دســته بنــدی میان
مخاطبــان رادیــو نیســتم ،منتهــی
معتقدم قدیمی ترها اُنس بیشتری با
رادیو دارند .جوان ترها بیشتر به سراغ
برنامههای پرنشــاط تــر رادیو میروند
و شــاید بتوان گفت که بــه فراخور نیاز
خــود بــه ســراغ آن میرونــد ،یکــی از
نکاتــی کــه رادیــو را از دیگــر رســانهها
متمایــز میکنــد این اســت کــه مردم
مشارکت بیشتری درآن دارند.
بــرای جــذب بیشــتر جــوان ترهــا بــه
رادیــو ایــن برنامــه ســازان و مدیــران
رادیویی هستند که باید به فکر ساخت
برنامههای جذاب تری باشند .یکی از
مهمتریــن محدودیتهایــی که پیش
روی رادیویــی هاســت و اتفاقــاً توجــه

بــه آن را میتــوان بــرگ برنــدهای در
جــذب مخاطبــان دانســت موســیقی
اســت .متأسفانه در پخش موسیقی از
رادیــو با امــر و نهــی و محدودیتهای
بســیاری طــرف هســتیم کــه ای کاش
چــارهای بــرای آن اندیشــیده شــود.
پخــش موســیقیها و ترانههــای روز
جهــان از رادیــو تأثیــری جــدی در
افزایــش محبوبیــت آن میــان مــردم
خواهد داشت.
ëëاز بحــث موســیقی کــه بگذریــم در
شــرایط امــروز چــه پیشــنهادی بــرای
مسئوالن رادیو دارید؟
مسئوالن چندان توصیه پذیر نیستند،
گویــا زیــاد دلشــان نمیخواهــد که به
حــرف کســی گــوش بدهنــد وگرنــه با
قــدری ابتــکار عمل قــادر بــه افزایش
قابــل توجــه مخاطبــان ایــن رســانه
شنیداری خواهند بود .اگر ما هم نظیر
دیگر کشورها از وجود رادیو خصوصی
برخــوردار بودیــم آن وقــت بــود کــه
مســئوالن ناچــار بــه تــاش بیشــتری
برای حفظ حیات خود میشدند.
مهمتریــن خواهــش من از مســئوالن
رادیــو ،به عنــوان یکــی از قدیمیهای
ایــن عرصــه ،توجــه بیشــتر آنــان
بــه دســتمزدهای رادیویــی اســت،
دســتمزدهای رادیــو خیلــی کمتــر از
برادرش تلویزیون است .این در حالی
اســت کــه دوســتان فعــال در رادیو به
برخــورداری از دانــش و اطالعــات
بیشــتری نیــاز دارنــد .در رادیــو خبری
از فریبندگــی تلویزیــون و تســهیالتی
کــه پیــش روی برنامــه ســازان اســت
نیســت ،مخاطب تنها با صــدا روبهرو
ســت و طبیعی ســت که گوینده رادیو
بایــد تــاش مضاعفــی بــرای جــذب
مخاطبــان بــه کار ببــرد .کار گوینــده
بیــش از صــدا ،متکــی به برخــورداری
او از دانــش الزم و همچنیــن اطــاع
از تکنیکهــای آن اســت .توصیــهام
بــه جوانهایــی کــه عالقهمنــد ورود
بــه ایــن عرصه هســتند پرهیــز آنان از
صداسازی و تقلید است ،در گویندگی
مهمترین اصل این است که خودمان
باشــیم ،جــوان ترهــا وقتــی کارشــان
را آغــاز میکننــد گرفتــار تقلیــد و ادا
میشــوند ،هرچند که برخی از آنان به
مرور راه شان را پیدا میکنند.

