
 درخشش عکاسان ایرانی 
در ورلد پرس فوتو ۲۰۲۱ 

دو عــکاس ایرانی بــا یک تک عکــس و یک 
محموعه عکــس روایــی در دو بخــش خبرهای 
عمومی و ورزش موفق به قرار گرفتن در رده ســوم 
بهترین های رقابت جهانی ورلد پرس فوتو 2021 
شدند. به گزارش هنرآنالین، فهرست برگزیدگان 
بخش های مختلف ورلد پرس فوتو 2021 اعالم شد 
و مدس نیسن از دانمارک با عکس »اولین آغوش« 
برترین عکاس سال شد. ضمن اینکه مقام اول بخش 
خبرهای عمومی را هم به دســت آورد. این عکس 
تصویر یک زن 85 ســاله را در آغوش پرستار خود 
در برزیل با رعایت کردن شیوه نامه های بهداشتی 
زمانه کرونا به گونه ای ثبت کرده که توجه هر بیننده 
را جلب می کند و در آینده می تواند روایتی دقیق از 
در آغوش گرفتن در دوران شیوع کرونا ارائه کند. در 
همین بخش یعنی خبرهای عمومی »هزینه انسانی 
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 2020 در مراسم تشییع پیکر 
سردار شــهید حاج قاسم ســلیمانی در پایتخت 
ایران گرفته اســت. این قطعه مربوط به مجموعه 
عکس های تشییع سپهبد شهید سلیمانی است که 
از توکلیان در هفته نامه آمریکایی تایم منتشر شده 
بود. دیگر نماینده عکاسان ایرانی در برگزیدگان ورلد 
پرس فوتو 2021 مربوط به بخش عکس ورزشــی 
است. در این بخش فرشته اصالحی با یک مجموعه 
عکس روایی با نام »اندیشه پرواز« جایزه سوم را از آن 
خود کرد. عکس ها داستان پارکورکاری به نام سعید 
رامین در گچساران است که هفت هشت سال پیش 
در جریان یک مسابقه پارکور آسیب نخاعی دید و 

ویلجرنشین شد.

مدیرکل میراث فرهنگی ایالم خبر داد:
آغاز کاوش شهر ساسانی سیروان  

مدیــرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری ایالم از آغاز فصل نخست کاوش شهر 
تاریخی سیروان در روزهای آتی خبر داد؛ شهری که 

به جا مانده از تمدن ساسانی است.
مدیــرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری ایالم در گفتگو با خبرنگار ایلنا، از آغاز 
فصل نخست کاوش شــهر تاریخی سیروان طی 
روزهای آینده خبر داد و گفت: شهر تاریخی سیروان 
مربوط به دوره ساســانیان بوده و در شهرســتان 

سیروان، روستای سراب کالن واقع  شده است.
»عبدالمالک شنبه زاده« 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 پل ها، راه ها، محوطه ها، قلعه های فراوان و 
سکونت گاه های باســتانی در این محوطه، گویای 

اهمیت این شهر است.
او همچنین با اشاره به دیگر برنامه های ایالم در 
ســال جدید در حوزه پژوهش ها و کاوش ها یادآور 
شد: چند کاوش دیگر هم برای گمانه زنی به منظور 
تعیین حریم داریم که پیش بینی می کنیم به چهار 
کاوش برسد. مدیرکل میراث فرهنگی ایالم با اشاره 
به برنامه های این استان در ســال 1۴00 در حوزه 
میراث فرهنگی، گفت: 12 بنا داریم که به تناوب کار 
مرمتی روی آنها انجام می شود؛ مانند شهر تاریخی 
سیمره، شهر تاریخی سیروان، قلعه کنجان چم، قلعه 
اشرف العشایر و... که امسال هم قرار است مرمت آنها 

