
طرح نیم بهاء شدن بلیت های سینما در روز شنبه عالوه 
سینماداران  انجمن  رئیس  گفته ی  به  شنبه ها،  سه  بر 
برای کمک به مخاطب در شرایط فعلی اقتصادی جامعه 
بوده است، حال باید بررسی کرد که این طرح چقدر در 
جذب مخاطب موفق عمل می کند و آیا در درازمدت هم 
به رونق گیشه کمک خواهد کرد یا یک شوک موقتی 

است؟!
به گزارش ایسنا، با توجه به مصوبه جدید شورای عالی اکران 
و همچنین کارگروه اکران، از روز شنبه ۲۸ مهرماه یک روز به 
تعداد روزهای ارائه بلیت نیم بها در گیشه سینماها اضافه شد 
و به این ترتیب قرار است عالوه بر سه شنبه ها، روزهای شنبه 
هم در سینماهای سطح شهر تهران، بلیت ها به صورت نیم بها 

به فروش برسد.
اجرای این طرح که به صورت رسمی از شنبه همین هفته 
و  سینماداران  جمله  از  سینمایی  فعاالن  گفته  به  شد،  آغاز 
پخش کنندگان با استقبال خوبی مواجه شده است، البته این 
طرح اولین بار نیست که اجرایی می شود و چندین سال پیش 
هم این طرح اجرا شده بود و دو روز در هفته، بلیت ها به صورت 
هم  سالها  این  در  که  می رسید. همچنین  فروش  به  بها  نیم 
تعدادی از سینماها از جمله سینما ماندانا، مگامال، زندگی و ... 
با وجود آنکه چنین مصوبه ای وجود نداشت، خودشان روزهای 

شنبه بلیت نیم بها می فروختند.
به گفته برخی از سینماگران اجرای این طرح می تواند بر 
مجدد  شاهد حضور  و  کند  سینما کمک  به  مخاطب  جذب 
به  شنبه  روز  نزدیکی  اما  بود  خواهیم  سینما  به  خانواده ها 
روزهای پایانی هفته این نگرانی را به وجود آورده است که بر 
فروش روزهای پنجشنبه و جمعه تاثیر منفی بگذارد و باعث 
کاهش مخاطب شود. با این وجود برخی دیگر معتقد هستند، 
سینما  به  هفته  پایانی  روزهای  در  که  مخاطبان  از  طیفی 
می آیند، متفاوت از دیگر مخاطبانی است که روزهای میانی 
هفته را برای سینما رفتن ترجیح می دهند بنابراین این نگرانی 

بیهوده است.
سه  گیشه  بودن  بها  نیم  تجربه  به  توجه  با  آن  بر  عالوه 
شنبه های هر هفته و استقبال مردم از آن، این انتظار وجود 
بر  بتواند  بلیت در روزهای شنبه هم  بها شدن  نیم  دارد که 
جذب مخاطب تاثیر بگذارد و رونق تازه ای به سینماها ببخشد. 
مخصوصا  سینماها  برخی  میرسد  نظر  به  که  طور  این  البته 
پردیس های سینمایی اجرای این طرح را از شنبه هفته گذشته 
با  بلیتشان  قیمت  که  هم  محلی  سینماهای  و  کرده اند  آغاز 
دیگر  از  پایین تر  سینماها  کیفی  رده بندی های  به  توجه 
سینماها است، این طرح را اجرا نخواهند زیرا که قیمت بلیت 
بها یک  نیم  قیمت  میزان  به  آنها  برای  معمولی  روزهای  در 

پردیس سینمایی است!
در ادامه ایسنا با چند فعال سینمایی از جمله سینماداران و 
پخش کنندگان سینمایی گفت وگویی انجام شد تا به بررسی 
تاثیر این طرح بر گیشه سینما و همچنین میزان استقبال از 

آن بپردازیم.
تنها کاری که از دستمان بر می آمد نیم بها کردن بلیت 

سینماها بود!
محمدقاصد اشرفی رئیس هیأت مدیره انجمن سینماداران  
در گفت وگویی با ایسنا درباره اجرای طرح نیم بها شدن بلیت 
سینماها در روزهای شنبه بیان کرد: با توجه به تصمیم شورای 
اکران، قرار شد که سینماهای تهران  اکران و کارگروه  عالی 
نیم بها  به صورت  بر سه شنبه ها  روزهای شنبه هم عالوه  در 
بلیت های خود را به فروش برسانند. علت این تصمیم هم آن 
بود که با توجه به شرایط اقتصادی که امروزه مردم با آن مواجه 
هستند، بلیت سینماها را دو روز در هفته نیم بها کنیم تا از این 
طریق به مخاطبان مان کمکی کرده باشیم. این تنها کاری بود 

که می توانستیم برای مخاطبان مان انجام دهیم.