بنیاد رودکی

«من حامد بهداد را آنتونی کویین سینمای
ایــران میدانــم چــون خیلــی انعطــاف
دارد و تغییــرات عجیــب و غریبــی در
بازیهایشمیدهد».اینعباراتبخشیاز
صحبتهایکارگردان«مارموز»درتعریف
و تمجیــد از بازیگــر نقش «قــدرت» در این
فیلم اســت .کمال تبریزی هفته گذشته در
گفتوگــو با یک رســانه ،ضمن ســتایش از
بازی منعطف و چند پهلوی بهــداد ،از او با

عنوان آنتونی کویین سینمای ایران یاد کرد.
بازتابصحبتهایاینکارگردانبالفاصله
بــا واکنــش پرویز پرســتویی همــراه بــود .او
با انتشــار پســتی در صفحه اینســتاگرامش
نســبت به ایــن مقایســه انتقــاد کــرد« :اگه
میخواهیمبرایفیلممونتبلیغکنیمازهر
کس و هر چیزی بهعنوان دستاویز استفاده
نکنیم و ســعی کنیم آدم هارو با خودشون
مقایسه کنیم .شما فیلمساز ارزشی هستید

از شــما توقــع داریم اســیر تبلیغــات کاذب
نشوید ».او همچنین در بخش ابتدایی این
یادداشــت عنــوان کرد« :من اصــاً کاری به
کار حامد بهداد ندارم ،ایشون بازیگر بزرگیه
و خــودش شــاید یادش نباشــه کــه بنده به
توصیــه رامبد جــوان در پشــت بــوم وزارت
صنایعدرسرفیلمبرداریفیلممومیایی،۳
ایشون و زنده یاد پوپک گلدره را به همایون
اســعدیان برای بازی در فیلم «آخر بازی»

معرفی کــردم ».حامد بهداد کــه در همان
ایــام نه تعریف و تمجید تبریزی را بازنشــر
کــرده و نه واکنشــی به شــکوائیه پرســتویی
نشــان داده بود ،بــه تازگی حق شــاگردی را
ادا کرده و پاسخ معقولی به این انتقاد داده
اســت .او در مصاحبه تصویری در پاسخ به
اعتراض پرستویی با خنده میگوید«:اصالً
ناراحت نشــدم ،حق با پرویز است ».بهداد
حرفهایــش را ایــن گونــه ادامــه میدهد:

«خیلی دوســتش دارم ،از دلش خبر دارم،
خبر دارم برخی جاها اگر اذیت شده چقدر
رنجیده،براستیباعثافتخاراستکهیکی
از بهتریــن همکارانــم من را در نوشــتهها و
یادداشتهای شــخصیاش راه میدهد».
بهداد در نهایت با نقل خاطره و اســتناد به
صحبتهای خسرو شکیبایی میگوید« :در
ایــن عالم برهوت جمال پرویــز خودمان را
عشقاست».

وزیر فرهنگ به تماشای نمایش علی رفیعی نشست

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا حضــور در تــاالر وحــدت به
تماشــای نمایــش «خانــه برنــاردا آلبــا» نشســت .ســید عباس
فرهنگ صالحــی ،وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی پــس از تماشــای این
نمایــش بــه کارگردانــی علــی رفیعی در پشــت صحنه حاضر شــد و با کارگــردان و
توگو کرد .رفیعی در این دیدار ،توضیحاتی در خصوص نمایشــنامه و
بازیگران گف 
فرآیند آمادهسازی نمایش فوق ارائه کرد .صالحی نیز با تقدیر از کارگردان نمایش و
بازیگران تأکید کرد که این نمایش شاخص ،رنگ آثار رفیعی را دارد.نمایش «خانه
برناردا آلبا» از  ۱۴آذرماه در تاالر وحدت به روی صحنه رفته است.

