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زنده یاد ابوالحســن خوشرو یکی 
از خواننــدگان و نوازنــدگان خطــه 
مازندران )درگذشته به سال 1398( 
اســت که آثار فاخری از خــود به جا 
گذاشته و شــاگردانی را تربیت کرده 
اســت. در میان شــاگردان زنده یاد 
خوشــرو، محمودشــریفی یکــی از 
پرکارترین هاســت. او اهل سوادکوه 
است و در 1368با اســتاد ابوالحسن 
خوشرو آشنا شده و از محضرش بهره 
برده است. او اواســط دهه 70 به گروه 
امیر پــازواری پیوســته و حال چند 
سالی است با گروه موسیقی »ری را« 
به سرپرســتی وحید میری همکاری 
می کند. »تش ســما«، »ورف سما«، 
»آاللــه رو« و »ســرونگ« برخی از 
آلبوم هایی هستند که محمود شریفی 
خوانندگی قطعاتشان را به عهده داشته 
است.این خواننده که به اتفاق گروه های 
موســیقی مازندران در جشنواره های 
مختلفی حضور داشــته و بــه عنوان 
خواننده برتر دومین و سومین جشنواره 
موسیقی بومی مازندران منتخب شده، 
درباره مقولــه آواز و اهمیت توجه به 
آوازخوانــان در فضای فعلــی با توجه 
به بحران هــای مختلــف اقتصادی و 
اجتماعی با ایلنا گفت وگو کرده است که 

در ادامه می خوانید.

حمایت از آثار فاخر و غیرتجاری 
به عهده دولت است

این خواننده در ابتدای صحبت هایش 
گفت: آلبومی داریم که به اتفاق اعضای 
گروه »ری را« به سرپرستی آقای وحید 
میری آن را تولید کرده ایم. این اثر شامل 
قطعاتی از موسیقی اصیل مازندران است 
که در ساخت و چیدمان آن ها هدفمند 
عمل کرده ایم. متاسفانه موفق نشدیم 
برای تامین هزینه ها نظر اسپانســرها و 
حامیان را جلب کنیم و وزارت ارشــاد 
هم کمکی به ما نکرد؛ لــذا هزینه های 
گزاف تولید قطعات و درنهایت آلبوم به 
عهده خودمان بوده است، در صورتی که 
نباید اینطور باشد و حمایت از آثار فاخر و 
غیرتجاری به عهده دستگاه ها و نهادهای 
دولتی اســت که به طور ساالنه بودجه 

دریافت می کنند.
زمان و فرصت هنرمند به شدت 

نادیده گرفته می شود
شــاگرد زنده یاد ابوالحسن خوشرو 
در ادامه گفت: یکــی از موضوعات حائز 
اهمیت که به شــدت نادیــده گرفته 
می شود، مقوله زمان و فرصت هنرمند 
برای تولید اثر اســت. این زمانی که در 
اختیار هنرمند قرار دارد، مقوله ای بسیار 
با اهمیت است که متاسفانه کسی به آن 

توجهی ندارد.

وی توضیحــات خود را بــا تاکید بر 
اهمیت آواز و آوازخوانی در موســیقی 
ایرانی و محلــی، اینگونه کامل کرد: من 
محمود شریفی پس از سال ها آموزش 
و مشــق و تالش به خاطر عشقی که به 
موسیقی داشــتم از کارم گذشتم، حال 
اینکه پس از این اتفاق اوضاع چگونه پیش 

رفته قابل توضیح است. 
سنم در حال باال رفتن است و باید 

به فعالیتم بیفزایم
این آوازخوان موســیقی مازندران 
افزود: من از کار و شغل ثابتی که داشتم 
خودم را بازخرید کــردم به این دلیل که 
احساس می کردم سنم در حال باال رفتن 
اســت و باید به تالش و فعالیت خود در 
زمینه هنر و موسیقی بیفزایم. همانطور 