را جلو ببریم.
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بی شک موسیقی سال های پس از 
انقالب )بخصوص ســبک پاپ( مسیر 
پرفراز و نشــیبی را تا به امروز پیموده 
اســت. در دهه 60 و 70 بنــا به دالیل 
مختلف موســیقی پاپ سبکی ممنوع 
بود و از اوائل دهه 70 بود که به مرور جای 
خود را میان مردم باز کرد. البته این اتفاق 
روندی بی حاشیه و ساده نبوده و بی شک 
تعدادی از اهالی موسیقی بودند که برای 
احیای موســیقی پاپ که در دهه ۴0 و 
50 به اوج محبوبیت رسیده بود به دلیل 
وجود فضای بسیار بسته و دشواری در 
اخذ مجوز، تالش کردند، اما حال نامی 

از آن ها نیست.
داریوش تقی پور، نوازنده، آهنگساز و 
تنظیم کننده، یکی از همین افراد است 
که »شوکا« اولین آلبوم پاپ مجاز پس 
از انقالب را با صدای مهرداد شهسوارزاده 
منتشر کرده است. او که از اواسط دهه 70 
تا اواسط دهه 80 یکی از پرکارترین ها بود 
در زمینه آهنگسازی سینما نیز فعالیت 
پررنگی داشــته که حاصل آن نامزدی 
جایزه سیمرغ بلورین بهترین موسیقی 
متن برای فیلم سینمایی »مینای شهر 
خاموش« ساخته امیرشهاب رضویان 
در بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر 

بوده است.
داریوش تقی پــور در گفتگو با ایلنا، 
ضمن توضیح درباره فعالیت هایش به 
تحلیل وضعیت موسیقی پاپ طی سه 

دهه اخیر پرداخت.
    

 شــما در دهه 70 نه فقط در 
عرصه موسیقی، بلکه در سینما و 
تئاتر نیز حضوری پررنگ داشتید و 
حتی برای موســیقی متن فیلم 
سینمایی »مینای شهر خاموش« 
نامزد دریافت ســیمرغ بلورین 
شدید. اما از اوسط دهه هشتاد به 
ناگاه کم کار شدید. دلیل کم کاری 

ناگهانی چیست؟ 

واقعیت این است که کم کار نشده ام 
و پس از فیلم »مینای شــهر خاموش« 
به طور میانگین ســاالنه کار داشته ام و 
همچنان مشغول فعالیتم، اما اغلب آن 
آثار یا منتشر نشده اند یا اینکه وضعیت 
نشــر خوبی نداشــته اند و دلیلش تا 
حدودی کم لطفی دوستان مطبوعاتی 
به ویژه در حوزه موسیقی است. متاسفانه 
طی این سال ها رســانه های مکتوب و 
خبرگزاری ها اخبــار هیچ کدام از آثارم 
را مورد پوشش و حمایت قرار نداده اند. 
این کم لطفی ها صرفا در زمینه انعکاس 
اخبار در رابطه با کار نیســت. دوستان 
خبرنگار در مقوالت دیگر نیز کم لطفند. 
همان زمانی که به دنبال حل مشکالت 
هنرمندان از طریق انجمن صنفی بودیم 
نیز اخبار ما را پوشــش نمی دادند و این 
همه ماجرا نیست. به نظرم مطبوعات و 
رسانه ها باید از موسیقی مستقل و آثاری 
که بدون پشــتوانه های دولتی ساخته 

می شوند، حمایت کنند.
 یکی از موضوعات با اهمیت در 
زمینه ارائه آثار نحوه پخش آنهاست 
که خودتان هم به آن اشاره کردید. 
بجز مقوله کپی رایت که در ایران 
هیچ تعریفی ندارد و مشکالتی را 
برای صاحب اثر ایجاد می کند،  از 

کاستی های دیگر بگویید.
 متاســفانه در چند ســال گذشته 
پخش آثار تولید شده برنامه مشخصی 
نداشــته و همانطور که گفتم من نیز 
آثاری تولید کرده ام که پخش نشده اند، 
یا در مرحله ای گیر کرده اند و شــنیده 
نشده اند. دلیل مهم  عدم پخش آثار من 
و دیگران این است که مانند گذشته و به 
شکل واقعی شرکت های پخش نداریم 
و انجام این روند به عهده افرادی اســت 
که دالل مآبانه سایت ها و تلویزیون های 
پخش موسیقی را در اختیار گرفته اند 
و از ایــن طریق برای خود کاســبی راه 
انداخته اند. در دهه های قبل آن زمان که 

