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طرح ترافيکی »استقبال از 
بهار« در مازندران آغاز شد

بهره برداری از طرح های شاخص زیرساختی پل سفید در دهه فجر
شهرداری پل سفید در سال های اخیر تالش کرده است برای حل مشکالت اقتصادی و درآمدی دست به اجرای طرح هایی بزند که درآمد پایدار برای شهر ایجاد کند

   چهره مهم موسيقی مازندران و منطقه شمال کشور
   مغناطيس ویژه  داشت

   فضای موسيقایی آثار او  بکر است

   محسن پور یک موسيقيدان واقعی بود
   از اهالی فرهنگ بود

   چشمداشتی به درآمدهای موسيقی نداشت

سرتا قدمش چون پری از عيب بری بود

دومین نمایشگاه 
کودک هنرمند در 

نوشهر برگزار می شود

شرایط اقتصادی استان 
 با حذف تحریم ها 

به زودی بهبود می یابد

دومین نمایش��گاه 
کودک هنرمند به 

دبیری و آموزش »الهام نوری« و با همت 
موسسه مردم نهاد فرهنگی و هنری نیما 
یوشیج و با مشارکت ش��ورای اسالمی 
شهر و شهرداری نوشهر و اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی نوشهر از هشتم تا یازدهم 
بهمن امسال در محل نگارخانه مجتمع 
فرهنگی و هنری نوشهر برگزار می شود...

س��ت  پر سر
ن��ت  و معا

هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه 
ای مازندران گفت : با حذف تحریم های 
اقتصادی، به زودی شاهد بهبود شرایط 
اقتصادی خواهیم بود. جلسه ای به منظور 
بررسی وضعیت واحدهای دارای مشکل 
و پیگیری موانع و مش��کالت واحدهای 
تولیدی، به ریاس��ت سرپرست معاونت 
هماهنگ��ی ام��ور اقتصادی و توس��عه 

منطقه ای و با حضور مسئولین ذیربط...

صفحه 8 را 
بخوانيد

همين صفحه 
را بخوانيد

صفحه 8 را 
بخوانيد
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استعدادها با شرکت در جشنواره ها 
شکوفا می شود

»فاطمه یزدانی نس��ب« نوجوان 17 س��اله اهل شهرستان 
قائمش��هر و عضو پیوس��ته کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان است. او تابس��تان امس��ال برای دومین بار به عنوان نفر برتر مسابقه 
مشاعره جشنواره رضوی در استان انتخاب شد. او از 13 سالگی وارد کالس های 
کانون شد و عالقه اش به ادبیات را با حفظ کردن شعر پرورش داد. با این نوجوان 

قائمشهر گفت گوی کوتاه و صمیمانه ای داشتیم که در ادامه می خوانید:

1

 مراسم چهلم مدافع حرم حضرت زینب )س( 
در تنکابن برگزار شد

چهلم سردار محرمعلی مراد خانی نخستین ش��هید تنکابنی مدافع حرم عصر 
پنجشنبه با حضور مقام های لشکری و کشوری ، مسئوالن دستگاه های اجرایی 

و اقشار مختلف مردم در مصلی شهید بهشتی )ره( این شهرستان برگزار شد.
به گزارش ایرنا، یکی از فرماندهان 8سال دوران دفاع مقدس در این آیین معنوی 
با گرامیداشت نام و یاد این ش��هید بزرگوار و ش��هدای جنگ تحمیلی ، گفت : 
مجلس شهید ، مجلس عزا نیس��ت بلکه مجلس عزت و افتخار و احیای دوباره 

فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه اسالمی است.
سردار حمید اباذری افزود : شهدا گل های سرسبد تاریخ هستند که جان خود را 
در حمایت از اسالم ، انقالب و والیت فقیه نثار می کنند تا پرچم اسالم در جهان 

همچنان استوار بماند.
وی با بیان اینکه ش��هادت یک امر گرفتنی اس��ت و خداوند آن را به هر کس��ی 
نمی دهد ، اظهار داشت: شهید مرادخانی تمام عمر خود را وقف امام)ره( ، اسالم 
و آرمان های انقالب کرد و س��رانجام مزد یک عمر مجاه��دت خود را از خداوند 

متعال گرفت.
سردار اباذری به توطئه های دشمن در کشورهای اس��المی اشاره کرد و گفت: 
استکبار جهانی قصد داشت تا با کمک نوکران خود در منطقه پس از نابود کردن 
س��وریه ، لبنان و عراق ، ایران را به تص��رف درآورد اما مدافعان ح��رم آنها را در 

دورترین نقطه از خاک ایران اسالمی زمینگیر کرد و به عقب راند.
وی خاطرنشان کرد : اگر شهید مرادخانی ها نبودند باید االن در داخل کشور با 
دشمنان می جنگیدیم و صدمات زیادی به ایران اسالمی وارد می شد اما به برکت 

خون این شهیدان ایران اسالمی به گلستانی در میان آتش تبدیل شده است.

 طرح ترافيکی »استقبال از بهار« 
در مازندران آغاز شد

فرمانده انتظامی اس��تان مازندران، از آغاز ط��رح امنیتی–انتظامی و ترافیکی 
استقبال از بهار با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و عمومی و روان سازی ترافیک از 

اول بهمن ماه امسال در سطح استان خبرداد.
به گزارش ایسنا، »مسعود جعفری نسب« بیان کرد: در راستای ارتقای امنیت 
اجتماعی و عمومی و روان سازی ترافیک در س��طح استان با توجه به ماه های 
پایانی س��ال و افزایش تردد در س��طح بازار و معابر عمومی، این فرماندهی با 
بکارگیری همه ظرفیت ها و تقویت گشت های انتظامی با آمادگی کامل طرح 
استقبال از بهار را از اول بهمن ماه در سطح اس��تان و شهرستان های تابعه به 

مرحله اجرا گذاشته است. 
فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره اینکه در طرح استقبال از بهار، بازارها، 
مراکز تجاری، طالفروشی ها و خیابان های پرتردد تحت پوشش انتظامی گسترده 
پلیس قرار خواهند گرفت، افزود: استقرار ایستگاه پلیس، تقویت گشت های پیاده، 
خودروئی و موتوری، برای پیشگیری از وقوع جرایم از مهمترین اهداف در این 
طرح است. سردار جعفری نسب خاطرنشان کرد: حضور چشمگیر و محسوس 
پلیس در مراکز خرید از قبیل طالفروشی ها، باجه های عابر بانک و بانک ها از دیگر 

اقدامات پلیس در این طرح به شمار می رود.
فرمانده انتظامی استان مازندران، با اشاره به افزایش تردد خودروها و توقف آنها 
در اطراف مراکز خرید و بروز ترافیک سنگین، از اعمال مقررات و محدودیت های 
ترافیکی و برخورد با تخلفات و سد معبر، برای روان سازی ترافیک و تسهیل در 

عبور و مرور در معابر عمومی و خیابان ها خبر داد. 

اعزام بيش از 440 دانش آموز بابلی به مناطق 
جنوب

رئیس آموزش و پرورش بابل گفت: بی��ش از 440 دانش آموز پس��ر بابلی به مناطق 
جنوب اعزام شدند.

به گزارش فارس »همت احمدی« در حاشیه اعزام دانش آموزان راهیان نور بابل اظهار 
کرد: این گروه  به همراه 36 نفر از سرپرست، راوی و روحانی از روز گذشته 2 بهمن با 

10 دستگاه اتوبوس به منطقه جنوب اعزام شدند.
وی افزود: این دانش آموزان از دوم تا پنجم بهمن به م��دت چهار روز مهمان مناطق 

جنگی هستند.
رئیس اداره آموزش و پرورش بابل با اشاره به اینکه در طول سال در دو مرحله خواهران 
اعزام ش��دند، گفت: در دومین مرحله اعزام برادران 440 نفر از دانش آموزان، راوی و 

روحانی در 22 بهمن با 10 دستگاه اتوبوس به منطقه جنوب می شوند.

 شرایط اقتصادی استان با حذف تحریم ها 
به زودی بهبود می یابد
سرپرس��ت معاون��ت هماهنگ��ی امور 
اقتصادی و توس��عه منطقه ای مازندران 
گفت : با حذف تحریم ه��ای اقتصادی، 
به زودی ش��اهد بهبود شرایط اقتصادی 

استان و کشور خواهیم بود.
جلس��ه ای به منظور بررس��ی وضعیت 
واحده��ای دارای مش��کل و پیگی��ری 
موانع و مشکالت واحدهای تولیدی، به 
ریاس��ت سرپرس��ت معاونت هماهنگی 

امور اقتصادی و توسعه منطقه ای و با حضور مسئولین ذیربط در استانداری مازندران 
تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اس��تانداری مازندران، »مهدی رازجویان« در این جلسه با 
اشاره به برداشته شدن تحریم های اقتصادی به بیان اهمیت شرایط اقتصادی اخیر و 
نقش واحدهای تولیدی در اقتصاد استان پرداخته و با اشاره به مشکالت عدیده موجود 
جهت رفع مشکل واحدهای سرمایه گذار و ضرورت توجه به ایجاد ساز و کار الزم برای 

رفع موانع تولید و تکمیل پروژه های نیمه تمام تأکید کرد.
وی گفت: با توجه به وجود طرح های متعدد نیمه تمام در استان و اعالم آمادگی برخی 
بانکها برای پرداخت مابقی تس��هیالت برای تکمیل و راه اندازی این پروژه ها گفت: با 
ارائه وثیقه معتبر مقرر شد تا با توجه به درخواست مجریان این طرح ها ارزیابی مجدد 
از طریق گروه جدید کارشناسی صورت گرفته و پس از اعالم نتیجه کارشناسی، اقدام 

الزم در پرداخت تسهیالت برابر ضوابط به عمل آید.
وی افزود: از این پس سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین شرکت شهرک های 
صنعتی در خصوص هماهنگی با شرکت گاز استان در جهت تقسیط بدهی با بخش های 
صنعتی با لزوم توجه به پرداخت به موقع تقسیط و مطالبات شرکت گاز همراهی الزم 

را به عمل خواهند آورد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه منطقه ای تصریح کرد: در این 
راستا شرکت گاز استان نیز همکاری الزم را با اداره کل امور مالیاتی درخصوص پیگیری 
مطالبات و پرداخت مانده طلب از بابت مالیات ب��ر ارزش افزوده به عمل خواهد آورد 
تا با ادامه حیات و افزایش تولید واحدهای تولیدی ، شاهد رونق بیش از پیش اقتصاد 

استان باشیم.