توضیحات حدادعادل درباره بودجه بنیاد سعدی

غالمعلــی حدادعــادل رئیــس بنیــاد ســعدی در نشســت خبــری
روی خط روز گذشــته که به مناســبت آغاز به کار نخســتین مدرسه زمستانی
خبـــــر دانشافزایی زبان و ادبیات فارسی در محل این بنیاد تشکیل شده
بود گفت :بنیاد ســعدی یکی از وظایف خود را تدوین اســتانداردها برای آموزش زبان
فارسی در نظر گرفته است .همانطور که درباره زبان انگلیسی آزمونهایی مانند تافل
سطحی از استاندارد آموزش این زبان را مشخص میکنند در مورد فارسی نیز باید یک
آزمون و گواهی مرتبط با آن به منظور شناسایی استانداردهایی که نشان میدهد یک
زبان آموز به اندازه مشخصی از آموزش فارسی دست پیدا کرده است اقدام کردهایم .او
در پاسخ به سؤالی در مورد بودجه جاری بنیاد سعدی و افزایش آن در جداول بودجه
گفت :ظاهر رقم بودجه نشان دهنده افزایش جزئی  ۴.۷درصدی است اما توجه کنید
 ۸۰درصد بودجه بنیاد باید صرف خرید ارز شود ما بودجه سال گذشته را با توان مان
برای خرید ارز  ۳۵۰۰تومانی بسته بودیم افزایش امسال بودجه در مقابل افزایش سه
برابری نرخ ارز نشــان میدهد که چقدر بودجه ما کم شــده اســت و باید با آن بسازیم
و خودمــان را بــا آن تطبیق دهیم .در کنار آن باید با همین بودجــه  ۲۰درصد افزایش
حقوق را در نظر بگیریم البته بنیاد ســعدی در حدود  ۵۰کارمند بیشــتر ندارد و سعی
مان این بوده این نهاد بیشترین بودجه خود را صرف آموزش زبان فارسی در دنیا کند.

اعالم زمانبندی فیلمهای جشنواره فجر برای «ملت»

آییــن قرعه کشــی برنامــه نمایش فیلمهای ســی و هفتمین جشــنواره فیلــم فجر در
پردیــس ملــت با حضور تهیــه کننــدگان و کارگردانان آثار ایــن دوره برگزار شــد.در این
مراسم زمان نمایش فیلمهای جشنواره در سالن رسانهها توسط فیلمسازان حاضر و
اهالی رســانه قرعه کشی شد که براســاس جدول تنظیم شده از چهارشنبه  ۱۰بهمن تا
یکشنبه  ۲۱بهمن ماه؛ فیلمها در چهار سانس برای اهالی رسانه نمایش داده میشوند.

اجرای ارکستر مجلسی در جشنواره موسیقی فجر

ارکستر مجلسی ایران به رهبری منوچهر صهبایی کنسرتو گیتار یواخیم رودریگز را با
تنظیم مهران روحانی در جشنواره موسیقی فجر اجرا میکند.

تجلیل از مهدی حجوانی

در هجدهمیــن برنامــه «عصر کتاب» از مهدی حجوانی به پاس ســالها تالش در
تحقیق ،نگارش و ترجمه بویژه در دنیای کودک و نوجوان تجلیل میشــود .در این
برنامه احمد مسجدجامعی ،نیکنام حســینیپور ،هوشنگ مرادی کرمانی ،فرهاد
حسنزاده ،فریدون عموزاده خلیلی ،نوشآفرین انصاری ،علیاصغر سیدآبادی،
رضا هاشمینژاد و کیانوش غریبپور حضور خواهند داشت.