او با اشاره به اینکه  اجرای این طرح با استقبال خوبی همراه 
شد بیان کرد: پیش از این هم سینماهایی بودند که شنبه ها 
هم عالوه بر سه شنبه ها بلیت نیم بها داشتند و همیشه هم 
برای آنها متقاضی وجود داشت اما اجرای این طرح همچنان 
نیاز به اطالع رسانی بیشتری دارد، زیرا هنوز کسانی هستند که 
از این طرح خبر ندارند و باید روز شنبه هم مانند سه شنبه ها 

بین مردم جا بیفتد.

مدیر سینما ماندانا اضافه کرد: خیلی از همکاران ما معتقد 
بودند که نیم بها شدن بلیت در روز شنبه باعث می شود حضور 
مخاطبان در روزهای پایانی هفته کم شود اما در حقیقت این 
اتفاق نمی افتد زیرا مخاطبانی که روزهای پایانی هفته را برای 
دیدن فیلم و سینما رفتن انتخاب می کنند با افرادی که دیگر 
روزهای هفته به سینما می آیند کامال متفاوت هستند، بنابر 

این نباید نگران کاهش مخاطب باشیم.
در  آنکه  به  توجه  با  طرح  این  کرد:  بیان  پایان  در  اشرفی 
سالهای قبل هم اجرا شده بود، اگر به درستی روی آن کار 
شود و به اجرا برسد هم برای چرخه سینماها مفید است و هم 
برای مخاطب. اکنون تمام سینماهای تهران ملزم به اجرای 
این طرح هستند اما به مرور زمان اگر شاهد گزارشی باشیم 
که اجرای این طرح موفقیت آمیز نبوده آن را مورد بررسی 

قرار خواهیم داد.
به اندازه سه شنبه ها فروش داشتیم

در ادامه رضا سعیدی پور مدیر پردیس سینمایی آزادی  با 
بیان اینکه این طرح از هفته قبل هم در سینماها و به خصوص 
پردیس های سینمایی اجرا شده به ایسنا گفت: با اجرای این 
طرح از سینماهایی که معموال از آنها استقبال نمی شد، مانند 
سینماهای محلی و تک سالنه استقبال خوبی به عمل آمد و به 
طور کلی با توجه به آماری که به دست آوردیم، شاهد فروش 
نسبتا خوبی در این شنبه بودیم و تقریبا به اندازه سه شنبه ها 

فروش داشتیم.
اشغال  ضریب  توانستیم  روز  این  در  ما  داد:  ادامه  او 
صندلی هایمان را پُر کنیم. در روزهای نیم بها تعداد تماشاچی 
وجود  این  با  می شود  نصف  بلیت  قیمت  اما  می شود  بیشتر 
میزان فروش از روزهای معمولی باالتر می رود که این هم برای 
اقتصاد خود سینماها خوب است و هم برای دیگر امکاناتی که 

در سینماها وجود دارد مانند کافه ها و بوفه ها.
در  طرح،  این  اجرای  با  اینکه  به  اشاره  با  سعیدی پور 
پردیس های سینمایی با افت فروش در روزهای پایانی هفته 
مواجه نبودیم توضیح داد: مخاطبینی که در روزهای پایانی 
هفته به سینما می آیند با مخاطبینی که در روزهای دیگر هفته 
می آیند کامال متفاوت هستند اما ممکن است اجرای این طرح 
بر سینماهای محلی تاثیر گذار باشد و مخاطب برای دیدن 
فیلم مورد نظرش روز دیگری را انتخاب کند تا هزینه کمتری 

بپردازد اما در حالت کالن شاهد کاهش مخاطب نیستیم زیرا 
بین ۶۵ تا ۷۰ درصد فروش سینماها هم متعلق به پردیس های 

سینمایی است.
 کاهش فروش در پایان هفته اجتناب ناپذیر است اما ...