کاست و فیلم مرسوم بود چند شرکت 
بودند که در چارچوبی مشــخص روی 
پخش آثار ســرمایه گذاری می کردند. 
البته در آن دوران نیز مشکالتی وجود 
داشت، اما نســبت به چند سال اخیر 

کمتر بود.
 البته موســیقی در دهه 70 
شدیدا فضایی بســته داشت و 
محدودیت ها و ممنوعیت هایی 
وجود داشــت که تولیــد را با 

چالش های عدیده مواجه می کرد.
صد درصد همینطور بود. یادم هست 
برای پخش آلبوم »شــوکا« با صدای 
مهرداد شهســوارزاده که اولین آلبوم 
پاپ بعد از انقالب بود با مشکالت زیادی 
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 سخت گیری ها 
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 می رفت و با 
پیگیری های بسیار باالخره موفق شد 
با هزار دردســر اولین مجوز آلبوم پاپ 
پس از انقــالب را دریافت کند. فعاالن 
موسیقی در دنیای امروز به هیچ وجه 
با چنین مشــکالتی مواجه نیستند و 
اتفاقاتی که ما در دهه 70 تجربه 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 می گرفتند سخت گیری 
زیادی نمی کردند اما حمل ساز مانند 
همراه داشتن مواد مخدر بود. با اینکه 
ما چنین ســختی ها و فشــارهایی را 
تحمل کردیم و به نوعی جاده صاف کن 
نســل های بعد بودیم، حال با افرادی 
مواجهیم کــه معلوم نیســت از کجا 
آمده اند! همین افراد هستند که اختیار 

ســایت های موســیقی چه داخلی و 
چه خارجی را در دست گرفته اند و به 
 نوعی در انتشــار آثار دیگران اختالل 

ایجاد می کنند.
 البته چند سالی است فضای 
کار برای همکاری اهالی موسیقی 
داخل کشور با موزیسین های دیگر 
کشورها هموار شده است. حتی 
خواننــدگان مطــرح داخلی 
نماهنگ های خود را برای پخش به 
شبکه هایی چون »پی ام سی« و 
رادیو جوان و دیگر تلویزیون های 
ماهواری می سپارند، بی آنکه مورد 
مواخذه یا ممنوع الکاری قرار گیرند. 
قبال از این نوع همکاری ها ممانعت 

می شد.
باید همینطور باشــد به نظرم برای 
موســیقی هیچ مرزی وجــود ندارد و 
دســته بندی آثار به خارجی و داخلی 
بی معناست. از طرفی با وجود اینترنت 
و فضای مجازی دنیا به دهکده ای جهانی 
تبدیل شــده. این اتفاق به نوعی باعث 
می شود اهالی موســیقی آثارشان را به 

سایت ها و پلتفرم های بین المللی دهند 
و با فعالیت ها و همکاری هایی که دارند، 
کسب درآمد کنند. چون چاره ای نیست 
و هرچه هم که فعال باشیم و کار تولید 
کنیم یک جای کار می لنگد. حتی شاید 
چنین همکاری هایی اتفاقات بهتری را 
برای اهالی موسیقی رقم بزند. من از سال 
1۳75 تا به امروز بــه صورت جدی در 
عرصه موسیقی و سینما فعالیت کرده ام 
و فقط یکبار به جشنواره بیست و پنج فجر 
و جشن خانه موسیقی همان سال حضور 
یافته ام و در هر دو رویداد کاندیدا شدم. 
این یعنی روند موجود در ایران ایراد دارد 