در استان

 مشعل دار روشندل موسيقی مازندران 
در   بدرقه پرشور مردم

دست هاي خالی  
آنچه به عنوان صنعت قطعه سازی 
می شناسیم، بیشتر به بخش های 
پایین دستی صنایع ماشین سازی 
و خودرو گفته می شود؛ صنعتی که 
بسیاری از کارشناسان اقتصادی از 
آن به عنوان مزیت اقتصادی مهم 
در استان های کش��ور نام می برند. 
بس��یاري از کارشناسان معتقدند 
اهمیت این صنعت کوچک در ایران 

تا آنجاست که سرمایه گذاران ...

»شرلوک هلمز« های 
بلوچ

 ميخ آهنين
بر سنگ 

 اقتصاد3|

 اجتماعی4|

 فرهنگ6|

اگر می خواهید با یکی 
از شگفت انگیزترین 

حرفه های دنیا آشنا شوید 
این گزارش را بخوانید؛ 

ردزن ها شما را به دنیای 
قصه های پلیسی می برند

خبر
نی 

ماز
س: 

 عک
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هنرمنداخالقمدار2
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران در پيامی به جامعه فرهنگ و هنر استان، ضایعه درگذشت استاد احمد محسن پور را تسليت گفت. به گزارش همشهری، در پيام احد جاودانی 
آمده است:  ضایعه غم انگيز درگذشت هنرمند برجسته و ارزشمند موس�يقی مازندران، استاد احمد محس�ن پور برای خانواده بزرگ فرهنگ و هنر استان هنرخيز مازندران و خانواده 
بزرگوار این هنرمند اخالق مدار، بسی سنگين و جانکاه است. بی شک، فقدان این سرمایه گرانبها نه فقط برای موسيقی مازندران بلکه برای فرهنگ و هنر استان، فقدانی عظيم خواهد بود.

02123023914
 پيامك  شما را درباره 

روزنامه مازندران مي خوانيم

پل سفید یکی از دروازه های اصلی استان مازندران 
به شمار می آید. این شهر در آستانه دهه فجر برای 
بهره برداری از چند طرح زیرساختی خود را آماده 
می کند. ش��هرداری پل سفید در س��ال های اخیر 
همراه با ش��ورای اسالمی این ش��هر، تالش کرده 
اس��ت برای حل مش��کالت اقتصادی و درآمدی 
دس��ت به اجرای طرح هایی بزند که درآمد پایدار 

برای شهر ایجاد کند.
  ش��هردار پل س��فید در گفت وگو با همشهری به 
بهره برداری از 2 ایس��تگاه CNG شهری در دهه 
فجر خب��ر داد و گفت: جایگاه ش��ماره یک مقابل 
رستوران چم چم و در ورودی شهر از سمت تهران 
قرار دارد و جایگاه ش��ماره 2 نی��ز جنب مجتمع 
فرهنگی هن��ری الغدی��ر و محدوده پی��چ امیرده 
واقع ش��ده اس��ت. یکی از این 2 جایگاه به مرحله 
بهره ب��رداری رس��یده و دیگ��ری در ح��ال نصب 
تجهیزات نهایی اس��ت. هر 2 جایگاه در دهه فجر 
رسماً به بهره برداری می رس��ند. »رمضان پاریاو« 
افزود: هر 2 جایگاه ط��ی قراردادهایی به پیمانکار 
واگذار ش��د. بابت ای��ن واگذاری طبق ق��رارداد از 
هر جایگاه ماهانه 20 میلیون تومان به شهرداری 
پرداخ��ت  و در مجم��وع 40 میلی��ون توم��ان به 

درآمدهای شهرداری در ماه افزوده می شود.
بهره برداری از آتش نشانی

 وی اظهار کرد: پروژه دیگری که در دهه فجر قرار 
است به بهره برداری برسد ساختمان آتش نشانی 
پل سفید است که با مش��ارکت شهرداری و بخش 
دولتی ساخته شد. زمین و اجرای پروژه تا مرحله 
اسکلت با شهرداری بود و بقیه کار را بخش دولتی 
انج��ام داد. البته ای��ن طرح ح��دود 150 میلیون 
تومان دیون دارد که قرار است با تایید در سازمان 
مدیریت برنامه ریزی استان و ستاد مدیریت بحران 
پرداخت شود. برای آتش نشانی شهر در حال حاضر 
2 دس��تگاه خودرو داریم. اما به تجهیزات امدادی 
بیشتری نیاز اس��ت. به همین دلیل یک دستگاه 
ست امداد و نجات با اعتباری حدود 170 میلیون 
تومان خریداری و نصب ش��د ک��ه در دهه فجر به 

بهره برداری می رسد.
  این مس��ئول درباره اعتبار س��اخت این 3 پروژه 
خاطرنش��ان کرد: برای هر ک��دام از پمپ های گاز 
حدود 2 میلیارد تومان و س��اختمان آتش نشانی 
نزدیک به یک میلیارد تومان هزینه شد. در مجموع 
این 3 طرح با اعتباری ح��دود 5 میلیارد تومان به 

بهره برداری می رسند.
آسفالت فاز یک شهرک فرهنگيان

  شهردار پل سفید آسفالت فاز1 شهرک فرهنگیان 
یا اذان ده دره را از دیگر طرح های مورد بهره برداری 
در دهه فجر عنوان ک��رد و گفت: هفته گذش��ته 
قیرپاشی معابر این محدوده انجام شد. جدول بندی 
و جمع اوری آب های سطحی نیز اجرا شد و آسفالت 
مسیرهای آماده سازی شده تا پیش از دهه فجر قرار 
است انجام شود. اجرای این طرح با توجه به این که 
تمام زمین ها و معابر ش��هرک در مالکیت ساکنان 
است در تکلیف ش��هرداری نبود، اما سعی کردیم 
در این زمینه نگاهی مس��ئوالنه داش��ته باشیم تا 
شهروندان فرهنگی ساکن این منطقه از خدمات 

شهرداری محروم نمانند.
 پاریاو ب��ه تالش ش��هرداری برای اج��رای پروژه 
روش��نایی پیچ امیرده تا پلیس راه آزادمهر اش��اره 
کرد و افزود: این پروژه مش��ارکتی با پیگیری زیاد 
شهرداری، شورای شهر و فرمانداری و اعتبار اداره 
کل راه و شهرسازی انجام می شود. مخلوط ریزی 
بلوار انجام ش��د و پیگیر هس��تیم که تا دهه فجر 

چراغ های این مسیر روشن شود.
ایجاد خيابان ساحلی

 وی از کلنگ زن��ی اجرای یک 
خیابان س��احلی به نام خیابان 
ساحلی امیرالمؤمنین در دهه 
فج��ر خب��ر داد و اظه��ار کرد: 
خیابان ساحلی امیرالمؤمنین 
حدفاص��ل پ��ل فاز1 ش��هرک 
فرهنگی��ان ت��ا پش��ت تأمین 
اجتماعی به ط��ول 1 کیلومتر 
در کنار رودخانه ایجاد می شود 
و به میدان شهر متصل خواهد 
ش��د. خط پروژه پیاده شد و با 
اهالی محدوده ط��رح نیز برای 
تملک زمین مورد نیاز مذاکراتی 

داشتیم تا این پروژه به سرانجام برسد. با مدیرکل 
مدیریت بحران و بسیج س��ازندگی نیز مذاکراتی 
برای تأمین اعتبار س��اخت دیواره حفاظتی مورد 
نیاز این پروژه داش��تیم که امیدواریم مس��ئوالن 

حمایت الزم را از اجرای این طرح داشته باشند.
 این مسئول با اش��اره به طرح های در حال اجرای 
ش��هرداری پل س��فید خاطرنش��ان کرد: هدایت 
آب های سطحی فاز2 شهرک فرهنگیان کار بسیار 
بزرگی اس��ت که در حال اجراست. شهرداری این 
طرح را در حالی انجام می دهد که هنوز یک ریال 
از منابع دولتی نگرفتیم. در ش��رایطی که در این 

زمینه دولت باید هزینه می ک��رد. با توجه به فعال 
بودن گسل منطقه، هدایت آب های سطحی برای 
پیش��گیری از زمین لغزش ها باید ه��ر چه زودتر 

انجام شود.
آسفالت معابر شهر

 شهردار پل سفید اجرای آس��فالت معابر شهر را از 
دیگر طرح های شهرداری برشمرد و گفت: اجرای 
این طرح در بهار سال 95 در دستور کار شهرداری 
قرار دارد. همچنین ایجاد یک مس��یر 500 متری 
مناسب در ورودی شهر از سمت تهران در دستور 
کار ش��هرداری و اداره راه و شهرس��ازی قرار دارد. 
تملک زمین های طرح توسط راه و شهرسازی انجام 
شد و قرار است پس از آس��فالت مسیر، با ساخت 
میدان، اجرای مبلمان شهری و ساخت دروازه برای 
شهر در این محدوده، چهره زیبایی را برای ابتدای 
شهر ایجاد کنیم. فاز صفر طرح توسط مشاور انجام 
شد و پیش بینی می شود پس از اجرا یکی از طر های 

ماندگار پل سفید شود.
راه اندازی کارخانه بتن

 پاری��او از تالش ب��رای راه ان��دازی کارخانه بتن و 
فرآورده های بتنی در این ش��هر خب��ر داد و اظهار 
ک��رد: جواز تاس��یس ط��رح از س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت دریافت ش��د. طرح 
توجیه��ی را هم نوش��تیم و به دنبال 
تسهیالت هس��تیم. در این مجموعه 
عالوه بر بتن تمام ان��واع محصوالت 
بتنی مانند موزاییک، لوله س��یمانی، 
تیرچه، بلوک و سایر محصوالت تولید 
خواهد شد. زمینی به مساحت 5 هزار 
متر با اعتب��ار ح��دود 180 میلیون 
تومان برای این کار خریداری شد تا 
بزرگ تری��ن کارخانه بتن س��وادکوه 
توسط شهرداری پل سفید راه اندازی 
ش��ود. این طرح با توجه ب��ه فعالیت 
یک کارخانه بتن در سوادکوه هم به 
نیازهای شهرستان پاسخ مناس��ب می دهد و هم 
منبع درآمدی مناسبی برای شهردای خواهد شد.

