
»بوف کور، من و صادق خان 
هدایت« در گالری انتظامی

نمایشگاه نقاشی های حورا خاکدامن با عنوان 
»بوف کور، من و صادق خــان هدایت« در گالری 
انتظامی برگزار شــد. خاکدامــن در گفت وگو با 
هنرآنالیــن درباره ایــن مجموعه گفــت: در این 
نمایشگاه با دست مایه قرار دادن شاهکار ادبی »بوف 
کور« به خلق آثار تلفیقی با استفاده از تکنیک های 
ســیاه قلم، رنگ روغن و میکس مدیا پرداختم و از 
کودکی تا مرگ صادق هدایت را با تاثیر از شوخ طبعی 
این نویســنده بزرگ به تصویر کشیدم. خاکدامن 
درباره برگزاری یک نمایشــگاه با تمرکز بر صادق 
هدایت و بوف کور گفت: هدایت هنرور همه کاره ای 
اســت که در زمان خود فلکلوریست، تبارشناس، 
درام نویس، نقاش و زبان شناس برجسته ای بود که 
به دلیل گستردگی دید، قریحه درخشان، صداقت 
و راســت جویی در نگرش رئالیســتیک خود بر 
واقعیت های ایران، آثار برجسته ای خلق کرد. هدایت 
نه تنها ستایشگران زیادی داشت بلکه بدخواهان 
و نکوهشگران او نیز کم نبودند و پس از مرگش در 
صفحات روزنامه های ایرانــی نقدهایی آمیخته با 
بهتان و تهمت، دروغ و ناروا و سرزنش منتشر می شد. 
اما شخصیت خاص او در سالیان پس از مرگش در 
آثار به جا مانده از او بیشتر نمایان و محبوب تر شد. او 
درباره تاثیرات این اثر بر نقاشی های خود گفت:  من 
هیچ گاه به عنوان یک نقاش سعی نکردم محدود به 
سبک و ساختار خاصی باشم چون محدودیت مانع 

خالقیت است.

به بهانه جانباختن 9 خبرنگار و سرباز معلم 
در دو سانحه

گذری در حقوق مسافران اتوبوس 

هرکس براساس میل شخصی خود یکی از انواع 
سفرهای زمینی با وسیله شخصی، اتوبوس یا قطار و 
نیز سفرهای هوایی و دریایی را انتخاب می کند. جدا 
از نوع سفرها، هرکس براساس وسیله ای که با آن سفر 
می کند از حقوقی برخوردار است که باید با آنها آشنا 
باشد. از جمله حقوقی که مسافرین در سفر با اتوبوس 
باید از آن آگاه باشند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مسافر حق دارد از خدمات به موقع و بدون تاخیر 
بهره مند شــود. در صورت بــروز تاخیر در حرکت 
وســیله نقلیه در زمان تعیین شده، شرکت مکلف 
است در اسرع وقت و حداکثر تا یک ساعت نسبت به 
جایگزینی وسیله نقلیه مناسب اقدام کند. شرکت 
باید مسافران را در زمان مناسب و معمول و با پرهیز 
از ایجاد تاخیرهای غیرمعمول در حین سفر و خارج 
شدن ناوگان از مسیر اصلی برای مسافرگیری و... به 
مقصد برساند. مسافر حق دارد در چارچوب مقررات 
نسبت به انصراف از سفر و استرداد بلیت خود اقدام 
کند. در صورت انصراف مسافر از سفر، بهای بلیت تا 
یک ساعت قبل از حرکت 90 درصد و بعد از آن 50 
درصد از کل مبلغ بلیت باید به مسافر مسترد شود. در 
صورت بروز تاخیر بیش از یک ساعت در اعزام وسیله 
نقلیه و بنا به درخواست مسافر، کل مبلغ بلیت باید 
به وی مسترد شود. مسافر حق دارد شکواییه خود 
از عملکرد حمل و نقلی شرکت، راننده و کارکنان 
آن را حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ سفر در مراجع 
حمل و نقلی مربوطه از قبیل ادارات کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای مطرح و ثبت کند. شرکت حمل 
و نقل مکلف است در زمان ارایه خدمات به مسافران، 
مدیر پاسخگو را در محل سرویس دهی به  کار گیرد و 
شماره تلفن پاسخگویی شرکت و شماره سامانه پیام 
کوتاه 3000143 را در پشت بلیت و در داخل وسیله 