برگزاریکنگرهمیرعلیتبریزی

در راستای ارج نهادن به مقام شامخ مبدع خط نستعلیق و آشنایی نسل جوان
با گنجینههای ارزشــمند و مفاخر هنری که از ســرمایههای ملی و معنوی کشور
هســتند ،کنگره علمــی و هنری میرعلی تبریــزی  -واضع خط نســتعلیق  -در
فروردین  98در تبریز برگزار میشــود .مدیرکل اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی
آذربایجان شرقی هدف از برگزاری این کنگره را اشاعه و ترویج هنر خوشنویسی
و فرهنــگ اســامی ،گســترش فعالیتهای فرهنگــی و هنری ،ایجــاد انگیزه و
رقابت ســازنده بین هنرمندان ،ارجگزاری به مفاخر و هنرمندان و شناســایی و
معرفی اســتعدادهای هنــری در این عرصه عنوان کرد .گفتنی اســت میرعلی
تبریــزی (درگذشــت  ٨٥٠هـــ .ق) با لقــب «قــدوه الکتاب» به معنی پیشــگام
خوشنویســان فرزند میرعلی سلطانی ،از خوشنویسان بنام اسالمی و از مفاخر
خوشنویسی ایرانی در سدههای هشتم و نهم هجری است.

گفت و گو با سحر ستوده درباره دشواریهای تنظیم موسیقی نمایش بینوایان

تالش برای بومیسازی آهنگهای یک نمایش جهانی
سعیده احسانی راد
خبرنگار

 ëëآیــا پیشتر نیز نمایشهــای موزیکال
با این حجم داشــتهایم که در ایران روی
صحنهبرود؟
اجــراى نمایشهــای موزیــکال از

سحر ستوده

چنــد ســال پیــش آغــاز شــده و تاکنون
آثــارى ماننــد جان اســکیکى ،اشــکها
و لبخندهــا و بانــوى زیبــاى من توســط
گروهــى از خواننــدگان بــه روى صحنه
رفته اســت ولــى به لحاظ گســتردگى و
حجــم و تعداد اجراهــا ،مى توان گفت
اولیــور توئیســت و بینوایان متفــاوت از
این آثارند.
ëëنمایشهــای موزیــکال در ایــران و
کشورهای دیگر چه تفاوتی دارد؟
اجرای موزیکالــی که در حال حاضر در
ایران هســت در مقایســه با کشــورهای
خارجی تفاوت هایــى دارد .در ایران ما
با توجه بــه ذائقه مخاطب و آن چیزى
که میپســندد اثر را تطبیــق میدهیم.
بــراى ایــن کار مجبــور شــدیم تعدادى
از قطعــات را حذف کنیــم ،چرا که این
گونــه از نمایــش شــاید بــراى مخاطب
ایرانى دلپذیر نباشــد که پشــت سر هم
موسیقى و آواز بشنود.

فارس

«بینوایان»یکیازبزرگترینآثارویکتور
هوگو ،نویسنده نام آشنای قرن هجدهم
فرانســه بهحســاب میآیــد کــه ترکیــب
جالبی از عشــق و درام و مســائل سیاسی
فرانســه را در برمیگیــرد .ایــن نمایــش
دستمایه نمایشی موزیکال و پرطمطراق
و البتــه بســیار پرحاشــیه بــا کارگردانــی
حسین پارسایی قرار گرفته که چند وقتی
اســت در ســالن هتل اســپیناس به روی
صحنــه میرود .در این نمایــش جدا از ۸
بازیگر ســینمایی (که برخی از آنها سابقه
اجرای تئاتری هم دارند) بیــش از  ۱۰۰نفر
هنرجو و بازیگر دیگر ایفای نقش میکنند
و جمعیــت  150نفــری ارکســتر و گروه کر
به رهبــری بردیا کیارس ایــن موزیکال را
یکنند.
همراهیم 
با ســحر ســتوده ،مترجــم و ترانه ســرا و
دســتیار موســیقى موزیکال بینوایان به
توگو نشســتیم که متــن کامل آن را
گف 
میتوانید در ایران آن الین بخوانید.