و یک جای کار می لنگد.
 از فعالیت هایتــان اخیرتان 

بگویید.
واقعیت این است که وضعیت پیش 
آمده بر اثر شــیوع کرونا شرایط را برای 
فعالیت در همه عرصه ســخت کرده 
است. پارسال نیز مشغول انجام کارهایی 
بودم که مربوط به سال گذشته بودند. 
پروژه هایی در زمینه موســیقی فیلم 
داشــتم که عوامل تولید آن ها درگیر 
وضعیت موجود شــدند و درنهایت آن 
پروژه ها یا متوقف شده اند یا روند کندی 
دارند. درنهایت بیش از یک سال و نیم 
اســت که اوضاع به همین شکل است. 
تصورمان این بود در سال جدید بحران 
کاهــش می یابد و فعالیت هــا به روال 
عادی خود بازمی گردد، اما متاسفانه با 
سیستم غلط مدیریتی موجود این اتفاق 
نیفتاد. مسئوالن در تعطیالت نوروز هیچ 
تمهیدی را به کار نگرفتند و عبور و مرورها 
و مسافرت ها را مجاز اعالم کردند و نتیجه 
این بی برنامه گی اوج گیری دوباره کرونا 
است. در نهایت این  عدم مدیریت بحران 
مشتی نمونه خروار در همه بخش هاست 
و درعرصه هنر نیز این نابسامانی ها وجود 
دارد و در میان آن ها اوضاع موســیقی 
بدتر است. حال شما حساب کنید من 
نیز که مشغول آهنگسازی فیلم هستم 
نیز با این چالش ها مواجهم. تهیه کننده 
بودجه فیلم را با وجود ســرمایه گذاران 
تامین می کنند. زمانی که سینما تعطیل 
است طبیعتا ســرمایه گذار نیز ریسک 
نمی کند و تهیه کننده نیز توان تامین 
دســتمزد عوامل را نخواهد داشت. به 
هرحال این روند زنجیروار همه چیز را 
بهم مرتبط می کند. حال حساب کنید 
یکی از پروژه های سینمایی که من نیز در 
آن حضور دارم نود و هشت درصد پیش 
رفته و چند میلیارد بابت آن هزینه شده و 
کار برای دویست، سیصد میلیون تومان 
خوابیده است. این را هم در نظر بگیرید 
که عوامل ساخت یک اثر سینمایی دو یا 

سه نفر نیستند و پنجاه، شصت نفرند. 
 با اینکه بحران سال گذشته را 
از ســر گذراندیم، اما متاسفانه از 
تجارب به دســت آمده در نحوه 
مدیریت هــا و برنامه ریزی هــا 

استفاده بهینه نکردیم و در میان 
همه اتفاقات برای بهبود وضعیت 
اهالی موسیقی تمهیدی اندیشیده 
نشده و حال شاهدیم که وضعیت 
معیشتی نوازندگانی که با کنسرت 
کســب درآمــد می کردنــد و 
آموزشگاه داران و مدرسان و دیگر 

اهالی موسیقی بدتر شده است.
 اهالی موسیقی در شــرایط عادی 
سال هاست مورد ظلم قرار گرفته اند و 
بخش مستقل موسیقی و آن هایی که به 
دستگاه یا نهادی وابسته نیستند، بیش 
از دیگران آســیب دیده اند و بزرگترین 
ضربه ها را خورده انــد. اینکه مثال حق 
بیمه سه ماه اول سال را پرداخت کنند، 
کمکی به اهالی موســیقی نمی کند. 
من چند ســالی اســت به اتفاق دیگر 
دوستان در انجمن صنفی مشغول انجام 
اموری هستیم که بخشی از مشکالت 
موزیسین ها را بهبود بخشیم و بر همین 
اساس می توانم بگویم سر و سامان یافتن 
مســائلی چون بیمه هنرمندان نتیجه 
نامه نگاری هایی است که در اواخر سال 
1۳98 انجام شــده است. در نهایت کم 
پیش می آید که مســئوالن و متولیان 
نهادها و دستگاه های دولتی برای حل 
مشکالت این چنینی محرک باشند و 
اگر هم اتفاق مثبتی رخ می دهد نتیجه 

تالش هنرمندان است.
 همینطور است اما تشکلی 
مانند انجمن موسیقی که می تواند 
پیگیر مسائل باشد نیز وضعیتی 
مبهم دارد چراکه قرار است شعب 
انجمن موســیقی با موسسات 