همایون امکانیان مدیر اجرایی فیلمیران در گفت وگویی با 
ایسنا با اشاره به اینکه غالبا شاهد هستیم که برای روزهای 
بیان  می شود،  فروش  پیش  نیم بها  بلیت های  تمام  سه شنبه 
کرد: معتقدم با اجرای این طرح تعداد تماشاچی سینماها باالتر 
خواهد رفت. زیرا همیشه از طرح نیم بها استقبال می شود و در 
روزهای سه شنبه کامال سالنهای سینماها پُر هستند. با یک 
مقایسه آماری از میزان فروش فیلم عرق سرد بین این شنبه 
و شنبه هفته گذشته دیده شد می شود که این اثر در هفته 
گذشته دو هزار تماشاچی داشته است و شنبه ای که نیم بها 

شده است این تعداد مخاطب به پنج هزار نفر هم رسید.
او ادامه داد: این نشان می دهد مخاطب ما به شدت به قیمت 
بلیت حساس است و علت آن هم این است که با نیم بها شدن 
بلیت حضور جمع خانوادگی در سینماها بیشتر می شود، زیرا 
در این شرایط تعداد بلیت هایی که می توانند، خریداری کنند 
بیشتر می شود. پس ما با رشد مخاطب گروهی و خانوادگی 
افزایش  تعداد مخاطبان سازمانی هم  مواجه می شویم. حتی 
بودن  شکننده  دهنده  نشان  اتفاق  این  البته  می کند.  پیدا 
ساختار سبد خانوار است که در واقع اولین چیزی که با گرانی 

و فشار اقتصادی فدا می شود کاالهای فرهنگی است.
این پخش کننده با تاکید بر اینکه این طرح می تواند مانند 
یک راهکار تشویقی باشد تا مخاطب را دوباره به سینما برگرداند 
آن  از مضرات  بیشتر  این طرح  اجرای  امتیازات  داد:  توضیح 
خواهد بود با وجود آنکه می تواند بر فروش آخر هفته سینماها 
تاثیر بگذارد و این یک اتفاق اجتناب ناپذیر است. با این حال 
در روزهای پایانی این هفته با کاهش مخاطب مواجه شدیم اما 
با توجه به فروش روز شنبه این کاهش عالوه بر آنکه جبران 
شد، به میزانی هم به آن اضافه کرده و شاید بتوانیم بگوییم 
به صورت تقریبی ما در روزهای آخر هفته ۲۰ درصد کاهش 
فروش را نسبت به پیش از اجرای این طرح شاهد هستیم اما از 

حیث مخاطب و فروش افزایش خواهیم داشت.
ما اگر بتوانیم به تعداد تماشاچیان اضافه کنیم، موفق 

شده ایم!
حبیب اسماعیلی مدیر رسانه فیلمسازان هم درباره طرح نیم 
بها شدن بلیت سینماها در روزهای شنبه و تاثیر آن بر میزان 

فروش فیلم ها و همچنین جذب مخاطب بیان کرد: ۲۸ مهر 
به عنوان اولین روز اجرا این طرح، شرایط خوبی را پشت سر 
گذاشتیم و با مقایسه ای اجمالی با شنبه هفته گذشته، فروش 
باالتری داشتیم. همانطور که ثابت شده بود اکران نیم بهای 
بلیت ها در روزهای سه شنبه بر روی فروش و جذب مخاطب 
تاثیرگذار است، این شنبه نیز با وجود آنکه هنوز تغییر قیمت 
بین مردم جا نیفته و برخی از آن اطالعی ندارند، همان نتیجه 
را به ما داد و البته این تغییر بر روی فروش فیلم های خانوادگی 
بیشتر محسوس بود. به طور مثال اگر فروش فیلمی در یک 
روز عادی ۵۰ میلیون تومان است در روزی که بلیت نیم بها 
است چند برابر می شود و به ۱۵۰ میلیون تومان هم می رسد. 
بنابراین به مرور زمان این طرح می تواند تاثیر خوبی را بر روی 

چرخه سینمایی کشور بگذارد.
او که اکنون پخش دو فیلم آهوی پیشونی سفید۲ و الزانیا 
را برعهده دارد، اضافه کرد: نکته ای که در طرح نیم بها کردن 
این است که  برای روزهای شنبه وجود دارد  بلیت سینماها 
به دلیل آنکه نیم بها شدن روز شنبه به روزهای پایانی هفته 
نزدیک است، می تواند بر روی فروش این دو روز )پنج شنبه 
و جمعه( تاثیر بگذارد و باعث کاهش مخاطب شود. زیرا به 
طور مثال اگر کسی بخواهد فیلمی که به تازگی روی پرده 
هفته  پایانی  روزهای  جای  به  را  آن  تماشای  ببیند،  را  رفته 
به شنبه موکول می کند تا بهای کمتری هم برای بلیت آن 

