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تجسمی

آهنگساز اولین آلبوم پاپ پس از انقالب:

پخشموسیقی در ایران به عهده عدهای داللمآب است

بیشک موسیقی سالهای پس از
انقالب (بخصوص ســبک پاپ) مسیر
پرفراز و نشــیبی را تا به امروز پیموده
اســت .در دهه  60و  70بنــا به دالیل
مختلف موســیقی پاپ سبکی ممنوع
بودوازاوائلدهه 70بودکهبهمرورجای
خودرامیانمردمبازکرد.البتهایناتفاق
روندیبیحاشیهوسادهنبودهوبیشک
تعدادیازاهالیموسیقیبودندکهبرای
احیای موســیقی پاپ که در دهه 40و
 50بهاوجمحبوبیترسیدهبودبهدلیل
وجود فضای بسیار بسته و دشواری در
اخذ مجوز ،تالش کردند ،اما حال نامی
ازآنهانیست.
داریوشتقیپور،نوازنده،آهنگسازو
تنظیمکننده ،یکی از همین افراد است
که «شوکا» اولین آلبوم پاپ مجاز پس
ازانقالبراباصدایمهردادشهسوارزاده
منتشرکردهاست.اوکهازاواسطدهه70
تااواسطدهه 80یکیازپرکارترینهابود
درزمینهآهنگسازیسینمانیزفعالیت
پررنگی داشــته که حاصل آن نامزدی
جایزه سیمرغ بلورین بهترین موسیقی
متن برای فیلم سینمایی «مینای شهر
خاموش» ساخته امیرشهاب رضویان
دربیستوپنجمینجشنوارهفیلمفجر
بودهاست.
داریوش تقیپــور در گفتگو با ایلنا،
ضمن توضیح درباره فعالیتهایش به
تحلیل وضعیت موسیقی پاپ طی سه
دههاخیرپرداخت.
شــما در دهه  70نه فقط در
عرصه موسیقی ،بلکه در سینما و
تئاترنیزحضوریپررنگداشتیدو
حتی برای موســیقی متن فیلم
سینمایی «مینای شهر خاموش»
نامزد دریافت ســیمرغ بلورین
شدید .اما از اوسط دهه هشتاد به
ناگاه کمکار شدید .دلیل کمکاری
ناگهانیچیست؟

واقعیت این است که کم کار نشدهام
و پس از فیلم «مینای شــهر خاموش»
به طور میانگین ســاالنه کار داشتهام و
همچنان مشغول فعالیتم ،اما اغلب آن
آثار یا منتشر نشدهاند یا اینکه وضعیت
نشــر خوبی نداشــتهاند و دلیلش تا
حدودی کملطفی دوستان مطبوعاتی
بهویژهدرحوزهموسیقیاست.متاسفانه
طی این سالها رســانههای مکتوب و
خبرگزاریها اخبــار هیچکدام از آثارم
را مورد پوشش و حمایت قرار ندادهاند.
این کملطفیها صرفا در زمینه انعکاس
اخبار در رابطه با کار نیســت .دوستان
خبرنگاردرمقوالتدیگرنیزکملطفند.
همان زمانی که به دنبال حل مشکالت
هنرمندانازطریقانجمنصنفیبودیم
نیز اخبار ما را پوشــش نمیدادند و این
همه ماجرا نیست .به نظرم مطبوعات و
رسانههابایدازموسیقیمستقلوآثاری
که بدون پشــتوانههای دولتی ساخته
میشوند،حمایتکنند.
یکیازموضوعاتبااهمیتدر
زمینهارائهآثارنحوهپخشآنهاست
که خودتان هم به آن اشاره کردید.
بجز مقوله کپیرایت که در ایران
هیچ تعریفی ندارد و مشکالتی را
برای صاحب اثر ایجاد میکند ،از
کاستیهایدیگربگویید.
متاســفانه در چند ســال گذشته
پخش آثار تولید شده برنامه مشخصی
نداشــته و همانطور که گفتم من نیز
آثاری تولید کردهام که پخش نشدهاند،
یا در مرحلهای گیر کردهاند و شــنیده
نشدهاند .دلیل مه م عدم پخش آثار من
و دیگران این است که مانند گذشته و به
شکل واقعی شرکتهای پخش نداریم
و انجام این روند به عهده افرادی اســت
که داللمآبانه سایتها و تلویزیونهای
پخش موسیقی را در اختیار گرفتهاند
و از ایــن طریق برای خود کاســبی راه
انداختهاند.دردهههایقبلآنزمانکه