که گفتم مقوله سن و زمانی که در اختیار 
هنرمند است موضوعی بسیار با اهمیت 
است که باید در خوانندگی بیشتر مورد 
توجه قرار بگیرد. از طرفی کششم به سمت 
هنر و موسیقی بیشتر بود و به همین دلیل 
تصمیم خودم را گرفتم و ســختی های 
معاش و کسب درآمد را به جان خریدم. 
شریفی در پاسخ به اینکه پس از باز خرید 
شدن فعالیتش در عرصه موسیقی چه 
روندی پیدا کرده، گفت: واقعا پاسخ دادن 
به چنین سوالی راحت نیست به این دلیل 
که واقعا نمی توان کسی را مقصر قلمداد 
کرد. او اذعان داشــت: کال فضای فعلی، 
فضای خوب و مناسبی برای فعالیت های 
هنری نیست و مدت هاست اخبار خوب 
و امیدوارکننده ای نمی شــنویم و این 
یعنی اوضــاع خوب نیســت! قاعدتا در 
چنین فضایی پیشــنهادهای خوب و 
درخوری به هنرمندان نمی شود. شریفی 
در ادامه درباره چرایی این موضوع که چرا 
هنرمندان مانند گذشته با پیشنهادات 
خوب و درخور مواجه نیستند، گفت: به 
نظر این مسئله ابعاد اجتماعی دارد و به 

مخاطبان هم مرتبط است.
تصور جامعه نسبت به اغلب 

هنرمندان درست نیست
این خواننده در تکمیل صحبت هایش 
گفت: کال تصور جامعه نسبت به اغلب 
هنرمندان درست نیست. بیشتر مردم 
و مخاطبان تصورشــان این اســت که 
هنرمندان اوضاع خوبی دارند. این تصور 
خواه ناخواه روی نحوه فعالیت هنرمند 
تاثیر می گذارد و به نوعی باعث می شود 
مشکالت و کاستی ها مستتر بماند. این 
نگاه از طرفی باعث می شود تالش فردی 
و مستقل هنرمندان و گروه ها برای ارائه 
آثار بهتر با هزینه خودشان نادیده گرفته 
شد. و خب حتما می دانید که تولید یک 
قطعه و چند قطعه در قالب یک آلبوم با 
اوضاع اقتصادی امروز، چه کار دشواری 
است. بگذارید مثالی بزنم؛ باور کنید اقوام 
درجه یک من هم فکر می کنند اگر یک 
آلبوم منتشــر کنم اوضاع مالی خوب و 
روبراهی دارم! حال شــما حساب کنید 

تک تک افراد جامعه که مردم ما هستند 
و مخاطب و طرفدار آثارمان محســوب 
می شوند، چنین تصوراتی دارند!شریفی 
با تاکید بر لزوم توجه رسانه ها به معرفی 
هنر و هنرمندان، بیــان کرد: اگر مردم و 
مخاطبان نســبت به هنرمندانشان در 
هر عرصه تصورات غلطی دارند، دلیلش 
این است که اطالع رسانی های درستی 
صورت نگرفته اســت. مــردم از خیلی 
چیزها خبر ندارنــد و بی تقصیرند. وی 
در بخش دیگــری از صحبت هایش به 
این موضوع اشــاره کرد که هنرمندان و 
تالش های شان برای تولید و ارائه آثار با 
کیفیت هم از سوی مردم و مخاطبان و 
هم از سوی دســتگاهای دولتی نادیده 

گرفته می شوند.
زحمات 30 ساله ام چه سرنوشتی 

پیدا خواهد کرد؟
او گفت: مطمئنا ما برای انجام بهتر 
کارهــا و جلب حمایت به دوســتان در 
دستگاه هایی چون وزارت ارشاد و اداره 
ارشــاد هم مراجعه می کنیــم، اما تنها 
جمله ای که می شــنویم این است که 
اعتبار نداریم و نمی توانیم بودجه یا کمک 

درخواستی شما را تامین نماییم! 
این آوازخوان موســیقی مازندران 
افزود: موضوع نبود بودجه و دیگر مسائل 
مرتبط به طور واضح وجود دارد اما بحث 
من چیزی دیگری اســت. من محمود 
شریفی خواننده اهل مازندران سنم در 
حال باال رفتن است و صدایم روز به روز 
تحلیل می رود؛ این واقعیتی اســت که 
وجود دارد؛ اما زحماتی که من در طول 
30 سال کشــیده ام چه سرنوشتی پیدا 
خواهد کرد؟ آیا باید هرآنچه آموخته ام 

و به کار گرفته ام را با خود به گور ببرم؟ 
وی ادامه داد: همه مواردی که گفتم 
واقعیت هایی اســت که وجود دارد اما 
من در مقابل چه می کنم؟! من با عشق 
حتی از زندگی خودم می زنم و می آیم و 
با هر دشواری که هست کار می کنم تا آثار 
ضبط شوند و به ثبت برسند و من کارم را 
کرده باشم. نمی شود مدام از مشکالت 
بگوییم ولی به هرحال مشکالتی که گفتم 
وجود دارند و نمی شــود آن ها را نادیده 