خصوصی جایگزین شوند.
زمانی که مســئوالن بدون حضور 
موزیســین های مطرح اقدام به انجام 
کاری می کنند، اوضاع از این بهتر نخواهد 
شد. مســئوالن حین انجام تغییرات و 
کارها فقط می گویند تصمیم به صورت 
گروهی اتخاذ شده، اما از جزئیات ماجرا 
و اینکه با چه افرادی مشورت کرده اند، 
چیزی نمی گوینــد و در نهایت اعالم 
می کنند که فالن تصمیم را گرفته اند. 

واقعا نباید اینطور باشد.

آهنگساز اولین آلبوم پاپ پس از انقالب:

پخش موسیقی در ایران به عهده عده ای دالل مآب است

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تجسمی

میراث

تئاتر

دلیل مهم  عدم پخش آثار 
من و دیگران این است که 

مانند گذشته و به شکل 
واقعی شرکت های پخش 

نداریم و انجام این روند 
به عهده افرادی است 

که دالل مآبانه سایت ها 
و تلویزیون های پخش 
موسیقی را در اختیار 

گرفته اند و از این طریق 
برای خود کاسبی راه 

انداخته اند

برای تولید آلبوم »شوکا« با 
صدای مهرداد شهسوارزاده 

که اولین آلبوم پاپ بعد 
از انقالب بود با مشکالت 

زیادی مواجه شدیم. 
مشکالت ما فقط محدود به 
اخذ مجوز نبود و حتی برای 

حمل ساز نیز مجوز الزم بود، 
انگار اسلحه همراه داشتیم. 

حتی شاید اگر اسلحه از ما 
می گرفتند سخت گیری 

زیادی نمی کردند اما حمل 
ساز مانند همراه داشتن 

مواد مخدر بود
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علــی شــمس نمایشــنامه نویس، بازیگر 
و کارگــردان تئاتــر دربــاره برنامه ریزی 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 2 ماه و نیم اســت که تمرین ها را شروع 
 و انجــام می دهیم تا در ســال جاری ایــن اثر را 

روی صحنه ببریم.«

وی با اشــاره به اینکه به دلیــل تعطیلی های 
جدیــد کرونایــی امــکان انجــام تمرین های 
»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 6 ســال پیش بود که با اجرای نمایش 
»قلعه انسانات« در سالن سایه، در مجموعه تئاتر 

شهر اثری را روی صحنه بردم.«

نمایش »دایک«،  به نویســندگی هیوا 
ربانی، کارگردانی حامد عالمی پور و کاری از 
گروه تئاتر هنر بجنورد در چهارمین جشنواره 
تئاتر جینجرفست روسیه اثر برگزیده از لحاظ 

تصویرسازی و بازیگری برگزیده شد.
عناوین اثر برگزیده از لحاظ تصویری به 
حامد عالمی پور و بازیگر برگزیده زن به راضیه 
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 

خراسان شمالی نماینده تئاتر ایران گروه های 
شرکت کننده در این فستیوال بودند. سعید 
آقایی، امیر تقی پور، فاطمه وثوق نیا، هیوا ربانی، 

احمد قدوسی، ســید علی محمدی، راضیه 
بدرانلویی و حامد عالمی پور عوامل اجرایی 
دایک در این جشــنواره بودنــد. چهارمین 
دوره جشــنواره از 9 تا 1۴ آوریل در شهر توال 
روسیه برگزار شد و جمعه گذشته با معرفی 
برگزیدگان به کار خود پایان داد. پیش از این 
دایک اثر برگزیده جشنواره های جوی فست 
اوکراین، جشنواره کوئینتای یونان، بخش دفاع 
مقدس جشنواره فجر و جشنواره بین المللی 

تئاتر فتح خرمشهر را در کارنامه خود دارد.

»احتماالت علی شمس« به تئاتر شهر می رودنمایش»دایک« در فستیوال بین المللی تئاتر جینجرفست روسیه درخشید