پرداخت کند.
این تهیه کننده با تاکید بر اینکه محتوای یک اثر تاثیرگذاری 
شاهد  ما  کرد:  بیان  می گذارد،  مخاطب  جذب  بر  بیشتری 
هستیم که مساله قیمت بلیت تاثیر زیادی بر جذب مخاطبان 
نمی گذارد بلکه نکته اصلی میزان جذابیت و محتوای داستانی 
فیلمها است که باعث باال رفتن تعداد مخاطب یا فروش آن 
اثر می شود و با توجه به تجربه ای که در این سال ها به دست 
آورده ایم اگر فیلمی خوش ساخت نباشد، در روزهای نیم بها 
هم مخاطب نخواهد داشت. ما اگر بتوانیم به تعداد تماشاچیان 
بیافزاییم، موفق شده ایم؛ زیرا هر سال که قیمت ها باال می رود، 
خود به خود بر میزان فروش تاثیر می گذارد بنابر این شاید با 
اجرای طرح نیم بهای بلیت در دو روز هفته، بتوانیم طیفی از 
جامعه که تعدادشان هم کم نیست را به سینما جذب کنیم 
و شرایطی ایجاد کنیم که همه بتوانند با هر سطح درآمدی 
دیدن فیلم در سینما را در سبد کاالهای فرهنگی خانوار خود 

قرار دهند.

6فرهنگی

دبیر ستاد مرکزی اربعین :

باجه های ارزی در عراق شبانه روزی شدند
دبیر ستاد مرکزی اربعین با اشاره به اینکه تاکنون ۱۱۶ هزار و ۸۵۲ نفر 
متقاضی دریافت دینار اربعین هستنند، گفت: باجه های ارزی برای تسهیل 

دریافت دینار زائران در عراق از امروز شبانه روز فعالیت می کنند.
شهریار حیدری دبیر ستاد مرکزی اربعین در گفت وگو با خبرنگار حج و زیارت 
خبرگزاری فارس با اشاره به مشکالت تأمین ارز زائران اربعین در مرزها، اظهار داشت: 
یکی از مهم ترین اقدامات ستاد اربعین تسهیل سفر زائران و کاهش هزینه های آن ها 

است.
وی با بیان اینکه پس از تأمین دینار برای زائران برخی تصور کردند که می توانند 
دینار را در داخل کشور اخذ کنند، افزود: با توافقاتی که با دولت عراق داشتیم، مقرر 
شد تا به بانک ملی ایران در عراق، دینار تزریق شود تا زائران بتوانند مقدار مورد نیاز 
ارز تهیه کنند اما به دلیل برخی قوانین این کشور، امکان ورود دینار در باجه های 

داخلی وجود ندارد.
۲۵۰ باجه برای دریافت دینار در عراق از امروز شبانه روز فعالیت می کنند

حیدری با اشاره به اینکه ما در نقاط داخلی مرزها باجه نداریم بلکه باجه های 
بانک برای اخذ دینار در نقاط منتهی به مرز در داخل عراق مستقر است، خاطر 
نشان کرد: ۲۰ باجه در مرز مهران در خاک عراق فعال شده است اما با توجه 
به فضای جوی این روزهای استان های غربی به ویژه ایالم، امکان فعالیت این 
باجه ها وجود نداشت، تا اینکه با پیگیری های صورت گرفته از ساعت ۱۰ صبح 

فعالیت این باجه ها آغاز شد.
دبیر ستاد اربعین با بیان اینکه با توافقاتی که با دولت عراق داشتیم مقرر شد 
از امشب تا پایان اربعین باجه ها و شعب بانک ملی در عراق به صورت ۲۴ ساعته 
فعالیت کنند، گفت: ۵۱ نقطه و ۲۵۰ باجه در شهرهای نجف، کاظمین و کربال و 
نقاط خروجی مرزهای کشور برای تأمین دینار زائران فعال است اما توصیه می کنیم 