گرفت چون تبعات دارد. 
این خواننده و نوازنده گفت: رسانه ها 
پل ارتباطی هنرمندان و مســئوالن و 
سیاســت گذاران و تصمیم گیرندگان 
هستند. به نظرم مســائل و موضوعات و 

مشــکالت را باید مدام بیان و تکرار کرد 
تا آن هایی که در راس امــور قرار دارند، 
بشنوند. فکر می کنم انجام این کار مهم 
به عهده رسانه هاست. اصال خبرنگاران، 
روزنامه نگاران و رسانه ها تخصص شان 
اطالع رســانی، انعکاس اخبــار و بیان 
انتقادات و اعتراض ها و گالیه هاســت. 
مسلما آن ها حتی بهتر از ما هنرمندان 

می توانند مسائل را مطرح کنند.
اتفاقات خوب در عالم هنر، در 

سایر عرصه ها نمود دارد
شریفی در ادامه به تاثیر هنر بر جامعه 
اشاره کرد و گفت: اگر در عالم هنر اتفاقات 
خوبی بیفتد، نمود و نتیجه آن را در سایر 
عرصه ها می بینیم. مطمئنــا به لحاظ 
اجتماعی خیلی از ناهنجاری ها و آسیب ها 
از بین خواهد رفت. همه این موارد به هم 
پیوسته اند و وصل هستند. واقعا من و دیگر 
اهالی موسیقی چیزی نمی خواهیم. اصال 
منظور این نیست ما زندگی نمی خواهیم؛ 
بلکه ســطحی عادی امکاناتی که الزمه 
زندگی یک انسان در جامعه است را طلب 
می کنیم. تا بتوانیم به بخشی از فرهنگ 
و هنر این ممکلت بپردازیم. اگر فرهنگ 
درست را به جامعه تزریق کنیم، زحمت 
مسئوالن کم خواهد شــد. وی در پایان 
گفت: درخواست ما این است که مسئوالن 
و دستگاه های دولتی از ما حمایت مادی و 
معنوی کنند. تا جوان ها و نسل های بعد 

بتوانند این مسیر را ادامه دهند.

خواننده برتر دومین و سومین جشنواره موسیقی بومی مازندران:

 جواب ارشاد همیشه »نه« است

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

بهروز غریب پور، کارن اسمیت، گئورکی آپخاواز، دیمیتری 
ژاژنو، تامارا تســاگارلی، نمایش های راه یافتــه به »دومین 
جشــنواره بین المللی تئاتر عروســکی مجــازی« را داوری 

خواهند کرد.
به گزارش رسانه جشــنواره، بهرام بهبهانی دبیر جشنواره 

لیست داوران مرحله نهایی را بدین شرح اعالم کرد:
بهروز غریب پور: رییس هیات داوران، نویسنده، کارگردان 
سینما و تئاتر، اســتاد نمایش عروسکی و بنیانگذار گروه  تئاتر 

عروسکی  آران از ایران
کارن اســمیت: رییس یونیمای جهانی) اتحادیه جهانی 

نمایشگران عروسکی( از آمریکا

گئورکی آپخاواز: استادیار دانشگاه دولتی تفلیس و کارگردان 
تئاتر از گرجستان

دیمیتری ژاژنو : دبیر یونیمای جهانی از بلژیک
تامارا تساگارلی: دانشــیار دانشگاه دولتی تفلیس، مدرس 
 )WTEA( تئاتر و منتقد وعضو اتحادیه جهانی آموزش تئاتر

از گرجستان
دومین دوره جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی مجازی که 
از ۲0 تیرماه فراخوان خود را منتشر کرده بود با دریافت بیش از 
1۵0 اثر از ایران و 1۴ کشور جهان در سه بخش،کودک و نوجوان، 
بزرگسال، طراحی و ساخت عروسک، مرحله انتخاب آثار را پشت 
سر گذاشت و با راه یافتن 3۲ اثر به مرحله نهایی، داوری این مرحله 

را آغاز می کند.این جشنواره که نخستین جشنواره بین المللی 
تئاتر عروسکی مجازی در جهان میباشد، از تاریخ ۲0 تا ۲6 آذر 
آثار نهایی را در پلتفرم »نمایش نت« به نمایش خواهد گذاشت. 
مراسم اختتامیه این جشنواره و اعالم برندگان و اهدای جوایز 
در تاریخ 30 آذر ماه مصادف با شب یلدا، همراه با جشن بزرگ 
صنف نمایش عروسکی ایران و تقدیر از اساتید تئاتر عروسکی در 
تاالر حافظ برگزار خواهد شد.از جمله حامیان این دوره جشنواره 
میتوان به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، بنیاد رودکی، 
بانک کشــاورزی، فیلیمو، موسسه همای ســعادت، معاونت 
فرهنگی دانشگاه تهران، مرکز هنرهای نمایشی، نشر کارنامه، 

نشر نمایش، صنف نمایشگران عروسکی اشاره کرد.