 وی اف��زود: طرح دیگ��ری که هفته گذش��ته نیز 
مذاکراتی ب��ا س��رمایه گذار آن انجام ش��د، ایجاد 
منطقه نمونه گردش��گری در پ��ارک جنگلی 36 
هکتاری آزادمهر اس��ت. این پارک از س��وی اداره 
کل منابع طبیعی تحویل موقت ش��هرداری شد. 
به دنب��ال مقدمات کار هس��تیم و ط��رح جامع و 
تفصیلی پروژه ارائه شد. هدف ما این است که این 
پارک قطب گردشگری در س��وادکوه شود. مبلغ 
بسیار قابل توجهی قرار است توسط سرمایه گذار 

 که اهل س��وادکوه نیز هس��ت، البته هنوز قرارداد
 نبستیم.

 اما دوش��نبه هفته گذش��ته مذاکراتی داش��تیم 
و مقدم��ات کار فراهم ش��د. طرح پ��س از تایید 
شهرداری و تصویب شورای شهر، یا با یک قرارداد 
30 س��اله تحویل پیمانکار می ش��ود یا به صورت 
سرمایه گذاری مشارکتی با شهرداری اجرای طرح 

آغاز می شود.
این مسئول خاطرنشان کرد: ساخت پمپ  بنزین در 
کنار جایگاه شمارهCNG 2 هم از دیگر طرح های 
مد نظر شهرداری است که برای درآمدزایی بیشتر 
در دستور کار قرار دارد. نقشه ها آماده شد و منتظر 
هس��تیم که به تاییدیه ش��رکت نفت برسد. برای 
اجرای این ط��رح از مح��ل امالک و مس��تغالت 
ش��هرداری اس��تفاده می کنیم تا س��رمایه راکد 

شهرداری را به سرمایه در گردش تبدیل کنیم.
ایجاد شهربازی

 شهردار پل سفید ساخت یک شهربازی در زمینی 
به مس��احت 2 هکتار را از دیگر طرح های در حال 
پیگیری شهرداری عنوان کرد و گفت: پل سفیدی ها 
از داش��تن یک فضای مناس��ب تفریحی محروم 
هس��تند. ش��هرداری در نظر دارد زمینی واقع در 
زیر کشتارگاه سابق که پشت پارک جوان منطقه 
کندوان قرار دارد ایجاد کن��د. این زمین دقیقا در 
جایی قرار دارد که جاده، راه آهن و رودخانه در کنار 
هم قرار می گیرند و به خاطر قرار داشتن در مرکز 
شهر موقعیت مناس��بی دارد. بخش هایی از زمین 
تملک ش��د و باقی زمین هم قرار است خریداری 
شود.امیدواریم در سال آینده بتوانیم برای اجرای 

این طرح گام هایی برداریم.

ساخت بنای جدید شهرداری هم از دیگر طرح های 
ش��هرداری پل س��فید اس��ت که به گفته پاریاو تا 
کنون 3 سقف از 5 س��قف این بنا زده شد. عمارت 
شهرداری پل س��فید قرار اس��ت در 6 طبقه و در 
زمینی به مساحت 2 هزار و 500 متر ساخته شود.

توجه به خدمات انجام شده در شهرهای محروم
وی ضمن قدردانی از همه مس��ئوالن استان بابت 
زحمات شان، گالیه ای هم از بی توجهی به شهرهای 
محروم کرد و گفت: شهرهای س��وادکوه از جمله 
پل سفید هنوز ش��اخص کمتر توس��عه یافتگی را 
یدک می کشند و در توزیع اعتبارات باید 1/5 برابر 
دریافت داشته باشند تا ظرف 5 تا 10 سال آینده 
زیرساخت ها فراهم شود و به سایر شهرها برسند. 

اما این محقق نشده است.
 با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده از س��وی این 
شهرداری برای پیشگیری از وقوع حادثه در زمان 
طغیان رودخانه و سیل، اظهار کرد: در سیل اخیر 
پل سفید هم خساراتی دید. بخشی از دیواره های 
حفاظتی ش��هر آس��یب دید. اگر پل سفید مانند 
زیارب دچار خسارت نشد، به خاطر کارهایی بود 
که در این ش��هر انجام شد. ش��هرداری روبه روی 
ش��هرک قدس دو س��وی رودخانه را به طول 1 
کیلومتر دیواره حفاظتی ایج��اد کرد که اگر این 
طرح اجرا نمی ش��د احتمال تخریب مدرس��ه و 
بخشی از ش��هرک وجود داش��ت. ما رودخانه را 
با اجرای پدافند غیرعامل و ص��رف هزینه ایمن 
کردیم. انتظار داریم این اقدامات از سوی مسئوالن 
اس��تان دیده ش��ود و به ای��ن ش��هرداری ها هم 
اعتباراتی را برای گس��ترش خدماتی که پیش تر 

انجام داده بودند تخصیص دهند.

بهرهبرداریازطرحهایشاخصزیرساختیپلسفیددردههفجر
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2  ایستگاه CNG و ساختمان آتش نشانی در مجموع با اعتباری حدود 5 میلیارد تومان به بهره برداری می رسند

 اجرای طرح آس�فالت معابر 
در بهار س�ال 95 در دستور 
کار ش�هرداری ق�رار دارد. 
همچنين ایجاد یک مس�ير 
500 متری مناسب در ورودی 
ش�هر از س�مت ته�ران در 
دستور کار شهرداری و اداره 
راه و شهرسازی قرار دارد و 
تملک زمين های طرح توسط 

راه و شهرسازی انجام شد

سرتا قدمش چون پری از 
عيب بری بود

عادل جهان آرای
دبیر همشهری مازندران

نوش��تن از زنده ی��اد »احمد 
محسن پور« اصال ساده نیست.
نوش��تن برای او سخت است 
و گفتن از او س��خت تر. جانی 
چنان ستوار و دلی چنان عاشق داش��ت که گرچه گام بر 
خاک می پیمود روح او سرشار از نغمه های شیرین زندگی  

بود که به غایت شادی بخش آدمی بود. 
انسانی چند وجهی و کامل. مگر می شود بزرگ باشی و اما 
همچنان س��ر بر خاک پای مردم بسایی. مگر می شود آن 
همه بدانی باز منتظر آموختن واژه واژه از دیگران باشی. مگر 
می شود، چشم خود را بر همه دنیا و مافیهای آن ببندی، اما 
دل به همه کسانی بسپاری که دل به آیین و هنر و فرهنگ 
خود داشته باشند. او یک استثنا بود؛ استثنا در هنر، استثنا 
در رفتار و  استثنا در عمل. با وجود همه سختی ها، کمتر 
پیش می آمد که منتظر او باش��ی ولی او چش��م انتظارت 
بگذارد. هر کجا س��خن از هنر بود و موسیقی و فرهنگ، با 
یک پیام فروتنانه حضور می یافت تا گرمابخش محیط شود. 
هوش قوی و عشق فراوان و گوش موسیقایی او باعث شده 
بود که از او یک استثنا ساخته ش��ود. او مصداق این شعر 
بی بدیل حافظ بود: آن یار کزو خانه ما جای پری بود/ سرتا 

قدمش چون پری از عیب بری بود
ما یک استثنا در موسیقی ، فرهنگ و آیین مازندرانی را از 
دست دادیم. نشانی ندارم که چون او در عصر حاضر کسی 
بوده باشد که چنین شیدا و عاشق به نغمه های مادری اش 
عشق بورزد و بخواهد که آن همه آهنگ و نغمه را از رهایی 
و گم گشتگی نجات دهد و از دست زمانه برباید و به دست 
زمان  و زمین خود بدهد. بی��ش از نیم قرن تالش بی وقفه 
و پی جویی ها و پیگیری های جانفرسا باعث شد که امروز 
موسیقی مازندران به خود ببالد که شالق زمانه نتوانست آن 
را از خاطره نسل حاضر دور سازد. اگر نبود محسن پور و اگر 
نبود آن همه ملودی هایی را که او جان بخشید و از عدم و 
نابودی نجات داد، بی تردید امروز موسیقی و شعر مازندران 

سترون و نابارور بود. 
او می دانس��ت که الالیی های مادران ای��ن مرزوبوم و در 
شعرهای شاعران این خاک  س��بز و بهاری، چه آهنگ ها 
وچه شیرین نغمه هایی است که اگر از آن مواظبت نکنیم 
و قدر ندانیم، همراه گذر زمان در می گذرند و نامی از آنها 
نخواهد بود. او گوش جان سپرد  تا بتواند شعرها، ترانه ها 
و ملودی های گمش��ده را پیدا کند و به دست نسل امروز 
و تاریخ فردا بس��پارد. امروز، هنر وموس��یقی و فرهنگ ما 

چیزی کم دارد: احمد محسن پور... .