کاست و فیلم مرسوم بود چند شرکت
بودند که در چارچوبی مشــخص روی
پخش آثار ســرمایهگذاری میکردند.
البته در آن دوران نیز مشکالتی وجود
داشت ،اما نســبت به چند سال اخیر
کمتربود.
البته موســیقی در دهه 70
شدیدا فضایی بســته داشت و
محدودیتها و ممنوعیتهایی
وجود داشــت که تولیــد را با
چالشهایعدیدهمواجهمیکرد.
صددرصدهمینطوربود.یادمهست
برای پخش آلبوم «شــوکا» با صدای
مهرداد شهســوارزاده که اولین آلبوم
پاپبعدازانقالببودبامشکالتزیادی
مواجه شدیم .در آن دوره حتی ضبط
آثار در اســتودیو نیز احتیاج به مجوز
داشت و طوری بود که ضبط قطعات را
تعطیل کردند و همین سختگیریها
برای دریافت مجوز باعث شد کارمان
هشت ،نه ماه عقب بیفتد! یادم هست
یکی از دوستان کامبیز نادعلی ،شش
ماه هر روز به وزارت ارشاد میرفت و با
پیگیریهای بسیار باالخره موفق شد
با هزار دردســر اولین مجوز آلبوم پاپ
پس از انقــاب را دریافت کند .فعاالن
موسیقی در دنیای امروز به هیچوجه
با چنین مشــکالتی مواجه نیستند و
اتفاقاتی که ما در دهه  70تجربه کردیم
برایشان فانتزی اســت .مشکالت ما
فقط محدود به اخذ مجوز نبود و حتی
برای حمل ساز نیز مجوز الزم بود ،انگار
اسلحه همراه داشتیم .حتی شاید اگر
اســلحه از ما میگرفتند سختگیری
زیادی نمیکردند اما حمل ساز مانند
همراه داشتن مواد مخدر بود .با اینکه
ما چنین ســختیها و فشــارهایی را
تحمل کردیم و به نوعی جادهصافکن
نســلهای بعد بودیم ،حال با افرادی
مواجهیم کــه معلوم نیســت از کجا
آمدهاند! همین افراد هستند که اختیار

برای تولید آلبوم «شوکا» با
صدای مهرداد شهسوارزاده
که اولین آلبوم پاپ بعد
از انقالب بود با مشکالت
زیادی مواجه شدیم.
مشکالتمافقطمحدودبه
اخذ مجوز نبود و حتی برای
حمل ساز نیز مجوز الزم بود،
انگار اسلحههمراهداشتیم.
حتی شاید اگر اسلحه از ما
میگرفتندسختگیری
زیادی نمیکردند اما حمل
ساز مانند همراه داشتن
مواد مخدر بود
ســایتهای موســیقی چه داخلی و
چه خارجی را در دست گرفتهاند و به
نوعی در انتشــار آثار دیگران اختالل
ایجاد میکنند.
البته چند سالی است فضای
کار برای همکاری اهالی موسیقی
داخلکشورباموزیسینهایدیگر
کشورها هموار شده است .حتی
خواننــدگان مطــرح داخلی
نماهنگهای خود را برای پخش به
شبکههایی چون «پیام سی» و
رادیو جوان و دیگر تلویزیونهای
ماهواریمیسپارند،بیآنکهمورد
مواخذهیاممنوعالکاریقرارگیرند.
قبال از این نوع همکاریها ممانعت
میشد.
باید همینطور باشــد به نظرم برای
موســیقی هیچ مرزی وجــود ندارد و
دســتهبندی آثار به خارجی و داخلی
بیمعناست .از طرفی با وجود اینترنت
وفضایمجازیدنیابهدهکدهایجهانی
تبدیل شــده .این اتفاق به نوعی باعث
میشود اهالی موســیقی آثارشان را به