مراســم معرفی کتاب های بیستمین جشــنواره و سایر 
پژوهش های منتشر شده درحوزه نمایش های آیینی و سنتی، 
صبح امروز شنبه۲0 آذر ماه با حضور داود فتحعلی بیگی دبیر، 
محمدحسین ناصربخت، قائم مقام دبیر بیستمین جشنواره 

نمایش های آیینی و سنتی و نویسندگان و پژوهشگران آثار 
منتشر شده در سالن کنفرانس مرکز موسیقی برگزار شد. 

کتاب »شبیه نامه« شامل مراسم عزا و مضحک است. این 
کتاب را مهدی دریایی گردآوری کرده است و نشان دهنده سیر 
تحول مضامین هنر تعزیه و شبیه خوانی  است. در این کتاب 
۵37 عنوان مجلس تعزیه وجود دارد که همگی عاشورایی و 
عزاداری نیست و بسیاری از آنها رویکردی نسبت به افسانه ها و 

ادبیات کهن ایران دارند. 
دفتر هفدهم تعزیه دیگر عنوان کتاب این مجموعه است. 
همچنین »دفتر تقلیــد ۵« به همت مهــدی صفاری نژاد و 

داریوش نصیری نیز در این دوره از جشنواره منتشر شده است 
که این متون در گذشته ضبط رادیویی شده اند. 

»دفتر پژوهش ۵« نیز شامل مجموع مقاالت افراد فعال، 
اساتید دانشگاهی و پژوهشگران جوان در حوزه نمایش های 
آیینی و ســنتی است که توســط محمدحسین ناصربخت 
گردآوری شده  است. در جشنواره امسال به کوشش حمیدرضا 
اردالن »مجموعه مقــاالت هفتمین ســمینار بین المللی 
نمایش های آیینی و سنتی« که مربوط به سمینارهای دوره 
گذشته جشنواره اســت نیز منتشر شده اســت. قرار است 
سمینارهای برگزارشده ســال جاری نیز در قالب کتابی در 

دوره بعدی جشنواره به چاپ برسد. در این مراسم از چهار کتاب 
»سیری در پیش پرده خوانی« نوشته شاهد پیوند، »تخطی 
طرب« نوشته علی حاج مالعلی، »شیرین شکنان شهرفروشان 
شیرازی« نوشته نادر شهســواری فرد و »خیمه شب بازی به 
روایت استاد حسین محمدزاده« نوشته صفرعلی محمدزاده 
فرزند او معرفی شد و نویسندگان حاضر به معرفی کتاب خود 
پرداختند. این چهار کتاب در بخش خصوصی منتشر شده اند.

بیستمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی به دبیری 
داود فتحعلی بیگی از هفته گذشته آغاز به کار کرده است و قرار 
اســت طبق برنامه اعالمی، اختتامیه آن یکشنبه ۲1 آذر ماه 
ساعت 18 در تاالر وحدت برگزار  شود. این جشنواره برخالف 
سیاق گذشته به صورت آنالین برگزار شده است و عالقه مندان 
از طریق فضای مجازی شاهد اجرای هنرمندان سنتی بوده اند.

رونمایی چند کتاب در جشنواره نمایش های آیینی و سنتی 

داوران دومین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی مجازی معرفی شدند
تئاتر

: یکی از موضوعات حائز 
اهمیت که به شدت نادیده 

گرفته می شود، مقوله زمان 
و فرصت هنرمند برای تولید 

اثر است. این زمانی که در 
اختیار هنرمند قرار دارد، 
مقوله ای بسیار با اهمیت 

است که متاسفانه کسی به 
آن توجهی ندارد

سنم در حال باال رفتن است 
و صدایم روز به روز تحلیل 
می رود؛ این واقعیتی است 
که وجود دارد؛ اما زحماتی 

که من در طول 30 سال 
کشیده ام چه سرنوشتی پیدا 
خواهد کرد؟ آیا باید هرآنچه 
آموخته ام و به کار گرفته ام را 

با خود به گور ببرم؟ 
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معتمدآریا رئیس هیأت داوران 
فستیوال فیلم های ایرانی وین شد

فاطمــه معتمدآریا 
به عنوان رئیس هیأت 
ل  ا فســتیو ن  ا ر و ا د
فیلم هــای ایرانی وین 

انتخاب شده است.
فستیوال فیلم های ایرانی وین برای نخستین 
بار در سال ۲0۲۲ برگزار می شود و سپس به صورت 
ساالنه برپا خواهد شــد. تاریخ برگزاری نخستین 
فستیوال، از 1۲ تا ۲۲ ژوئن ۲0۲۲ اعالم شده است.