ëëتفاوت این دو موزیــکال از نظر حجم
بازیگر چطــور بود؟ کدام یــک از این دو
کارسنگینیداشتند؟
بهعنــوان کســى کــه هــم در اولیــور
توئیســت همکارى داشــته و از ابتداى
پــروژه بینوایــان نیــز امــور مربــوط بــه
موسیقى را عهده دار بودم ،مى توانم
ســنگینى ایــن کار را ســه برابــر اولیــور
توئیســت تخمیــن بزنــم .از تعــداد
قطعاتــى که اجرا مى شــود تــا تعداد
بازیگرانــى کــه بایــد آواز بخواننــد و
جمعیت روى صحنه و پشــت صحنه
پــروژه کامــاً ســنگین تــرى اســت.
جمعیــت روى صحنــه دربینوایــان
بیشــتر اســت اما بهخاطر ابعاد سالن
آدمها کوچکتر دیده میشــوند و هر
چقــدر بازیگــر در صحنــه بگذارید باز
هــم گنجایــش دارد .اما تــاالر وحدت
صحنهاش به مراتب کوچک تراست.
در بینوایــان بیــش از  ٨٠نفر در صحنه
حضــور دارنــد کــه در اولیــور توئیســت
تنهــا  ٤٠نفر بودند .البته بجــز کودکان.
امــا بهخاطــر ابعــاد صحنــه شــاید
جمعیت بینوایان زیاد به چشــم نیاید.
هدف مــا این بود کــه بینوایــان را طبق
اســتانداردهاى جهانى بــه روى صحنه
ببریم .به همین علت چیدمان ارکستر
از اولویــت هایمان بود .این ارکســتر در

وحــدت عمــاً جــا نمیشــد و مجبــور
بودیم ســالنی پیدا کنیم که بشود گروه
ارکســتر را بهطــور کامــل در آن مســتقر
کرد .ســالن هتل اســپیناس این امکان
را بــراى مــا فراهم مــى کرد تــا بتوانیم
ارکســتر را بهطور کامل داشــته باشیم و
در این زمینه مى توانم به یقین بگویم
کــه کیفیــت ارکســتر بــا رهبــرى بردیــا
کیارس کامالً با اســتانداردهاى جهانى
مطابقت دارد.
ëëبازیگــران موزیــکال بینوایــان بــا چه
معیاریانتخابشدند؟
فاکتورهــاى قابــل توجهــى در انتخــاب
بازیگــران مدنظــر بــود .در وهلــه اول
بهخاطر ســنگینى کار ترجیح بر حضور

بازیگرانــى بود کــه حرفــهاى و باتجربه
باشــند .مــى دانید بازیگــرى یک پکیج
اســت .بازیگر باید بدن آمادهای داشته
باشــد و موســیقی و آواز بداند .مى شــد
بازیگرانی را دعوت به همکارى کرد که
آواز خوانــدن در حــد قابل قبولى را بلد
باشــند امــا در درجه چنــدم از بازیگری
قــرار داشــته باشــند .امــا هنگامــى کــه
بازیگرانــى مثــل پارســا پیروزفــر ،نویــد
محمــدزاده ،ســحر دولتشــاهى و باقى
دوســتان بــا تجربــه چندیــن ســاله در
چنیــن کارى حضــور پیــدا مــى کننــد و
تــاش مى کنند تا بتوانند بخوانند و هر
روز با پشتکار فراوان تمرین مى کنند تا
نقشى را به همراه مهارت جدیدى ایفا