که زائران تا جایی مقدور است ارز رایج عراق را از داخل کشور تهیه کنند.
نام نویسی ۱۱۶ هزار و ۸۵۲ نفر برای دریافت دینار/ حواله های اربعین تا ۱۱ آبان 

معتبر است
وی با اشاره به تعداد متقاضیان ارز اربعین، افزود: از مجموع یک میلیون و ۶۰۰ هزار 
زائری که در سامانه سماح نام نویسی کرده اند، ۱۱۶ هزار و ۸۵۲ نفر برای دریافت 
دینار نام نویسی کرده اند که ۹۲ درصد متقاضی ۱۰۰ هزار دینار و ۸ درصد متقاضی 
۵۰ هزار دینار هستند. همچنین ۳۰ هزار نفر برای امروز و فردا ثبت کردند که در 
مرز خروجی مهران دینار خود را دریافت کنند که تا این لحظه ۳۵ درصد از آن ها 

موفق به اخذ دینار شده اند.
حیدری خاطر نشان کرد: افرادی که برای اخذ دینار نام نویسی کرده اند، تا 
۱۱ آبان ماه مهلت دارند که این ارز را دریافت کنند. پس از این تاریخ نیز به 
از زائران به حساب آن ها  گفته مسؤوالن بانک مرکزی هزینه های اخذ شده 

بازگردانده می شود.

»ستایش« در شمال و جنوب ایران
ساخت مجموعه  »ستایش« که این روزها در لوکیشنی واقع در غرب تهران 
ادامه دارد، در مقاطعی قرار است در شمال و جنوب ایران نیز ادامه داشته 

باشد.
به گزارش ایسنا، تاکنون ۸۰ درصد از مجموعه  »ستایش« به کارگردانی سعید 
سلطانی و تهیه کنندگی آرمان زرین کوب تصویربرداری شده است و عوامل این 

مجموعه، این روزها در لوکیشنی واقع در غرب تهران مشغول کار هستند. 
تصویربرداری فصل سوم سریال »ستایش« از فروردین ۱۳۹۷ آغاز شده و هم 

اکنون ادامه دارد.
داریوش ارجمند و محمد سلوکی و نرگس محمدی که از بازیگران اصلی این 
مجموعه محسوب می شوند، پیش از این سکانس هایی را ایفا کرده اند و اکنون نیز 

در مجموعه حضور دارند.
رسول نجفیان، کیهان کلکی، شهرام پوراسد، فریبا نادری، الله مرزبان، رضا 
داوود نژاد، فرهاد جم و مهدی میامی از دیگر بازیگران فصل سوم »ستایش« 

هستند.
عوامل اصلی این مجموعه عبارتند از: تهیه کننده: آرمان زرین کوب، کارگردان: 
مدیر  خاکدامن،  حامد  تولید:  مدیر  مطلبی،  سعید  نویسنده:  سلطانی،  سعید 
تصویربرداری: عبداهلل عبدی نسب، مدیر برنامه ریزی: مجید کرباسیان ورنامخواستی، 
طراح صحنه و لباس: مهدی سعیدی، طراح چهره پردازی: سید جالل موسوی، 
صدابردار: عبدالرضا حیدری، مدیر تدارکات: امیر مرایی، دستیار اول کارگردان: عادل 

سلطانی.

انتشار اولین تصویر از فیلم تختی
نخستین تصویر از فیلم »غالمرضا تختی« به کارگردانی بهرام توکلی و به 

تهیه کنندگی سعید ملکان منتشر شد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی فیلم سینمایی »غالمرضا تختی«،با پایان 
فیلمبرداری فاز نخست و دوران کودکی،فاز دوم این فیلم سینمایی که مربوط به 

بخشی از نوجوانی غالمرضا تختی است، مدتی است آغاز شده است.
علیرضا گودرزی ایفاگر نقش نوجوانی جهان پهلوان تختی است و معصومه قاسمی 

پور اجرای نقش مادر غالمرضا تختی را بر عهده دارد.
همچنین مراحل فنی فیلم بصورت هم زمان در حال انجام است.

عکس فوق توسط مریم تختکشیان گرفته شده است.