یادداشت

مغناطيس ویژه  داشت زندگی و اميد را از محسن پور یاد گرفتم

چهره مهم موسيقی مازندران و منطقه شمال کشور

محمدرضا درویشی
)موسیقیدان و آهنگساز(

معموالً می گویند مرگ ادامه زندگی است. ولی برای 
بعضی ها زندگ��ی در ادامۀ مرگ اس��ت. برای احمد 
محسن پور زندگی در ادامۀ مرگ است. محسن پور یک 
فرد ویژه بود. گویی که یک ماموریت و وظیفه خاص 

داشت که دیگران نداشتند.
 داش��تن چنین وظیفه خاص��ی باعث ش��ده بود او 
دارای یک مغناطیس ویژه  باش��د که بتواند با وجود 
نابینایی، با تمرکز زیاد و برنامه ریزی دقیق خود، دارای 
توانمندی هایی در سیستماتیک کردن عناصر مختلف 

و قدرت جذب افراد باشد. این ویژگی ها در کمتر کسی وجود دارد. حدود 37 سال است که او را 
می شناسم. در طول این مدت این ویژگی ها نه تنها در »احمد محسن پور« کم نشد، که افزون شد. 
تا پیش از او موسیقی مازندران به شکل پراکنده با یک شیب تند در حالت احتضار به سر می برد. 
اما محسن پور دست به دو کار اساسی زد: ابتدا استادان باقیمانده موسیقی اصیل مازندران را پیدا 
کرد و گرد هم آورد و رپرتوار آن ها را ضبط و ماندگار کرد. از س��وی دیگر با تأسیس فرهنگخانه 
دست به آموزش و دست کم دو نسل جوان پرورش یافته در زمینه موسیقی محلی مازندران و 

موسیقی دستگاهی ایران تحویل داد.
هر کسی را می ش��ود از روی میراث بر جای مانده اش قضاوت کرد. میراث محسن پور در این دو 
بخش خالصه می شود و نس��ل پس از محس��ن پور ادامه دهندگان میراث او هستند. بنابراین با 

درگذشت او چیزی تغییر نمی کند. 
محس��ن پور کارش را به نیکی انجام داد. میراث او امروز در اختیار ماس��ت. هم آرشیوی که از 
اس��تادان ضبط کرد و آثاری که خودش ساخت و هم ش��اگردانی که پرورش داد. این مجموعه 

می شود »احمد محسن پور«. بنابراین او زنده است و در میان ما فقط وجود فیزیکی ندارد.

حسين عليزاده
موسیقیدان و نوازنده تار

من زندگی و امید را از محسن پور یاد گرفتم. وقتی 
جنگ آغاز شد منزل و ش��هر محسن پور پناه من 
بود. از آن دوران صمیمیت ما آغاز شد. هر زمانی 
که تهران بودم و دلم می گرفت و دوست داشتم به 
زندگی از دریچه امید نگاه کنم، به شمال می آمدم 
و محس��ن پور با آغوش ب��از م��ن را می پذیرفت. 
لحظات بسیار خوش��ی با او داشتم. جمعیتی که 

برای بدرقه او آمد نشان داد که مردم هنوز قدر هنرمند خود را می دانند.
محسن پور زنده خواهد ماند. خدمات او به موس��یقی مازندران، دریچه هنر و فرهنگ 
مازندران را به روی ایران و جهان باز کرد. شخصاً تا پیش از محسن پور هیچ شناختی از 
هنر و فرهنگ این منطقه نداشتم. اما از طریق ایشان با این موسیقی به خوبی آشنا شدم.
من یکی از بهترین دوستانم را از دست دادم. درست است که در 2 شهر متفاوت زندگی 
می کردیم. اما هر گاه که تلفنی با او صحبت می کردم یا از نزدیک همدیگر را می دیدیم، 
دلم شاد می شد. می دانم که او هم من را دوست داش��ت. همواره می دانستم که پس از 
تماس با او حس خوبی به من ندا می داد که کار کن. همیشه تلفنی صحبت می کردیم و 
معموالً با تلفن کارهای همدیگر را برای هم پخش می کردیم. محسن پور آن قدر فروتن 
بود که ممکن اس��ت خیلی ها در ش��هرهای دیگر به آن اندازه که باید، او را نشناس��ند. 
بسیاری از دوستانی که در ابتدای تاسیس فرهنگخانه از تهران برای تدریس به مازندران 
می آمدند، با دیدن محس��ن پور از این راه خسته نمی ش��دند. هیچ کدام نمی آمدند که 
شهریه ای بگیرند و کسب درآمد کنند. فقط به امید دیدن روی باز محسن پور می آمدند. 
کارهایی که محسن پور کرد خیلی فراتر از بسیاری از هنرمندان مشهور کشور است. من 
قدر محسن پور و همشهریانش را می دانم و اطمینان دارم که راه محسن پور ادامه دارد. 

شهرام ناظری
)استاد آواز ایران(

 »احمد محس��ن پور« طبیعتاً یکی از چهره های بسیار 
مهم موس��یقی مازندران و منطقه شمال کشور بود که 
زحمات زیادی را در زمینه موس��یقی منطقه خودش 
انجام داد. کارهای آموزش��ی و پژوهشی و فعالیت های 
مثب��ت فرهنگی او در ش��رایطی دش��وار انجام ش��د. 
دشواری ها و شرایطی که باعث شد محسن پور ناچار به 
حرکت کردن در خالف جریان هنری موجود باشد. اما با 
وجود جِو نامناسب دست از فعالیت نکشید. او با زحمات 
و عش��قی که در وجودش بود در این فض��ای غبارآلود 

توانس��ت خدمات ارزنده فرهنگی و هنری برای شمال 
ایران و برای مازندران و گیالن انجام دهد.

فعالیت های درس��ت او که مبنای آموزش��ی و هنری 
درستی داش��ت می تواند بر کل موس��یقی کشور تاثیر 
بگذارد. این واقعیت است که در هر گوشه ای از ایران اگر 
فعالیت درست موسیقایی انجام شود، می تواند نتیجه ای 

فراتر از آن منطقه بدهد. 
مایه افسوس است این افراد که بزرگان و زحمت کشان 
فرهنگ و هنر کشور هس��تند یکی یکی از بین جامعه 
می روند. نامش همیشه در موسیقی و فرهنگ مازندران 

و شمال ایران خواهد درخشید.

اشکان  جهان    آرای: درگذشت مشعل دار 
روش��ندل موس��یقی مازندران، بسیاری 
از عاش��قان فرهنگ و هنر کشور و استان 
را به سوگ نشاند و بس��یاری را از اقصی 
نقاط کش��ور به قائمش��هر کش��اند تا در 
تشییع جنازه او ش��رکت کنند. چند تن 
از هنرمندان و فرهنگ دوس��تان کشور و 
اس��تان در گفت وگو با همشهری در باره 
»احمد محسن پور« سخن گفتند که در 

این صفحه و صفحه 7 می خوانید.  

علی اکبر شکارچی
)آهنگساز و نوازنده کمانچه(

  »احمد محسن پور« یک هنرمند چندوجهی بود که 
حول محور عشق به موسیقی و فرهنگ سرزمینش 
وجوه مختلف هنر را از خودش به یادگار گذاشت. در 
زمینه گردآوری، اجرا و آم��وزش ترانه های مازندران 
نقش پررنگی داش��ت. اما ویژگی بارز او پرکاری اش 
بود. در کنار کارهای دائم��ی اش ردیف میرزا عبداهلل 
را در 6 کاس��ت 60 دقیقه ای ضبط کرد. او در زمینه 
تنظیم از س��اده ترین تنظیم که تکن��وازی خودش 
بود ت��ا پیچیده ترین که ارکستراس��یون س��ازهای 

ارکسترسمفونیک بود را انجام داد که کاری شگفت آور اس��ت. واقعاً یک فرد چقدر به لحاظ 
ذهنی باید بر فرهنگ جامعه مسلط باشد که تا این حد پیش برود؟ او به گفته خودش در دوره 

بیماری، آن قدر غرق موسیقی بود که بیماری را فراموش می کرد.
نوازندگی اش پر از صالبت در آرشه کشی، انگشت گذاری و به کارگیری تکنیک و ظرایف بود. 
موسیقی مازندران و دستگاهی را با این تکنیک ها به خوبی اجرا می کرد. برای همین فضای 
موسیقایی آثار او بکر اس��ت. مازندران نوازنده کمانچه زیاد دارد؛ اما هر کس آثار او را بشنود 
می فهمد پنجه و آرشه محسن پور اس��ت. او هم از تکنیک های موسیقی سنتی در اکتاوهای 
باال و پوزیسیون های مختلف استفاده می کرد و هم پوزیسیون ساده سنتی مازندران را به کار 
می گرفت. تسلطش بر ساز و آرشه و مناطق صوتی ساز بسیار باال بود. از همه عجیب تر این بود 
که از موسیقی دستگاهی هم غافل نبود؛ اما همه این ها را در خدمت موسیقی مازندران قرار داد.

به لحاظ پژوهش، تنظیم، اجرا و کار کردن از هر نظر آثار محسن پور مورد استفاده است. همیشه 
به جای حرف زدن کار می کرد. وس��عت کارش در عرصه های مختلف کار پژوهشی، معرفی 
خواننده و نوازنده گ��ردآوری ترانه ها و توصیفی کار کردن ترانه بس��یار زیاد بود. در آثارش از 

سازبندی سنتی تا ارکسترال دیده می شود.