کنند ،در واقع داریم این پیام را به دیگر
بازیگران میرســانیم که بروید و در این
زمینه که جزوى از بازیگریست آموزش
ببینید.
ëëانتقادهایی بــه بینوایان شــده درباره
الکچــری بــودن و صحنههایــی کــه بــا
موازین اخالقی ما مطابقت ندارد ،چه
پاسخی بر این انتقادات دارید؟
انگشــت اتهامات وانتقاد خیلی قبلتر
ا ز اینکــه قیمــت بلیتها تعیین شــود
بهســمت بینوایان بود .دربــاره موازین
اخالقــی هــم مــى توانــم بگویم کــه در
ایران طبقات بســیار متفــاوت فرهنگى
داریــم .خانــواده بــا خانــواده بســیار
متفاوت اســت .مثالً شاید یک خانواده
بگویــد مــن از رفتار روســپی کــه در این
نمایــش بــازی مى کــرد خوشــم نیامد
کاش بچهام این صحنه را نمیدید اما
به چشم خانواده دیگرى نیاید و مطرح
نباشد .درباره الکچری بودن باید بگویم
هــر کاری نیاز خــودش را دارد .بینوایان
در یک بلک باکس نمیتوانســت اجرا
شــود .باید ببینیم کار ما به چه متریالی
نیــاز دارد و چطور مــى تواند حرفش را
بزنــد و آن حس را منتقــل مى کند .هر
کاری نسبت به نمایشنامهاش و چیزی
کــه احتیــاج دارد باید نیــازش برطرف
شود.

غوغای تکسیم در پایتخت

«ایــران» :گــروه موســیقی «تکســیم تریــو» ازکشــور ترکیــه برای
نخستین بار در ایران روی صحنه رفت.این اجرا شامگاه سهشنبه
ترنـــــم  18دی ماه در دو سانس و در سالن مرکز همایشهای برج میالد
تهران برگزار شــد.اجرایی با اســتقبال کم نظیراز یک گروه موســیقی بینالمللی که
سبب شده بود برخی از هنرمندان موسیقی کشورمان از جمله علیرضا قربانی ،علی
زندوکیلــی ،مهیارعلیزاده ،پدرام درخشــانی ،ابوالفضل صادقینژاد ،حامد همایون
،میثم مروستی ،یاشار خسروی ،امیر میالد نیکزاد به تماشای این اجرای زیبا بنشینند.
اجرای برنامه با حضور ســه نوازنده برجسته موسیقی آغازشد ،اسماعیل تونچبیک
نوازنده ساز باغالما ،هوسنو شاناندریجی نوازنده ساز کالرینت ،آیتاچ دوغان نوازنده
ســازقانون و دکوری ســاده بــدون آنکه جلــب توجه برای مخاطب یــا تبلیغی برای
هنرمند باشــد.اما همین تعداد انگشت شماردرمقابل کنسرتهای پررنگ و لعاب
غوغایی شگرف آفرید ،گویی در پس بیکالمی سازهایشان هزاران سخن نهفته است
که ســواربرنتهای موسیقی کالمی تازه خلق میشود.صدای قانون سکوت سالن را
شکست و رقص انگشتان ملودهای ناشنیده ای که شاید چندان فاصله ای با سرزمین
ما ندارد به گوش رســاند.حال نوبت به کالرینت میرســد و جادوی صدای هوســنو،
هنرمندی که بارها از سوی حاضران در سالن مورد تشویق قرار گرفت.این بار باغالما
هم هم ســو میشود .ترکیب یک همنوایی که آرام آرام نبض سالن را بدست گرفته
است .نوازندگان با همان زبان و گویش ترکی خوشامد میگویند و مخاطبان هم طی
اجرا بارها و بارها به زبان ترکی ازاجرای این برنامه و یک شب خوب و به یاد ماندنی
تشــکر کردنــد .قطعات «آه اســتانبول»« ،ســودا»« ،یاالن دنیــا»« ،گــوزوم» از جمله
قطعات نام آشنا برای مخاطبان بود که مورد توجه قرار گرفت .هوسنو شاناندریجی
پیش از اجرا گفته بود :برای فرهنگ ایران احترام ویژهای قائلیم .این اجرا قطعاً یکی
از مهمترین اجراهای همه این ســالها برای ما اســت .گروه موســیقی تکســیم تریو
( )Taksim Trioیکی از جهانیترین گروههای موسیقی کشور ترکیه است که در سال
 2007فعالیت خود را آغاز کرد.