یکم آذرماه؛ برگزاری پنجمین دوره کتابگردی
پنجمین دوره آیین »کتابگردی« با هدف توجه به کتابفروشی ها همزمان 
با بیست و ششمین دوره هفته کتاب روز پنج شنبه ) یکم آذرماه( با حضور 

اقشار مختلف مردم و مسئوالن برگزار می شود.
به گزارش ایسنا به نقل از ستاد خبری بیست و ششمین دوره هفته کتاب 
جمهوری اسالمی ایران، جلسه هماهنگی برای پنجمین دوره »کتاب گردی« روز 

یکشنبه )۲۹ مهرماه( در موسسه خانه کتاب برگزار شد.
این جلسه با حضور احمد مسجدجامعی؛ مبدع طرح کتابگردی و عضو شواری 
شهر تهران، احد جاودانی؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران، علی 
غیاثی ندوشن؛ مدیرکل امور استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، علیرضا 
تابش؛ مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، محمود آموزگار؛ رئیس اتحادیه ناشران و 
کتابفروشان تهران، نیکنام حسینی پور؛ مدیر عامل موسسه خانه کتاب و دبیر بیست 
و ششمین دوره هفته کتاب، مهرشاد کاظمی؛ معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران و جمعی از ناشران و کتابفروشان در 

موسسه خانه کتاب برگزار شد.
و  مسئوالن  رسانه ای،  هنری،  فرهنگی،  چهره های  »کتابگردی«  آئین  در 
در  حضور  با  کتابفروشان  و  ناشران  و  نشر  حوزه  صنفی  تشکل های  متولیان 
کتاب فروشی  های سراسر کشور و خرید کتاب، به گفت وگو و با مردم و خریداران 

کتاب می پردازند.
بیست و ششمین دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران با شعار »حال خوش 

خواندن« از تاریخ ۲۴ آبان تا ۱ آذرماه در سراسر کشور برگزار می شود.

اخبار
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تمدید زمان شرکت در جایزه ملی الوند
دبیرخانه جایزه کتاب سال شعر الوند زمان ارسال اثر را به دبیرخانه این رویداد ادبی، تا ۱۰ آبان ماه تمدید کرد. به گزارش ایسنا، پیش از این در فراخوان، از تمام شاعران و ناشرانی که در زمینۀ انتشار کتاب شعر فعالیت داشتند، خواسته شده بود که 3 نسخه از کتاب های چاپ 

اول خود را که در سال ۱39۶ خورشیدی در ایران منتشر شده است، برای دبیرخانه  این جایزه بفرستند. دبیرخانه تاکید کرده که این جایزه سراسری بوده و از تمام نقاظ کشور شاعران می توانند کتاب های شعر خود را برای شرکت در این جایزه بفرستند؛ محدودیتی نه از منظر 
موضوع و نه از جهت قالب، سن و جنسیت وجود ندارد. الزم به ذکر است که جایزه کتاب سال شعر الوند، تالش شاعرانه و رویکرد شخصی و متمایز شاعران را از منظر ویژگی های زیباشناختی و رفتار خالقانه با زبان و عناصر شعری را معیاری برای برگزیده شدن می داند.

گزارشی از نیم بهاء شدن سینماها در روز شنبه

سینما برای مردم، دست به کار شد!

آلبوم جدید شهرام ناظری در گفت وگو با آهنگسازش

داستان یک زندگی
»داستان این آلبوم صرفا حماسه نیست و بخش هایی از آن سوگواری و امید 
است. این داستان یک زندگی است که ممکن است در جایی حماسی و در 

جایی حالت غمگین و روایی داشته باشد.«
آلبوم موسیقی »آرش کمانگیر« بر اساس منظومه ای مشهور به همین نام از سیاوش 
کسرایی توسط پژمان طاهری آهنگسازی شده و شهرام ناظری آن را خوانده است؛ 
مراحل تولید این اثر به پایان رسیده و به زودی در دسترس عالقه مندان خواهد بود. 
بخشی از این آلبوم در »کنسرت هاوس« شهر وین توسط ارکستر مجلسی اتریش و به 
رهبری طاها عابدیان ضبط شده است. قطب الدین صادقی، کارگردان تئاتر نیز به عنوان 
راوی داستان، با گروه سازندگان این آلبوم همکاری داشته است. گویا دیگر قطعه های 
این مجموعه، »شب«، »قصه«، »امید«، »آهنگ دگر«، »بدرود« و »سوگ« نام دارند.