نقلیه در معرض دید مسافران درج کند.
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حســین آزاد، ترانه ســرا، 
خواننده و آهنگســاز؛ کارشناس 
عکاســی و کارگردانی اســت و 
پس از ســال ها فعالیت در عرصه 
موسیقی با تک آهنگ »زمستون 
خدا« بیش از قبل شناخته شد. او 
عالوه بر فعالیت در عرصه موسیقی 
نویسنده نیز هســت و کتاب های 
»از این رفتن ها خسته ام«، »تنهای 
عاشــق« و »به خاطر سبیل های 
نداشته« آثاری هســتند که او به 
رشــته تحریر درآورده است. آزاد 
که به دلیل مشغله کاری بیش از 12 
سال از فعالیت های هنری دور بوده، 
در گفتگوی پیش رو با خبرنگار ایلنا 
درباره فعالیت های تازه اش سخن 

گفت.
    

 ترانه سرایی در موسیقی برای 
شما چه جایگاهی دارد؟ 

 می توان گفت که تمــاِم تلخی ها و 
شــیرینی های زندگی ام را در قالب ترانه 
بیان کرده ام. تماِم رفتن هایی که ناگزیر 
به بدرقه شــان بوده ام، تماِم زخم هایی 
که ماندنی شدند و جایشــان هنوز هم 
تداعی گر دردهایی ســت که از خود به 
یادگار گذاشــته اند، تماِم عاشقانه ها و 
بی قراری هایم را در قالِب شعر و ترانه ثبت 
کرده ام و می توان گفت هر ترانه ای از من 
ورقی از دفترِ خاطراتم است که شاید روزی 
بیشــتر از آن ها یاد کنم و به هیچ عنوان 
دنباله روی مارکت و بــازار این کار نبوده 

و نیستم.
 شما با تک آهنگ »زمستون 
خدا« به شهرت بیشتر رسیدید. این 
کار چطور به موفقیت و دیده شدن 

بیشتر شما منجر شد؟ 
»زمستون خدا« هم یکی از ترانه ها و 
بی قراری ها و زمزمه های عاشقانه ام بوده 

که در پیاده روی های زمســتانیم با این 
فصِل سرد داشته ام و در واقع یک شعرِ نیمه 
جدی و کمی هم شوخ طبعانه، محسوب 
می شــود و فکر می کنم در حــدود13ِ 
ســاِل پیش، قلم خورده اســت. بیشتر 
آهنگ ها و اشعار اتفاق های به یادگارمانده 
زندگی خودم است. در سال های فعالیتم 
با دوستان نازنینی همراهی و همکاری 
کرده ام. یکی از شعرهایی که از بنده بیشتر 
شنیده شده شعر »زمستون خداست« که 
توسط دوســت عزیزم مهدی مجتبایی 
از آلبوم »خطای دید« منتشــر شد که 
چندین قطعه از اشــعار آهنگ های این 
آلبوم هم درواقع از کارهــای بنده بوده 

است.
 چطور بین شــغلی اصلی و 
موسیقی و نوشــتن تعادل برقرار 

می کنید؟ 
 درست اســت که من تحصیالتم در 
زمینه عکاســی و کارگردانی است اما به 
شغلم که مدیریت و همچنین معماری 
»لند اســکیپ« و طراحی داخلی عالقه 
وافری داشته و دارم. به مدت 12 سال از 
فعالیت های هنری کمی فاصله گرفتم و در 
همین سال ها بیشتر در خلوتم شعر گفته ام 
و نوشته ام و چالشی بود برای من بین شغلی 
که در آن موفق بودم و تلنگرهای دلی که 
اصرار به نوشتن داشت و سرودن و آهنگ 
ساختن. و دلم می خواهد تماِم این سکوِت 
12ساله ام را بشــکنم و تمامش را به آواز 

بدل کنم.
 با توجه به اینکــه خودتان 
ترانه سرا هستید، چقدر قدرت کالم 

برایتان اهمیت دارد؟ 
 حقیقتاً برای من ترانه هر اثری بیشتر 
از ملودی آهنگ اهمیت دارد و احساس 
می کنم کالم هر ترانه در واقع، خلق آغاز 
روایت است و شروع ماجرا از دل یک شعر 
آغاز می شود و خدا را شکر که ترانه های 