سایتهاوپلتفرمهایبینالمللیدهند
و با فعالیتها و همکاریهایی که دارند،
کسبدرآمدکنند.چونچارهاینیست
و هرچه هم که فعال باشیم و کار تولید
کنیمیکجایکارمیلنگد.حتیشاید
چنین همکاریهایی اتفاقات بهتری را
برایاهالیموسیقیرقمبزند.منازسال
 ۱۳۷۵تا به امروز بــه صورت جدی در
عرصهموسیقیوسینمافعالیتکردهام
وفقطیکباربهجشنوارهبیستوپنجفجر
وجشنخانهموسیقیهمانسالحضور
یافتهام و در هر دو رویداد کاندیدا شدم.
اینیعنیروندموجوددرایرانایراددارد
ویکجایکارمیلنگد.
از فعالیتهایتــان اخیرتان
بگویید.
واقعیت این است که وضعیت پیش
آمده بر اثر شــیوع کرونا شرایط را برای
فعالیت در همه عرصه ســخت کرده
است.پارسالنیزمشغولانجامکارهایی
بودم که مربوط به سال گذشته بودند.
پروژههایی در زمینه موســیقی فیلم
داشــتم که عوامل تولید آنها درگیر
وضعیت موجود شــدند و درنهایت آن
پروژهها یا متوقف شدهاند یاروندکندی
دارند .درنهایت بیش از یک سال و نیم
اســت که اوضاع به همین شکل است.
تصورمان این بود در سال جدید بحران
کاهــش مییابد و فعالیتهــا به روال
عادی خود بازمیگردد ،اما متاسفانه با
سیستمغلطمدیریتیموجودایناتفاق
نیفتاد.مسئوالندرتعطیالتنوروزهیچ
تمهیدیرابهکارنگرفتندوعبورومرورها
ومسافرتهارامجازاعالمکردندونتیجه
اینبیبرنامهگیاوجگیریدوبارهکرونا
نعدممدیریتبحران
است.درنهایتای 
مشتینمونهخرواردرهمهبخشهاست
ودرعرصههنرنیزایننابسامانیهاوجود
دارد و در میان آنها اوضاع موســیقی
بدتر است .حال شما حساب کنید من
نیز که مشغول آهنگسازی فیلم هستم
نیز با اینچالشها مواجهم .تهیهکننده
بودجه فیلم را با وجود ســرمایهگذاران
تامینمیکنند.زمانیکهسینماتعطیل
است طبیعتا ســرمایهگذار نیز ریسک
نمیکند و تهیهکننده نیز توان تامین
دســتمزد عوامل را نخواهد داشت .به
هرحال این روند زنجیروار همه چیز را
بهم مرتبط میکند .حال حساب کنید
یکیازپروژههایسینماییکهمننیزدر
آن حضور دارم نود و هشت درصد پیش
رفتهوچندمیلیاردبابتآنهزینهشدهو
کاربرایدویست،سیصدمیلیونتومان
خوابیده است .این را هم در نظر بگیرید
کهعواملساختیکاثرسینماییدویا
سهنفرنیستندوپنجاه،شصتنفرند.
بااینکهبحرانسالگذشتهرا
از ســر گذراندیم ،اما متاسفانه از
تجارب به دســت آمده در نحوه
مدیریتهــا و برنامهریزیهــا

م عدم پخش آثار
دلیل مه 
من و دیگران این است که
مانندگذشتهوبهشکل
واقعیشرکتهایپخش
نداریم و انجام این روند
به عهده افرادی است
که داللمآبانه سایتها
وتلویزیونهایپخش
موسیقی را در اختیار
گرفتهاند و از این طریق
برای خود کاسبی راه
انداختهاند
استفاده بهینه نکردیم و در میان
همه اتفاقات برای بهبود وضعیت
اهالیموسیقیتمهیدیاندیشیده
نشده و حال شاهدیم که وضعیت
معیشتینوازندگانیکهباکنسرت
کســب درآمــد میکردنــد و
آموزشگاهداران و مدرسان و دیگر
اهالیموسیقیبدترشدهاست.
اهالی موسیقی در شــرایط عادی
سالهاست مورد ظلم قرار گرفتهاند و
بخشمستقلموسیقیوآنهاییکهبه
دستگاه یا نهادی وابسته نیستند ،بیش
از دیگران آســیب دیدهاند و بزرگترین
ضربهها را خوردهانــد .اینکه مثال حق
بیمه سه ماه اول سال را پرداخت کنند،
کمکی به اهالی موســیقی نمیکند.
من چند ســالی اســت به اتفاق دیگر
دوستاندرانجمنصنفیمشغولانجام
اموری هستیم که بخشی از مشکالت
موزیسینهارابهبودبخشیموبرهمین
اساسمیتوانمبگویمسروسامانیافتن
مســائلی چون بیمه هنرمندان نتیجه
نامهنگاریهایی است که در اواخر سال
 ۱۳۹۸انجام شــده است .در نهایت کم
پیش میآید که مســئوالن و متولیان
نهادها و دستگاههای دولتی برای حل
مشکالت این چنینی محرک باشند و
اگر هم اتفاق مثبتی رخ میدهد نتیجه
تالشهنرمنداناست.
همینطور است اما تشکلی
مانند انجمن موسیقی که میتواند
پیگیر مسائل باشد نیز وضعیتی
مبهم دارد چراکه قرار است شعب
انجمن موســیقی با موسسات
خصوصیجایگزینشوند.
زمانی که مســئوالن بدون حضور
موزیســینهای مطرح اقدام به انجام
کاریمیکنند،اوضاعازاینبهترنخواهد
شد .مســئوالن حین انجام تغییرات و
کارها فقط میگویند تصمیم به صورت
گروهی اتخاذ شده ،اما از جزئیات ماجرا
و اینکه با چه افرادی مشورت کردهاند،
چیزی نمیگوینــد و در نهایت اعالم
میکنند که فالن تصمیم را گرفتهاند.
واقعانبایداینطورباشد.