پژمان طاهریـ  آهنگساز آلبوم موسیقی آرش کمانگیرـ   در گفت وگو با ایسنا، درباره 
این آلبوم اظهار کرد: اولین بار حدود ۱۴ سال پیش بود که آقای ناظری خواستند شعر 
منظومه آرش کمانگیر )شعری در قالب نیمایی( را با هم کار کنیم. آن موقع بخش هایی 
از این منظومه بلند را انتخاب کردم و آن را با چند ساز ایرانی ضبط کردیم اما به 

مرحله ای نرسید که منتشر شود و من فکر می کنم خیر ما در این بود.
او افزود: در این سال ها آقای ناظری خواستند کار را تکمیل کنیم، به سرانجام 
برسانیم و با ارکستر بزرگ ضبط کنیم. یک و نیم سال پیش به این جمع بندی رسیدیم 
که همه منظومه را با ارکستر کار کنیم. من وقتی تایید این موضوع را از او گرفتم، ماکت 
کار را در وین ساختم به استاد ناظری نشان دادم، او نکاتی را به من گفت. بعد به وین 
برگشتم و بخش ارکستر را بهار سال گذشته در همان جا ضبط کردم. سپس به ایران 

آمدیم و سازهای ایرانی کار را مانند عود و سنتور در ایران ضبط کردیم.
این آهنگساز در ادامه توضیح داد: بخشی از کار را استاد ناظری دکلمه کردند اما 
عمده بخش های دکلمه بر عهده دوست قدیمی من قطب الدین صادقی است. بخش 

آواز استاد ناظری و میکس و مستر کار توسط آقای ذبیح اهلل وحید در اصفهان ضبط 
و انجام شد.

طاهری درباره اینکه چرا پس از ضبط این اثر با سازهای ایرانی دوباره با ارکستر ضبط 
شده است، گفت: در ضبط اولیه شاید ۲۵ درصد کل شعر خوانده شد اما در نسخه 
جدید صد درصد شعر در ۴۴ دقیقه ارائه شده است. ارکستری که کار را ضبط کرده 
ارکستری ۳۰ نفره است و از معتبرترین نوازندگان اتریش در آن حاضر هستند. در تمام 
این سال ها آقای ناظری اصرار داشتند که این کار با ارکستر بزرگ اجرا شود و این 

تجربه ایشان به کمک من آهنگساز آمده البته بیس ملودی ها همان است.
»آرش کمانگیر« روی صحنه هم می رود؟

او ضمن تشکر از تهیه کننده این آلبوم، درباره اینکه آیا قراری بر اجرای صحنه ای 
این اثر هست یا نه، گفت: من آهنگساز این کار هستم و در موسیقی ایران رسم بر این 
است که بزرگترها تصمیم بگیرند اما تجربه من می گوید استاد ناظری بی میل نیستند 
این کار اجرای صحنه ای هم داشته باشد. برای این کار باید همه به جمع بندی برسند 

اما هنوز صحبتی برای چنین اجرایی انجام نشده است. 
آهنگساز آلبوم آرش کمانگیر بیان کرد: برای کاری که می سازم توضیح کالم ندارم 
اما داستان این آلبوم صرفا حماسه نیست و بخش هایی از آن سوگواری و امید است. 
این داستان یک زندگی است که ممکن است در جایی حماسی و در جایی حالت 

غمگین و روایی داشته باشد.
او حال و هوایش هنگام ساخت این اثر را چنین بیان کرد: بارها دکلمه سیاوش 
کسرایی )شاعر منظومه آرش کمانگیر( را گوش می دادم و چند بار به گورستان مرکزی 
وین که او در آنجا دفن شده، رفتم. از طرفی حال و هوایی که استاد ناظری از آقای 

کسرایی برای من تعریف می کرد خیلی در کارم تاثیر داشت.
این آهنگساز درباره احتمال همکاری آینده اش با شهرام ناظری گفت: من اگر کار 

دیگری بسازم که مورد پسند ایشان قرار بگیرد خیلی دوست دارم با آقای ناظری کار 
کنم. من زمانی که با استاد شجریان و لطفی نیز کار می کردم بیشترین هدفم این بود 

که کنار آنها باشم و چیزی یاد بگیرم.
او در پایان صحبت های خود بیان کرد: ما این فرصت را از دست دادیم که ببینیم اگر 
شاعر زنده بود خوشحال می شد ما کار او را به شکل آلبوم موسیقی منتشر کرده ایم یا 

نه اما امیدوارم افرادی که آن را گوش می کنند از شنیدن آن لذت ببرند.