خوب و ترانه سرایان خوبی در کشورمان 
فعالیت می کنند که در آثار شــنیدنی و 
ماندگار نقش بسزایی دارند. من؛ ترانه هایی 
که بدنه و ساختار دارند و در قالِب ساده، 
حرف یا پیامی بــرای مخاطب به دنبال 
دارند را بیشتر می پسندم و صاحباِن این 

اثرها برای بنده همیشه قابِل احترامند.
 برای نگه داشتن و جلب نظر 
مخاطبان نســبت به آثارتان چه 

ترفندهایی را به کار می برید؟ 
 کلمه ترفند من را یاد شعبده بازان و 
ترفندهایشان می اندازد. زیاد با کلمه ترفند 
موافق نیستم چراکه دوستانی که بنده 
و کارهای مرا دنبال می کنند، می دانند 
که هیچ ترفندی بهتر از این نیست که با 
مخاطب صادق باشــید. صداقت کالم و 
اینکه کنار دردها و خنده های مردم حضور 
داشته باشید. اما واقعیت این است که یک 
هنرمند باید صدای دردها و شادی های 
یک شهر باشــد. باید هم دردآشنا باشد 
و هم مســبب حال خوش و لبخند برای 
مخاطبینش و به  نظر بنده باید یک هنرمند 
هم شادی بیافریند و هم  صدای خاموش 

دردهای مردم باشد.
 در ساخت آهنگ هایتان تا چه 
میزان ســلیقه بازار و تا چه میزان 

سلیقه خودتان وجود دارد؟ 
 تازه دارم با این داســتان کنار می آیم 
که ایرادی ندارد اگر آثاری هم داشــته 
باشــی که باب میل بازار و مارکت باشد و 
حتی می توانی مخاطبین بیشتری را در 

کنار خود داشته باشی، ولی باز هم تاکید 
می کنم رسالت یک هنرمند آثاری است 
که در آن به مشــکالت اجتماع و حتی 
شعله ور کردن شــادی های مردم ختم 
بشــود. یک هنرمند باید وظیفه انسانی 
خــودش را در کنار کارهــای بازاری که 
تاریخ انقضا دارند، انجــام بدهد. ولی در 
نهایت برای بقا در این عرصه باید به سلیقه 
عمومی مردم احترام گذاشت و در راستای 
همین سلیقه هم کارهایی در پرونده خود 
داشت و از نظر من همانطور که یک بازیگر 
ایده آل هم نقش های جدی و ارزشمند 
بازی می کنــد و هم نقش هــای طنز و 
کمیک، یک خواننده هم باید بتواند هر دو 
روی سکه را اجرا کند و اگر ناتوان از این امر 
باشد مثل یک بازیگر تک بعدی خواهد بود 
که ضعف ها و نقصان هایی دارد و می تواند 
مورد انتقاد هم قرار بگیرد. بازیگران زیادی 
داشتیم که چون تنها و تنها نقش هایی 
شــبیه به هم و تکراری را اجرا کرده اند، 
کم کم حضورشــان در عرصه سینما و 
فیلم کم رنگ تر شده و این به خاطر همین 
صحبت بنده است. نباید تک بعدی باشیم 

و روی تکرار بیفتیم!
  یکــی از بزرگتریــن دالیل 
موفقیت برخی افراد این بوده که رگ 
خواب مخاطب را در دست گرفته اند؛ 
ایده آل های ذهنی مخاطبان شما در 

این زمینه چیست؟ 
 هر گوشی ســلیقه خاص خودش را 
دنبال می کند. در عرصه خوانندگی یک 
پکیج مطرح اســت و نه تنها صدا! جمع 
چندین اتفاق در کنار هم، نمره خواننده 
را مشخص می کند. اینکه صرفاً خواننده 
فقط خواننده باشد یا شــاعری بکند یا 
آهنگ ساز و تنظیم کننده خودش باشد، 
اینها جزو امتیازهای آن خواننده محسوب 

می شود. و باز هم به این جا ختم نمی شود، 
بلکه باید نسبتاً چهره معقولی داشته باشد. 
و بازهم فراتر از این! صاحب یک ســبک 
متفاوت و یا فضاهای متفاوت باشد. باید 
درون یک خواننده جوشــش باشد که 
تمام نشــود. برای مثال خواننده هایی 
هستند که صرفاً خوانندگی می کنند و 
توسط چندین عوامل دیگر مثل شاعر، 
آهنگ ساز، تنظیم کننده و حتی شرکت 
پخش کننده یک موزیک برایشان ساخته 
می شــود و وقتی ایــن موزیک پخش 
می شود، به اصطالح شنیده شده و هیت 
می شود و آن خواننده یا باید بیشتر آثارش 
را بعد ازاین با همان تیم جمع بکند، یا اگر 
آن گروه یا تیم دستش را رها کند خالی 
از محتوا می شــود و از خود چیزی برای 