تئاتر

نمایش«دایک»درفستیوالبینالمللیتئاترجینجرفستروسیهدرخشید
نمایش «دایک» ،به نویســندگی هیوا
ربانی ،کارگردانی حامد عالمیپور و کاری از
گروهتئاترهنربجنورددرچهارمینجشنواره
تئاترجینجرفستروسیهاثربرگزیدهازلحاظ
تصویرسازیوبازیگریبرگزیدهشد.
عناوین اثر برگزیده از لحاظ تصویری به
حامدعالمیپوروبازیگربرگزیدهزنبهراضیه
بدرانلویی رســید .ایتالیا با دو اثر ،اسپانیا دو
اثر ،یونان یک اثر ،روســیه (مسکو ،پرم ،توال،
کورســک) چهار اثر ،هند یک اثر و دایک از

خراسانشمالینمایندهتئاترایرانگروههای
شرکتکننده در این فستیوال بودند .سعید
آقایی،امیرتقیپور،فاطمهوثوقنیا،هیواربانی،

احمد قدوسی ،ســید علی محمدی ،راضیه
بدرانلویی و حامد عالمیپور عوامل اجرایی
دایک در این جشــنواره بودنــد .چهارمین
دوره جشــنواره از ۹تا ۱۴آوریل در شهر توال
روسیه برگزار شد و جمعه گذشته با معرفی
برگزیدگان به کار خود پایان داد .پیش از این
دایک اثر برگزیده جشنوارههای جوی فست
اوکراین،جشنوارهکوئینتاییونان،بخشدفاع
مقدس جشنواره فجر و جشنواره بینالمللی
تئاترفتحخرمشهررادرکارنامهخوددارد.

«احتماالتعلیشمس»بهتئاترشهرمیرود
علــی شــمس نمایشــنامهنویس ،بازیگر
و کارگــردان تئاتــر دربــاره برنامهریزی خود
بــرای تولید و اجرای اثری نمایشــی در ســال
جــاری ،گفته اســت .قرار بود ســال گذشــته
نمایشــنامه «احتماالت علی شــمس» تولید و
روی صحنــه رود که به دلیل شــرایط کرونایی
این امر میســر نشــد .علی شــمس گفته است
«حدود  ۲ماه و نیم اســت که تمرینها را شروع
و انجــام میدهیم تا در ســال جاری ایــن اثر را
روی صحنه ببریم».

وی با اشــاره به اینکه به دلیــل تعطیلیهای
جدیــد کرونایــی امــکان انجــام تمرینهای
«احتماالت علی شمس» با تمام ظرفیت وجود
ندارد ،درباره زمان و مــکان مدنظر برای اجرای
این اثر به خبرگزاری مهر گفته است«قصد دارم
تابستان سال جاری «احتماالت علی شمس» را
در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر اجرا کنم.
آخرین بار  ۶ســال پیش بود که با اجرای نمایش
«قلعه انسانات» در سالن سایه ،در مجموعه تئاتر
شهر اثری را روی صحنه بردم».