 فضای موسيقایی آثار او بکر است

میزخبر

  پيکرپاک 4 شهيد مقاومت مردمی یمن 
در آمل تدفين شد

پیکر 4 تن از شهدای مقاومت مردمی کشور یمن در مراس��م با حضور علمای دینی 
و رهبران سیاس��ی جبهه مردمی کش��ورهای اس��المی در شهرس��تان آمل تشییع 

ودرجواربقعه تاریخی ناصرالحق آمل دفن شدند.
به گزارش ایرنا، آیین تش��ییع وخاکس��پاری این 4 ش��هید به نام های»اکرم محمد 
الغفاری«، »محمد احمدحسن الفخری«، »عاطف علی ُحزام« و »علی محمد المرونی« 
روز پنجشنبه پس از اقامه نماز میت در آستانه مبارکه امامزاده ابراهیم)ع( شهر آمل تا 

بقعه تاریخی وزیارتی ناصرالحق آمل تشییع وبه خاک سپرده شدند.
دراین مراسم حجت االسالم »سید هاش��م الحیدری« رهبر حزب اهلل عراق، »عالمه 
شمس الدین شرف الدین« رییس اتحادیه علمای یمن،  »رستم قاسمی« مشاور معاون 
اول رئیس جمهوری، نمایندگان مردم مازندران درمجلس خبرگان رهبری، و برخی 
مسئوالن و شخصیت های مذهبی یمن و عراق حضور داشتند. آیین شب وداع با این 
4شهید یمنی چهارشنبه شب با حضور پرشور مردم و مسئوالن در حسینیه ثاراله سپاه 
ناحیه آمل برگزار شد. این شهدا فروردین ماه امسال بر اثر حمله ناجوانمردانه نیروهای 
رژیم آل سعود به مساجد شهر صنعا پایتخت یمن به شدت مجروح شده بودند و بعد از 

انتقال به بیمارستانی در تهران به علت شدت جراحات، به شهادت رسیدند.
بعد از شروع جنگ یمن پیکر این 4 شهید امکان بازگش��ت به یمن را پیدا نکردند تا 

در نهایت با اجازه ولی امر مسلمین تصمیم بر دفن این شهدا در شهر آمل گرفته شد.
بقعه ناصرالحق در امل از ش��خصیت های مورد احترام برای شیعیان یمن است و در 
سال های اخیر با همکاری مجمع جهانی اهل بیت و سازمان اوقاف و امور خیریه مرمت 

وبازسازی شده است.

پيکر 3 جان باخته حادثه منا به مازندران 
منتقل شده است

مدیر حج و زیارت مازندران با اشاره به فوت 39 زائر استان در فاجعه منا گفت: پیکر 3 
جان باخته شناسایی شده به مازندران منتقل   شده است.

به گزارش مهر، »س��ید حبیب اهلل س��اداتی« اظهار داش��ت: در این فاجع��ه 39 زائر 
مازندرانی جان باختند که 24 نفر از کاروان قائمش��هر، 11 نفر از کاروان نور و 4نفر از 
شهرستان بابل بوده است، همچنین 9 زائر رامسر نیز از استان گیالن به سفر حج مشرف 
شده بودند و در فاجعه منا جان باخته اند.مدیر حج و زیارت مازندران ادامه داد: تاکنون 
دو زائر فاجعه منای استان که حاج عباس جعفری چمازکتی و حاج ابراهیم صادقی در 
منا دفن شده اند، همچنین پیکر حاج نصراهلل جعفری در منا دفن شده است و منتظر 

تصمیم خانواده این مرحوم برای انتقال یا باقی ماندن پیکر متوفی هستیم.
مدیر حج و زیارات مازندران تصری��ح کرد: همه جان باختگان اس��تان در فاجعه منا 

شناسایی شده اند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

شهرام سوادکوهی
خبرنگار همشهری



جهانگير نصری اشرفی
)پژوهشگر فرهنگ مردم، شاعر و نویسنده(

»احمد محس��ن پور« در موس��یقی مازندران یک شخصیت 
کاماًل منحصر به فرد اس��ت. ادامه حیات موس��یقی مازندران 
طی چهار دهه گذشته از طریق ایش��ان بود. او در جایگاه یک 
ش��خصیت مرجع نه تنها موس��یقی را احیا کرد، بلکه بیشتر 
گروه های موسیقی سازمان یافته و فعال امروز مازندران به نوعی 
تربیت یافته مکتب آقای محسن پور هستند. هنرمندان زیادی 
از تالش های او بهره برده اند و تحت تاثیر او هس��تند. به نظرم 

موسیقی مازندران با تالش های محس��ن پور احیا، ثبت و ضبط شد. از این منظر بدون هر مبالغه ای »احمد 
محسن پور« یک چهره منحصر به فرد محسوب می شود.

 مرگ بخش��ی از پازل زندگی اس��ت. اما فکر می کنم محس��ن پور به عنوان یک انس��ان مؤثر نقش خود را 
به خوبی ادا ک��رد. قطعاً همه کس��انی که بخواهند در موس��یقی مازن��دران و بخش بزرگی از موس��یقی 
 شمال البرز و استرآباد و ش��رق گیالن پژوهشی داشته باش��ند، مطمئن ترین مرجع در دسترس شان آثار
  استاد محس��ن پور اس��ت. او آثاری از خود به جا گذاش��ت که تا ابد می تواند مورد اس��تفاده همه اهل فن

 قرار گیرد.
محسن پور یک موسیقیدان واقعی بود. پژوهشگران ما در حوزه موسیقی ممکن است با یک ساز آشنا باشند، 
اما او موسیقیدان بود. به موسیقی ردیف دستگاهی ایران تسلط داشت و یکی از راویان موسیقی ردیفی نیز 
بود. ضمن این که با موسیقی مناطق هم آشنایی داش��ت. با این میزان دانش، طبیعی است که نگاه شان در 

پژوهش عمیق باشد. چنین افرادی را در موسیقی ایران کم داریم.

6737 ش��ماره   .94 بهم��ن    3   ش��نبه.

مازندران
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7 محسنپورسهمیجدیدراحیایموسیقیبومیمازندرانداشت
 مدیرکل ميراث فرهنگی مازندران گفت: مرحوم اس�تاد احمد محس�ن پور مدیر خانه فرهنگ موس�يقی مازندران س�همی جدی در احيا 
و معرفی موسيقی بومی استان داشته اس�ت. به گزارش مهر، »دالور بزرگ نيا« افزود: وی نقش�ی ارزنده در احياء و معرفی موسيقی منطقه 

مازندران در داخل و خارج از ایران ایفا کرد

02123023914
 پيامك  شما را درباره 

روزنامه  مازندران  مي خوانيم

استاد محسن پور به خاطر انضباط، ایثار 
و گذش��تی  که داش��ت چهره شاخصی 
است. همیشه نیم ساعت زودتر از اعضای 
گ��روه در مح��ل تمرین حاضر می ش��د. 
هیچ چشمداشتی هم به درآمدهای این 

فعالیت ها نداشت.
گذش��ت و ایثار او در فعالیت ها و عشقی 
که به موسیقی مازندران داشت سبب شد 
ش��خصیتی متفاوت در هنر باشد. همین 
ش��خصیت بود که باعث ش��د یک گروه 
موسیقی بیش از 30 سال فعالیت کند. تقریباً هیچ گروه موسیقی در کشور 
وجود ندارد که حدود 30 سال منس��جم باقی مانده باشد و این استمرار به 

خاطر حضور استاد محسن پور بود که همه را دور خودش جمع  می کرد.
تمام تالش استاد این بود که موس��یقی مازندران را به نقطه ای برساند که 
در آینده از این چشمه هر کس��ی به اندازه توانایی اش برداشت کند. اگر از 
آلبوم »اِفتاب تِه« به بعد نگاهی به آلبوم های گروه »شواش« داشته باشید، 
خواهید دید که هر کدام از کارها دست کم یک تفاوت با کار پیشین داشتند. 
گاهی از نظر سازبندی، گاه تنظیم و گاهی هم آهنگسازی. طوری کار کرد 
که هر هنرجویی در آینده ببیند که این تغییرات را هم می توان داشت و از 
سازهای مختلف هم می  توان در موس��یقی مازندرانی درست استفاده کرد. 
اندیشه ای که در پشت آثارش حس می ش��ود، نوگرایی با حفظ اصالت ها و 

ساختار موسیقی بومی بود. ایشان در آلبوم روجا2 از سینتی سایزر و ویولن 
هم استفاده کرد. »روجا«2 که سال 93 منتشر شد، پس از »روجا«1 در سال 
89 و »ماه تی تی« در سال 78، سومین آلبوم گروه »شواش« بود که اشعار 
تبری نیما در آن خوانده شد. استاد همیشه به دنبال نوآوری های با اصالت در 
موسیقی بود. به روز بود و اعتقاد داشت جامعه به اندیشه نو نیاز دارد. برای 
همین آلبوم هایش دائماً تغییراتی را به مرور تجربه می کردند. حتی گاهی در 
انتخاب نوازنده ها متفاوت عمل می کرد تا نگاه های مختلف را در آثار بسنجد. 
یعنی به حس و حال نوازنده در تنظیم اثر هم توجه داشت.همواره می گفت 
ما نمی توانیم برای همه کالس آموزش و شناخت موسیقی درست مازندرانی 
بگذاریم، اما از طریق این آلبوم ها و قطعات باید مردم را با موسیقی مازندران 
آشنا کنیم. اعتقاد داشت مردم با شنیدن موسیقی خوب یاد می گیرند که 
موسیقی مازندرانی کدام است. چون انتش��ار این آلبوم ها باعث می شد که 
گوش مردم به شنیدن موسیقی خوب و درست عادت کند. همیشه تأکید 
داش��ت که ما باید کاری کنیم تا مخاطب فرق موسیقی مازندران را متوجه 
شود.  اگر نگاهی به تاریخ معاصر موسیقی مازندران داشته باشیم، می بینیم 
که تا پیش از انقالب حتی یک گروه موسیقی مازندرانی هم نداشتیم. پیش 
از پیدایش رادیو معم��والً اجراها به یک خواننده و یک کمانچه و یک س��از 
ضربی یا سرنا محدود می ش��د. اما حتی این ساختار موسیقی مازندران هم 
پس از پیدایش رادیو از هم پاش��ید. در کارهایی که از رادیو پخش می شد، 
با ویولن، سنتور و تار موسیقی مازندرانی می  نواختند. موسیقی مازندرانی 
نواخته شده با این سازها، هر چند که ساختار موسیقی مازندران را داشت، اما 

لهجه موسیقی مازندران را نداشت. تا این که پس از انقالب استاد محسن پور 
فرهنگخانه را با نگرش پژوهش، آفرینش و آموزش موسیقی ایران و مازندران 
تأسیس کرد. در موسیقی ایرانی استادان بزرگی همچون »حسین علیزاده«، 
»بهمن شریفی« و »علی اکبر ش��کارچی« را به س��اری آورد. در موسیقی 
مازندران هم دست به کار شد. نتیجه این شد که اگر تا پیش از انقالب فقط 
»حسین طیبی« بود که» لَ�لِه وا« را درست می نواخت، امروز در هر شهر به 
لطف همیت و تالش این استاد فقید و فرهنگخانه چند لَ�لِه وا نواز داریم که 

درست این ساز را می نوازند.
سال 66 گروه موسیقی »ش��واش« را تش��کیل داد و از چند سال بعد روند 
تش��کیل گروه های موس��یقی مازندرانی آغاز ش��د. گروه های مختلفی به 
وجود آمدند. پس از این فعالیت های فرهنگخانه بود که نگرش به موسیقی 
مازندرانی تغییر کرد و دوباره به عنوان یک موس��یقی ارزشمند به آن نگاه 
شد. نگاهی که حاصل تالش استاد محس��ن پور در فرهنگخانه و آثار تولید 
شده فرهنگخانه بود. اگر تا پیش از انقالب کسی در مازندران سراغ کمانچه 
نمی رفت، امروز می بینیم که حتی خانم ها برای نواختن کمانچه مازندرانی 

ثبت نام می کنند.
 استاد محس��ن پور همه این کارها را در شرایطی کرد که هم نابینا بود و هم 
پول کافی برای فعالیت نداشت؛ فقط پشتکار و هوش سرشار او می توانست 
این جریان را هدایت کند. این بذر کاشته شد و این چشمه امروز وجود دارد. 
برای همین است که در تمام کارهای مازندرانی پس از »شواش«، رگه هایی 

از »احمد محسن پور« وجود دارد.