ارائه ندارد.
 معیارتان در انتخاب ترانه ها 

چیست؟ 
 من دوست دارم حتما یک فیلم نامه 
پشت ترانه هایم باشد و به موضوعاتی اشاره 
کنم که دغدغه اقشــاری از مردم است. 
در ترانه هایم دنبال جور کردن هم قافیه 
نیستم و سعی در نشاندن کلمات در کنار 
هم ندارم و معتقدم شعر باید از جوشش 
باشد نه از کوشش! انسان در زندگی اش 
احوال متفاوتی دارد. گاهی خنده، گاهی 
بغض، گاهی فراغ، گاهی دل کندن، گاهی 
دل بســتن و تمام این صفات برای همه 
آدم ها به شکل های مختلف وجود دارد و 
من دوست دارم به همه این قالب ها بپردازم 
و گاهی وقت ها هم دردهای مشترک یک 
جامعه و زخم های همیشه روباز مردم را 

شعر بکنم.
 همانطور که می دانید به دلیل 
تولید و انتشار آثار سطحی و ضعیف؛ 
سلیقه مخاطبان طی سال های اخیر 

تنزل یافته است. شما با این تغییر و 
افت چگونه کنار می آیید؟ 

گاهی ناراحتــم از اینکه گوش مردم 
به گونه ای مسموم شده! از آهنگ هایی 
که واقعاً نه بار موســیقایی دارند و نه بار 
شعری و این در قشر سنین جوان و نوجوان 
به مراتب بیشتر دیده می شــود. اما من 
مخالف هیچ سلیقه ای نیستم چون بر این 
باورم که هر کسی باید آن چیزی را گوش 
کند که دوست دارد و می پسندد. مردم 
در این زمینه مختارند که تصمیم گیرنده 
خودشان باشند و خوب و بد را خودشان 
انتخاب کنند. اما اینکه چه آســیبی به 
بدنه موسیقی کشور با این سری آهنگ ها 
می خورد، بحث دیگری اســت که فکر 
می کنم توضیحش پاسخ به سوال شما 
نباشد. در کل هیچ سبکی قرار نیست برای 
همیشه در تکرار بماند و باید هر آهنگ ساز 
و خواننده کمی خودش را به بازار نزدیک 
کند و اصطالحا به روز باشد. ذائقه مردم 
هم به همین شکل تغییر می کند و این از 
نظر بنده خوب است که هیچ چیزی ثابت 
نباشــد تا همه عوامل یک اثر موسیقی 
همیشه در تکاپو باشند و همین امر فضایی 
را برای خواننده های جدید ایجاد می کند 
تا هر کدام بتوانند حرفــی برای گفتن و 
دیده شدن داشته باشند و همیشه حس 
رقابت و تالش بــرای کاری بهتر در همه 

عوامل تولید جریان داشته باشد.
 از فعالیت هــای گذشــته و 

اخیرتان بگویید.
به اصرار دوســتان و همراهان عزیزم 
دو آلبوم جمع آوری و منتشــر کرده ام و 
البته باز هم تاکید می کنم هیچکدام به 
صورت رســمی و به نیت آلبوم و از قبل 
برنامه ریزی شده نبوده و فقط پراکندگی 
تک ترک های خودم بــوده و با این نیت 
سر و ســامان داده و جمع آوری کرده ام. 
در حال حاضر سه کلیپ جدید در حال 
ساخت دارم که به زودی عرضه می شوند. 
یکی از آن ها تیتراژ فیلم سینمایی »فرش 
سیاه« است. با چند شرکت بنام نیز درحال 
مذاکره و عقد قرارداد برای آغاز کنسرت ها 

هستم به امید خدا!