درخشش عکاسان ایرانی
در ورلدپرس فوتو ۲۰۲۱

دو عــکاس ایرانی بــا یک تکعکــس و یک
محموعهعکــس روایــی در دو بخــش خبرهای
عمومی و ورزش موفق به قرار گرفتن در رده ســوم
بهترینهای رقابت جهانی ورلد پرس فوتو 2021
شدند .به گزارش هنرآنالین ،فهرست برگزیدگان
بخشهایمختلفورلدپرسفوتو 2021اعالمشد
و مدس نیسن از دانمارک با عکس «اولین آغوش»
برترینعکاسسالشد.ضمناینکهمقاماولبخش
خبرهای عمومی را هم به دســت آورد .این عکس
تصویر یک زن  85ســاله را در آغوش پرستار خود
در برزیل با رعایت کردن شیوهنامههای بهداشتی
زمانهکرونابهگونهایثبتکردهکهتوجههربیننده
را جلب میکند و در آینده میتواند روایتی دقیق از
در آغوش گرفتن در دوران شیوع کرونا ارائه کند .در
همینبخشیعنیخبرهایعمومی«هزینهانسانی
کووید »19-کار جاشوا ایرواندی از اندونزی جایزه
دوم را از آن خود کرد و عکس نیوشا توکلیان از ایران
با نام «مراسم سوگواری سردار قاسم سلیمانی در
تهران» به جایزه سوم رســید .توکلیان این عکس
را روز چهارم ژانویه  2020در مراسم تشییع پیکر
سردار شــهید حاج قاسم ســلیمانی در پایتخت
ایران گرفته اســت .این قطعه مربوط به مجموعه
عکسهایتشییعسپهبدشهیدسلیمانیاستکه
از توکلیان در هفتهنامه آمریکایی تایم منتشر شده
بود.دیگرنمایندهعکاسانایرانیدربرگزیدگانورلد
پرس فوتو 2021مربوط به بخش عکس ورزشــی
است.دراینبخشفرشتهاصالحیبایکمجموعه
عکسرواییبانام«اندیشهپرواز»جایزهسومراازآن
خودکرد.عکسهاداستانپارکورکاریبهنامسعید
رامیندرگچساراناستکههفتهشتسالپیش
در جریان یک مسابقه پارکور آسیب نخاعی دید و
ویلجرنشینشد.

میراث
مدیرکل میراث فرهنگی ایالم خبر داد:

آغاز کاوش شهر ساسانی سیروان

مدیــرکل میراثفرهنگی ،صنایعدســتی و
گردشگری ایالم از آغاز فصل نخست کاوش شهر
تاریخیسیرواندرروزهایآتیخبرداد؛شهریکه
بهجاماندهازتمدنساسانیاست.
مدیــرکل میراثفرهنگی ،صنایعدســتی و
گردشگری ایالم در گفتگو با خبرنگار ایلنا ،از آغاز
فصل نخست کاوش شــهر تاریخی سیروان طی
روزهایآیندهخبردادوگفت:شهرتاریخیسیروان
مربوط به دوره ساســانیان بوده و در شهرســتان
سیروان،روستایسرابکالنواقعشدهاست.
«عبدالمالک شنبهزاده» ادامه داد :این شهر در
دوران شــکوه و عظمت خود مرکز ایالت ماسبذان
از شــهرهای مهم و آباد ایران در دوره ساسانی بوده
و وجود پلها ،راهها ،محوطهها ،قلعههای فراوان و
سکونتگاههای باســتانی در این محوطه ،گویای
اهمیتاینشهراست.
او همچنین با اشاره به دیگر برنامههای ایالم در
ســال جدید در حوزه پژوهشها و کاوشها یادآور
شد :چند کاوش دیگر هم برای گمانهزنی به منظور
تعیینحریمداریمکهپیشبینیمیکنیمبهچهار
کاوشبرسد.مدیرکلمیراثفرهنگیایالمبااشاره
به برنامههای این استان در ســال  ۱۴۰۰در حوزه
میراثفرهنگی،گفت ۱۲:بناداریمکهبهتناوبکار
مرمتی روی آنها انجام میشود؛ مانند شهر تاریخی
سیمره،شهرتاریخیسیروان،قلعهکنجانچم،قلعه
اشرفالعشایرو...کهامسالهمقراراستمرمتآنها
راجلوببریم.