پارهتنموسیقیسرزمینایرانجاودانهشد
شخصيت فردی ایشان هم ستایش برانگيز است

نگاهی ژرف و گسترده داشت

محسن پور یک موسيقيدان واقعی بود

برای مازندران زحمت کشيد

به فکر رقابت نبود، فقط کار کرد

اسداهلل عمادی
)نویسنده ، شاعر و پژوهشگر(

»احمد محسن پور« در فرهنگ و هنر یک منشور است. او 
را می شود از چند زاویه دید. نخست این که ایشان واقعاً پدر 
موسیقی مازندران است. چون موس��یقی مازندران را در 
دورانی که دچار رکود و سکون ش��ده بود از بحران بیرون 
آورد و زنده کرد و  روح تازه ای به موس��یقی بخش��ید. در 
مرتبه دوم استاد با وجود وضعیت خاص جسمانی به تمام 
روستاهای مازندران رفت و ملودی های گم شده مازندران 

را گردآوری کرد. سوم این که زنده یاد محسن پور هنرجویان زیادی را پرورش داد که امروز استادان بنام 
موسیقی منطقه و ایران هستند. زاویه چهارم فعالیت های او تاسیس فرهنگخانه بود که باز چندین کار را 
به شکل موازی پیش برد. هم تولید اثر موسیقایی داشت و هم به کارهای پژوهشی پرداخت. آهنگ هایی 
که ساخت در جان مردم رس��وخ کرد و وارد زندگی مردم شد. او از چهر ه های برجسته موسیقی فولک 

ایران بود. تالش هم می کرد که از این چارچوب خارج نشود.
 اما جدا از این ویژگی ها »احمد محسن پور« یک شخصیت محوری برای اهالی هنر مازندران بود. حلقه 
ارتباط خیلی از دوستان بود و ش��مع محفل حوزه های فرهنگی و هنری به شمار می آمد. در کنار این 
ویژگی های هنری و فرهنگی، شخصیت فردی ایشان هم س��تایش برانگیز است. آدمی با این ویژگی 
جسمانی هرگز به زانو در نیامد. حتی بیماری سختی که دچارش شد هم نتوانست او را از کار کردن در 
حوزه موسیقی تا زمانی که توان داشت باز دارد. محسن پور برای من نماد بردباری، تالش و مقاومت است 

و از جمله کسانی است که از سراسر زندگی اش درس گرفتم. 

تا پیش از آغاز کار محس��ن پور در 
سال های پس از انقالب، موسیقی 
مازندران دیده نمی ش��د. ما در گیالن خواننده های برجس��ته ای مثل 
»احمد عاشورپور«، »فریدون پوررضا« و »ناصر مسعودی« داشتیم که 
خواننده های فرااس��تانی بودند. اما این عناصر را در موسیقی مازندران 
نداشتیم. تا این که محسن پور با کمانچه صدها نغمه فولک مازندرانی 
و حتی جدید در دامن موس��یقی مازندران ریخت. بارها پیش آمد در 

محافل دوستان مازندرانی حضور داشتم و دیدم با سازهای بادی مقام های موسیقی محسن پور را می نواختند. 
او به موسیقی مازندران نیرو و توان داد. در حوزه آموزش از بهترین اساتید برای تدریس دعوت کرد. حضور 
اساتیدی همچون »حس��ین علیزاده«، »علی اکبر شکارچی« و »محمدرضا درویش��ی« برای تدریس در 
مازندران اتفاق کوچکی نبود. این ها نسل دوم موسیقی را در مازندران راه انداختند. نسلی که امروز در دهه 

50 زندگی شان هستند و با دانش خود در حال پرورش نسل های دیگرند.
اغراق نیست اگر بگوییم به یمن حضور محسن پور در موس��یقی مازندران، امروز موسیقی این استان ملی 
و حتی جهانی شده اس��ت. او نگاهی ژرف و گسترده داشت. گاهی در آرش��یوش می دیدم به گیالن رفته و 
موسیقی ما را بررسی کرده است. یا به من می گفت مقام های گیلکی را برایش بخوانم. همیشه می خواست 
نقبی به موسیقی سایر نقاط بزند و موسیقی مازندران را گسترش دهد. محسن پور یکی از چهره های بی بدیل 

موسیقی ایران است که به نظرم از امروز آغاز شد و هرگز فروکش نخواهد کرد.

ما یک هزارم بينش او را نداشتيم
ما یک هزارم بینش او را نداشتیم. 
همیش��ه می گفت ما فقط با شعر 
نمی توانیم فرهنگ مازندرانی را حفظ کنیم. وقتی ش��عر با موس��یقی 
همراه ش��ود می توانیم به حفظ فرهنگ و زبان کمک کنیم. ما به نسل 
جدید امیدواریم. انتظار داریم دانش آموختگان هنر و موس��یقی هم پا 
در راهی که محسن پور وارد آن شد بگذارند و این مسیر را ادامه دهند 
تا آیندگان بدانند که ما دارای هویتی غنی از فرهنگ و موسیقی بودیم. 
»احمد محسن پور« مس��یری را آغاز کرد که راهی جز ادامه دادن آن 
نداریم. بدرقه پرشور مردم و هنرمندان و هنردوستان هم نشان داد که 

راه انتخاب شده محسن پور درست بود.

دکتر محمدرضا شفيعی کدکنی
استاد ادبیات ایران

»احمد محسن پور« برای فرهنگ مازندران که پاره ای 
از سرزمین ایران است زحمت کشید و کار کرد. خود را 
در اندوه از دست دادن او که از اهالی فرهنگ بود شریک 
می دانم. امیدوارم راهی که ایش��ان در آن گام گذاشته 

بودند تداوم داشته باشد.

جمال محمدی
)نوازنده و موسیقیدان(

برای همه مبرهن است محسن پور استاد بزرگی 
بود. کس��ی که دغدغه موس��یقی مازن��دران را 
داشت. از موسیقی نواحی بهره زیادی گرفت و با 
سیاق خودش این برداشت ها را به زبان موسیقی 
مازندرانی تحویل جامعه داد. اگر از جمله ای الهام 
می گرفت س��عی می کرد با رنگ و بو و سازهای 

موسیقی مازندران ادغام کند.
از اوایل ده��ه 70 که گروه »طالبا« را تش��کیل 
دادم و نزد ایشان رفتیم، تش��ویق ایشان شامل 
حال ما ش��د. کالم این مرد آن قدر انرژی داشت 
که انگیزه ما ب��رای انجام کاره��ای بزرگ تر در 

موسیقی می شد. 
محسن پور سرشار از انرژی ، نه فقط برای من و اعضای گروه »طالبا« و »تبری«، بلکه برای همه هنردوستان 
 و اهالی موسیقی بود. حتی در دورانی که فعالیت در موس��یقی نواحی را آغاز کردم از تشویق های او انرژی 

گرفتم.
معموالً رقابت در همکاران و اهالی موسیقی هست. اما زنده یاد محسن پور تنها هنرمندی بود که با هیچ کس 
رقابت نکرد و فقط به کار کردن توجه داش��ت. آثار به جا مانده از او و جمعیتی که از استان های مختلف در 
تشییع پیکرش حضور یافتند، نشان می دهد در دل خیلی ها جا داشت. ایشان سبک خاصی را در موسیقی 
مازندران حاکم کرد که دارای هویت مشخصی است. آوای ساز محسن پور هویدا و نوایش پیداست. خیلی ها 
خواس��تند ادای کارش را در بیاورند؛ اما هویت داش��تن کارهای محس��ن پور مرز بین کارهای اصلی و آثار 

تقلیدی بود.
من نواختن نی را از استاد محسن پور یاد گرفتم. به تشویق پدرم و استاد محسن پور کمانچه را آموختم. یکی 
از پرچمداران موسیقی بومی برای من محسن پور بود. همه رفتارهای او در زندگی شخصی اش قابل درس 
گرفتن بود. همواره تمام رفتار این فرد را تعقیب می کردم. در پیدا کردن راهی که انتخاب کردم، نمی توانم از 
نقش و حمایت های مختلف این استاد بزرگ موسیقی به سادگی بگذرم. این اتفاق برای بسیاری از هنرمندان 

امروز موسیقی استان هم افتاد. 
هنرجویان قدیمی فرهنگخانه امروز اس��اتید بزرگ موسیقی استان هس��تند. هنرمندانی همچون استاد 
محسن پور دیوارهای فرهنگی کشور هستند. وصیتنامه محسن پور نشان داد که چیزی جز اعتالی موسیقی 

مازندران از دنیا نمی خواست. آنجا که تأکید می کند آرشیو موسیقی مازندرانی ساماندهی شود.