حسین آزاد:

دنبال مارکتینگ موسیقی نبوده و نیستم

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تجسمی

گردشگری

چهار دهه پیش، صدرالدین زاهد از بنیانگذاران 
سالن چهارســوی تئاتر شــهر با اجرای نمایش 
»اژدها« نوشته یوگنی شوارتس در این مجموعه، 
عازم فرانسه می شود تا تجربه اجراگری او به دست 
فراموشی سپرده شود. حال پس از چهل سال او 
قرار است در اولین فصل اجراهای تابستانی نمایش 

»افسانه ببر« نوشته داریو فو را روی صحنه برد. این 
نمایش زاهد از اواسط تیر ماه میزبان عالقه مندان 

تئاتر است.
البته این تنها حضور تابســتانی صدرالدین 
زاهد نیست. در تاالر اصلی نمایش »دکترنون« 
بر اساس رمان »دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق 

دوست دارد« به نویسندگی شهرام رحیمیان و 
کارگردانی هادی مرزبان قرار است روی صحنه 
رود. در این نمایش مهدی فخیم زاده قرار است در 
برابر صدرالدین زاهد، در نقش دکتر مصدق ظاهر 
شود. شیوا مکی نیان، شیرین بینا و کامبیز امینی 
دیگر بازیگران نمایشی هســتند که از مرداد ماه 

سال جاری روی صحنه خواهد رفت. 
»داســتان باغ وحش« به نویسندگی ادوارد 
آلبی عنوان دیگر نمایش جدیدی است که از اوایل 
تیر ماه به کارگردانی مهدی پاشایی و بازی مهدی 
زمین پرداز، بهار نوحیان مهدی پاشایی و طراحی 
صحنه میثم نویریان در تاالر قشقایی به پیش روی 

مخاطبان قرار می گیرد. 
نمایش »تن ها« به نویسندگی و کارگردانی 
علیرضا معروفی و بازی امیررضا حشــمتی پور، 
محمدجواد هاشــمی، فــرزاد تجلــی، فردین 

شاه حســینی، هادی شیخ االســالمی، حسین 
عارف، آرمان میرزایی، حامد نســاج بخارایی و 
محمد نیازی هم از اوایل تیر ماه در تاالر سایه به 
صحنه می رود.  کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان نیز از تیرماه اقدام به بازگشایی سالن های 
خود کرده اســت. »آرزوهای یک موش کور« به 
کارگردانی وحید نفر و نویسندگی سعید ابک و 
بازی سعید ابک، خالق اســتواری، علی باروتی و 
هدیه حاج طاهری از دهم تیرماه در مرکز تولید 
تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودک 

و نوجوان روی صحنه می رود.
تماشاخانه دیوار چهارم که در این ایام کمتر 
فعالیت داشــته نیز با نمایش »مشــاهدات« به 
کارگردانی مجتبــی کاظمی به جریــان تئاتر 
بازخواهد گشــت. این نمایش که از دهم تیرماه 
آغاز به کار می کند با بازی حسام افسری و حسین 

طهماسبی اجرا می َشود. تماشاخانه شهرزاد که 
روزگاری به نمایش های گران قیمت اختصاص 
داشــت، این روزها در غرق اجراهــای جوان و 
تجربه های تازه است. اما »خیر نبینی سعیده« 
نوشته فرهاد نقدعلی شاید تغییر رویکرد دور تازه 
اجراهای شهرزاد باشد. علیرضا احمدی خیری 
کارگــردان نمایش با تنها بازیگــرش، امیررضا 
کوشانی از پنجم تیرماه فعالیت خود را در سالن 
صنوبر این مجموعــه آغاز کرده انــد. از اتفاقات 
قابل توجه این تابســتان اضافه شدن مجموعه 
تئاتری جدیدی با عنوان »آبان« است. این سالن 
که در خیابان سپند، مابین خیابان های عضدی 
و نجات الهی تأسیس شده اســت، از 22 تیرماه 
با اجرای »غــرب غمزده« مارتیــن مک دونا به 
کارگردانی امیرارشیا براتی و سید شایان موسوی 

آغاز به کار می کند.

پس از 40 سال، صدرالدین زاهد در تئاتر شهر اجرا می کند
تئاتر

 گاهی ناراحتم از اینکه 
گوش مردم به گونه ای 

مسموم شده! از آهنگ هایی 
که واقعاً نه بار موسیقایی 

دارند و نه بار شعری و این در 
قشر سنین جوان و نوجوان 

به مراتب بیشتر دیده 
می شود

هنرمند باید صدای دردها و 
شادی های یک شهر باشد. 
باید هم دردآشنا باشد و هم 
مسبب حال خوش و لبخند 

برای مخاطبینش 
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