این جشنواره که 9 جایزه مختلف در نظر گرفته، 
اکنون برای دریافت آثاری که در بازه زمانی ۲0۲0 تا 

۲0۲۲ ساخته شده، فراخوان داده است.

 َهَسل ، یاقوتی سرخ 
در دل مازندران

جاده چالوس همیشــه راه رسیدن به چالوس 
بوده  است و مرزن آباد محلی برای توقف و استراحتی 
کوتاه؛ اما در نزدیکی 1۵ کیلومتری شــمال غرب 
مرزن آباد و در نزدیکی روستاهای سینوا و طالجو، 
مردابی در دل جنگل های مازنــدران قرار دارد که 

چون یاقوتی سرخ می درخشد. 
مرداب هســل که در گویش محلــی به تاالب 
کنیچال هم شناخته می شود، در ارتفاع ۲۵00 متری 
از سطح دریا قرار گرفته و کمتر از یک هکتار مساحت 
دارد. مرداب هسل از باران های موسمی پر می شود 
بنابرایــن در فصل های 
بارندگی عمــق آن به 
بیش از 1۵ متر می رسد 
اما در فصل تابستان آب 
مرداب تقریبــا تبخیر 
می گردد. در اواســط تابستان کف تاالب مشخص 
می شود و جز گل و الی چیزی باقی نمی ماند. در یکی 
از گویش های محلی مازندران، َهَسل به معنی آبگیر 
فصلی است. البته در برخی منابع هسل را آب راکد 

نیز معنی کرده اند.
در فصل بهار و تابستان پوشش سبز نوعی جلبک 
بر روی ســطح آب مرداب، آن را به جواهری سبز 
تبدیل می کند اما با فرارسیدن فصل پاییز و زمستان 
از سبزی این جلبک ها کاسته شده و آنها رنگ خود 
را با رنگ قرمز و نارنجی زیبا تغییر می دهند و هسل 
چون یاقوتی سرخ در میان جنگل های سبز شمال 
می درخشد و در چهار فصل سال گردشگران زیادی 

را به سمت خود می کشاند.

مهدی قنبری با نمایش »دراک« 
در گالری اِو 

نمایشــگاه آثــار 
مهدی قنبری با عنوان 
»دراک« در گالری اِو 
برپاســت. قنبری در 
گفت و گو با هنرآنالین 
با بیان اینکه در این مجموعه سه تابلو با تکنیک 
رنگ روغن و 11 تابلــو با تکنیک ترکیب موادی 
مانند اکریلیک، مرکب، راپید، مداد رنگی، پاستل 
و... به نمایش درآمده است گفت: من به استفاده 
از مترالگ خاصی مقید نبودم اما در اســتفاده از 
مواد مختلف این مسأله را در نظر دارم که کدام 
رنگ را بر روی کدام ماده بگذارم تا ترک نخورد و 
آسیبی به کار نزند. قنبری ادامه داد: این مجموعه 
در ادامه مجموعه قبلی من بــا عنوان »گرگ و 
میش« است که در گالری »هان« شیراز نمایش 
داده بودم و در آن کار ها نیز به نماد های شهری 
پرداخته بودم. او درباره عدم حضور انسان در این 
تصاویر گفت: شاید به نظر برســد که انسان در 
آن ها جایگاهی ندارد اما فکر می کنم هر سازه و 
نماد شهری به معنای حضور انسان است. همان 
طور که انسان و بروز تفکرات او در نما هایی که در 
فضای شهری درست می کند تأثیر دارد و این دو 
جدا از هم نیســتند. من قباًل نقاشی فیگوراتیو 
انجــام داده ام اما در این مجموعه مســتقیماً به 
فیگور نپرداختم و در ذهنم یک موضوع کلی تر 
که تعداد افراد بیشتری را در بر می گیرد اولویت 

باالتری داشت. 

هنر هفتم

گردشگری

تجسمی

فرهنگ و هنر

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت گردی 