فرهود جاللی کندلوسی
)شاعر و نویسنده(

هنر مازندران به ویژه موس��یقی مدیون این مرد است که مشعل دار 
انتقال روایت های کهن به نسل امروز بود. او در شرایط دشوار کارهای 
خود را آغاز کرد و با کارهای خودش به موس��یقی مازندران زندگی 
دوباره داد. درگذش��ت این مرد ضایعه ای برای موس��یقی اس��تان و 
کشور است. اما مرگ، طبیعت زندگی اس��ت. چگونه زندگی کردن 
مهم اس��ت. مرگ این مردان به ما زندگان باید تلنگر بزرگی باش��د. 
این  افراد پیشقراوالنی هستند که می توانند روح خدایی را به جامعه 
تزریق کنند. چرا ما مردم و مس��ئوالن، تا این افراد زنده هس��تند به 
فکر استفاده از زندگانی آن ها نیستیم؟ این مهم ترین پیام درگذشت 
ایشان است. بعدها از اس��تاد فیلم هایی درست می کنیم که خیلی از 
آن  ها حتی با واقعیات هم ارتباط ندارد. چرا در زمان زندگی ش��ان از 

این تجربه استفاده نکنیم.
هنوز تعداد زیادی از این دوستان هستند که می توانند چراغ هدایت جامعه ش��وند؛ این ها نیازی به کمک ندارند. چون 
خودشان چراغ هدایت و منبع نور هستند. هنرمند منبعی از نور است و دیگران باید استفاده کنند. تا زمانی که مشعل داران 
در قید هستند، دیده نمی شوند. این یک معضل اجتماعی اس��ت که به چنین افرادی در زمان زندگی شان نگاه دیگری 

داریم.
  بیش از یک دهه با محسن پور عزیز آش��نا بودم و درس های خوبی از او گرفتم. واقعا انسان با فضیلتی بود. هرگز هنرش 
را با چیزی نیالود. این انس��ان به باورهایش با ایمان عمل می کرد. در بزرگی، منش و آلوده نشدن به اقتصاد هم یک الگو 
بود. »احمد محسن پور« یک ویژگی بارز داشت و آن هم بافضیلت بودنش بود. نوازندگی یک مهارت است که هر کسی 
می تواند داشته باشد؛ اما هنرمند بودن یک فضیلت است. همان طور که باسوادی یک مهارت و آگاهی یک فضیلت است؛ 
محسن پور نشان داد که صرفاًهنرمند نبود. بلکه یک انسان با فضیلت و بزرگ منش بود. از دست دادن او ضایعه ای برای 

همه مازندران است، زیرا هنرمندانی چون او به تمام جامعه نور می تابانند.

استاد محسن پور در ابعاد 
متف��اوت هن��ر بوم��ی و 
منطقه ای زحمات وافری کشید. در احیای موسیقی مقامی مازندران برای 
بسیاری از قطعات بازخوانی یا فرم بندی جدیدی ارائه کرد و در ثبت و ضبط 
با نوارهایی که در قالب آثار و مصاحبه ها به جای گذاشت، فعالیت متفاوتی 
از خود نشان داد. همچنین در پرورش جوانان و هنرجویان فعال بودند. اما 
یکی از کارهای متفاوتی که در حال انجام آن بود، تلفیق موسیقی با هنر 
نمایشی بود که متاسفانه نتوانست آن را به فرجام برساند. کارهایی را در حد 
مطالعه ارائه داد و داشت کوشش هایی می کرد که فرصت ادامه کار را نیافت.

با آثار باقیمانده ای که از ایشان برجاست بدیهی است که این قدرت در ایشان بود تا موسیقی مازندران را دوباره پردازش 
کند. او موسیقی مازندران را با ارکستربندی های جدید به سبک دلخواه جامعه نو تبدیل کرد و توانست موسیقی مازندران 

را وارد دوران شکوفایی کند..

زنده ی��اد  فعالیت ه��ای 
محس��ن پور به وی��ژه پس از 
انقالب اس��المی موجب ش��د موس��یقی تبری در جامعه ایران بهتر 
شناخته شود و زوایای درس��تش را اهالی موس��یقی کشور بتوانند 
بشناس��ند. پس از پژوهش ها و اجراهای محسن پور مشخص شد که 
موسیقی مازندران بر خالف ذهنیت های موجود صرفاً یک موسیقی 
عاشقانه نبود ؛ چون فعالیت های ایشان همه ابعاد موسیقی مازندران 
را آشکار کرد. او با فعالیت هایی که به واسطه پژوهش، آموزش و اجرا 
در موسیقی مازندران انجام داد، به ویژه تأسیس فرهنگخانه مازندران، 

کار ماندگاری در موسیقی نواحی کرد. می توان گفت کمتر کسی در کشور پیدا شد که این قدر برای موسیقی بومی تالش 
داشته باشد و تا حد تاس��یس مجموعه ای فعال در حد فرهنگخانه مازندران پیش رفته باشد. نبود »احمد محسن پور« 

ضایعه بزرگی برای هنر کشور است.

»احمد محسن پور« بی تردید 
برگی از تاریخ فرهنگ و هنر 
مازندران است که هرگز فراموش نخواهد شد. مازندران حتی اگر بخواهد 
هم نمی تواند فعالیت های این چهره فرهنگ��ی را ندیده بگیرد. این افراد 
هرگز نمی میرند. خدا هنرمند اس��ت و هنر یک عطیه الهی اس��ت. همه 
هنرمندانی که قدر خودش��ان را می دانند بخش خدایی در وجودش��ان 
بیشتر شکوفا شده است. ما مدیون هنرمندان در همه عرصه ها هستیم. 

چون حرف دارند و انتقال دهنده پیامی به جامعه هستند. محسن پور اندیشه خودش را با صدای سازش پیاده کرد و این 
ارزشمند است.

چراغ هدایت فرهنگ بود

موسيقی مازندران را نو کرد
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چشمداشتی به درآمدهای موسيقی نداشت
ابراهيم عالمی

)خواننده(

ناصر وحدتی
)خواننده گیالنی(

محمدرضا اسحاقی
)نوازنده دوتار(

عسگری آقاجانيان ميری
)استاد آواز و خواننده(

هوشنگ جاوید 
)پژوهشگر فرهنگ مردم(

حسين اسالمی
)نویسنده و تاریخ نگار(



 تحریریه و ضمائم همشهری استان ها در تهران: 88894383 - 021
 سازمان توزیع:   29 -44181228- 021

 سازمان آگهی ها ) امور استان ها(:   22035450 -22035325 - 021
 سازمان نیازمندی ها ) امور استان ها(:   88861819 - 021

 گروه ضمائم همشهری، ناشر نشریات: 
استان ها، محله، فرهنگ شهر، دوچرخه، حقوق  و شهرنگار

 آدرس: تهران، خیابان ولیعصر)عج( نرسیده به پارک وی - کوچه تورج - شماره 14 - گروه 
ضمائم همشهری

 تلفن: 23023523  دورنگار: 23023590 

 چاپ: روزتاب )تهران(
  شنبه. 3 بهمن 1394  سال بیست وچهارم   شماره 6737    تهران، صندوق پستي19395/5446، کدپستي1966653381

نقل قول

باید سرمایه گذاری های اصلی 
را در حوزه کودک و نوجوان 

انجام دهيم
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اس��المی مازندران در دوازدهمین 
جلسه ش��ورای فرهنگی س��ال جاری کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان حضور یافت و بر همکاری بیش��تر کانون 
پرورش فکری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی تأکید کرد.

 به گزارش همشهری، »احد جاودانی« با بیان این که با هدف 
پایه ریزی برنامه های مش��ترک در این نشست حضور یافتم، 
گفت: اگر به دنبال موفقیت در فرهنگسازی و تقویت فرهنگ 
جامعه هستیم، باید سرمایه گذاری های اصلی خود را در حوزه 

کودک و نوجوان انجام دهیم.
وی اظهار کرد: برای برنامه ریزی در این حوزه، کانون پرورش 
فکری ک��ودکان و نوجوانان بهتری��ن فرص��ت را در اختیار 
نهادهای فرهنگی می گذارد. چرا که خروجی کانون پرورش 
فکری، ورودی جامعه و مخاطبان اداره کل فرهنگ و ارش��اد 

اسالمی هستند.
  این مسئول خاطرنشان کرد: نگاهی به تجربیات کشورهای 
توسعه یافته نشان می دهد که بیشترین برنامه ریزی های آن ها 
در حوزه کودک و نوجوان انجام می ش��ود و اعضای جامعه از 
سنین پایین برای جامعه پذیری پرورش داده می شوند. برای 
همین است که فاصله چندانی بین فرهنگ عمومی و فرهنگ 

رسمی و حاکم این کشورها دیده نمی شود.
  مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی افزود: در نظر داریم که 
برای طرح ها و برنامه ریزی های س��ال آینده، عالوه بر ادارات 
تابعه، برنامه هایی را از آموزشگاه ها، مراکز کانون، مؤسسات 
فرهنگی و مراک��ز فرهنگی هنری زیر پوش��ش اداره کل نیز 
دریافت کرده و دستگاه های فرهنگی اس��تان را نیز وارد کار 
کنیم. برای اثرگذاری مناس��ب در بخش فرهنگی باید دور از 
موازی کاری ها و با یک همکاری مستمر کارها را ادامه دهیم تا 

همدیگر را کامل کنیم.
 جاودانی گفت: اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی آمادگی 
حمایت از برنامه های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری 
کودکان رد س��ال 95 را دارد. بنابراین کانون پرورش فکری 
برای این کار برنامه های خود را در اختیار اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی قرار دهد. یکی از دستاوردهای این نشست هم 
برگزاری »جش��ن قصه گویی قرآنی« به مناسبت هفته قرآن 
و عترت در نوش��هر هم زمان با دهه فجر در نوش��هر بود که با 
همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار می شود.

دولت و ملت، همدلی و هم زبانی

»فاطمه یزدانی نسب« نوجوان 17 ساله اهل 
شهرس��تان قائمش��هر و عضو پیوسته کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان اس��ت. او 
تابس��تان امس��ال برای دومین بار به عنوان 
نفر برتر مس��ابقه مشاعره جش��نواره رضوی 
در استان انتخاب ش��د. او از 13 سالگی وارد 
کالس های کانون شد و عالقه اش به ادبیات را 
با حفظ کردن شعر پرورش داد. با این نوجوان 
قائمش��هر گفت گوی کوت��اه و صمیمانه ای 

داشتیم که در ادامه می خوانید:
فاطم�ه خان�م در چ�ه مقطعی 

تحصيل می کنی؟
چهارم دبیرستان و در رشته تجربی مشغول 

تحصیل هستم.
چ�ه ش�د ک�ه وارد کالس های 

کانون شدی؟
از 12 سالگی به شعر گفتن عالقه مند شدم. با 
راهنمایی یکی از معلم ها در کالس های کانون 
ثبت نام کردم. معلمم به من گفت اگه دوست 
داری که اس��تعدادت رو پ��رورش بدی توی 
کالس های کانون شرکت کن. من هم از 13 

سالگی عضو کانون شدم.
از قبل هم شعر حفظ می کردی؟

زیاد نه. تا ح��دودی ش��عر می خوندم. یک 
روز توی کان��ون مربی تع��دادی از اعضا رو 
واسه مش��اعره انتخاب کرد. مشاعره برگزار 
کرد و من انتخاب ش��دم. بعد هم به مرحله 
شهرستانی رفتم و باز مقام آوردم. دور بعدی 
هم استانی بود که 2 دوره اول رتبه نیاوردم. 
2 دوره ای که ش��رکت کردم و رتبه نیاوردم 
مس��ابقات به صورت تلفنی برگزار می شد. 
اما 2 دوره آخر یعنی س��ال 93 و امسال رو 
تونستم موفق بشم و نفر اول استان بشم. در 
مرحله کشوری هم مشاعره رقابتی نبود. اما 

به ما لوح تقدیر دادن.
برای مش�اعره الزامًا ش�عرهای 

مرتبط جشنواره رو می خوندین؟
بله. البته دوره اول مش��اعره آزاد ب��ود. اما از 
س��ال دوم ب��ه بع��د مش��اعره رضوی ش��د. 
یعنی ش��عرهای مرتب��ط با امام رض��ا)ع( رو 

می خوندیم.
ای�ن ش�عرها رو از کج�ا پي�دا 

می کردی؟
به ما منابعی معرفی می شد. اما من خودم توی 
اینترنت شعرهای مختلف رو پیدا می کردم. 

شعرها توی اینترنت متنوع تر هستن.
غير از رقابت هم اهل شعر حفظ 

کردن هستين؟
ش��عر می خونم. اما تالش برای حفظ کردن 

ندارم. مگه این که ش��عر رو ب��ه خاطر تکرار 
حفظ کنم. 

گفت�ی  که از 12 س�الگی ش�عر 
می گفتين. هنوز هم شعر می گی؟

بله. هر از گاهی که حس شعر گفتن باشه ادامه 
میدم. شعر گفتن به احساس و استعداد خود 
آدم بس��تگی داره. االن تمرکزم روی درسم 
هست. هدفم اینه که درسم رو به خوبی ادامه 

بدم و پزشک خوبی بشم.
قصد داری باز هم توی مسابقات 

مشاعره شرکت کنی؟
بله. رقابت توی شعر رو خیلی دوست دارم. اگه 
باز هم جایی مسابقه برگزار بشه سعی می کنم 

حتما شرکت کنم.
چ�ه احساس�ی ب�ه جش�نواره 

رضوی داری؟
راس��تش یکی از دالیلی که شرکت توی این 
جش��نواره رو ادامه دادم عالقه زیادم به امام 
رضا)ع( بود. م��ن زندگی خ��ودم رو مدیون 
بخش��ندگی خ��دا و مهربونی ام��ام رضا)ع( 
هستم. در زمان نوزادی احتمال زنده موندن 
من کم بود که با نذر مادرم و توس��ل به خدا 

و امام رض��ا)ع( زنده موندم. ب��رای همین به 
برنامه های��ی که با ن��ام امام رض��ا)ع( برگزار 

می شه عالقه خاصی دارم.
اس�تقبال از این مس�ابقات رو 

چطور دیدی؟
تقریباً خوب بود. اما فکر می کنم اگه تبلیغات 
مناس��بی برای این قبی��ل برنامه های کانون 
در همه مناطق اس��تان انجام بشه، کودکان 
و نوجوانان بیش��تری در فعالیت ها ش��رکت 

می کنن.
فک�ر می کن�ی این مس�ابقه ها 
روی  ه�م  تاثي�ری  جش�نواره ها  و 

شرکت کننده ها داره؟
بله. عالوه بر این که فضای معنوی خوبی داره، 
باعث رشد استعدادها میش��ه. فضای خیلی 
خوبی ب��رای رقابت و یادگیری و اس��تفاده از 

تجربه هاست.
حرف دیگه ای نداری؟

به همه کودکان و نوجوانان پیشنهاد می کنم 
توی کالس های کانون پرورش فکری شرکت 
کنن. مواظب استعداد، احساس و خوبی های 

خودشون هم باشن.

نخستين جشنواره »یک کتاب، یک دقيقه فيلم« در مازندران برگزار می شود

دومين نمایشگاه کودک هنرمند در نوشهر برگزار می شود

نخستین دوره جش��نواره »یک کتاب، یک دقیقه« فیلم از سوی کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان برگزار می ش��ود. این جشنواره بر اس��اس طرحی از »سارا نوشیر« 
کارشناس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان چالوس برگزار می شود.

 به گزارش همشهری،  این مرکز با ابتکار »سارا نوشیر« برای عالقه مند کردن اعضا به 
کتابخوانی، طرح ساخت فیلم توسط اعضا بر اساس کتاب های خوانده شده را ارائه کرده 
بود که با استقبال بسیار خوب اعضای کانون مواجه شد و توجه مسئوالن را نیز به خود 
جلب کرد.طراح و دبیر این جشنوراه به  همشهری گفت: این طرح که پیش تر در همین 
روزنامه در مورد آن توضیحات کاملی داده بودم پس از آن که مورد توجه مسئوالن محترم 
کانون قرار گرفت، با نظر مدیرکل محترم به جشنواره ای استانی تبدیل شد. قرار است از 
تمام مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، گروه های سنی »ج« و »د« 

در این جشنواره شرکت کنند.
  »سارا نوشیر« افزود: هدف اصلی جش��نواره پیوند دادن کودکان و نوجوانان با کتاب 
و ترویج و توس��عه کتابخوانی، از طریق اس��تفاده از ابزارهای جدید الکترونیکی است. 

همچنین کتاب های مد نظر هم کتاب هایی با موضوع و محور انقالب اسالمی هستند.
وی اظهار کرد: همه کودکان و نوجوان��ان عضو کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان 
در سراسر استان می توانند با مراجعه به مراکز کانون در شهرستان خود، فرم حضور در 
جشنواره را پر کرده و در این جشنواره ثبت نام کنند. شرکت کنندگان باید تا 25 بهمن 
آثار خود را در قالب CD تحویل دهند.   کارش��ناس و مربی برگزیده کش��وری کانون 
پرورش فکری در س��ال 94 گفت: در این طرح هر عضو پس از خواندن کتاب، فیلمی 
یک دقیقه ای را از برداشت خود به وسیله گوشی یا دوربین های موجود در منازل تولید 

می کند. هدف ما تمرکز بر فیلم نیست. بلکه تاکید بر خواندن کتاب است.
 نوشیر با بیان این که هر شرکت کننده می تواند 2 اثر به جشنواره بفرستد، اظهار کرد: 
جشنواره به صورت رقابتی برگزار می ش��ود و آثار در یک مرحله توسط داوران بررسی 
می شوند. داوران هم به احتمال زیاد از کارشناسان صاحب نظر کانون در مراکز مختلف 

استان انتخاب می شوند.  دبیر نخستین جشنواره »یک کتاب، یک دقیقه فیلم« اظهار 
کرد: بنا به اعالم اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران، دبیرخانه 
جشنواره در چالوس مستقر شده و اطالعات دقیق از زمان و مکان برگزاری مراسم پایانی 

جشنواره در روزهای آتی اعالم خواهد شد.

دومین نمایش��گاه کودک هنرمند ب��ه دبیری و آموزش 
»الهام نوری« و با همت موسس��ه مردم نهاد فرهنگی و 
هنری نیما یوشیج و با مشارکت شورای اسالمی شهر و 
شهرداری نوشهر و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نوشهر از 
هشتم تا یازدهم بهمن امسال در محل نگارخانه مجتمع 

فرهنگی و هنری نوشهر برگزار می شود.
 به گزارش همش��هری، این نمایش��گاه که دومین سال 
برگزاری خود را پشت سر می گذارد، نتیجه تجربه چند 
س��اله »الهام نوری« هنرمند جوان نوش��هری در حوزه 
خالقیت و نقاش��ی کودک اس��ت و جمع��ی از کودکان 
هنرمند در س��نین مختلف زحمات یک ساله خود را در 
قالب نمایش��گاه کودک هنرمند با آثاری شامل نقاشی، 
کوالژ، کاردستی، تصویر سازی، عکاسی و مجسمه سازی 
و... برپا می کند. در این نمایشگاه گروهی 300 اثر هنری 
از کودکان هنرمند برای نمایش عموم مورد استفاده قرار 
می گیرد، کودکان هنرمند در سه گروه سنی الف، ب و ج 
حضور دارند. دبیر و بنیانگذار نمایشگاه کودک هنرمند در 
گفت وگو با همشهری اظهار کرد: کودکانی با رویکرد نو 
آموزش دیده اند، آموزش نیز نوعی برقراری ارتباط میان 

مربی و هنرجو است و در گام نخست، هدف عالقه مندی 
کودک به هنر و تخلیه روح و روان کودک است و کودک 
آزادانه و بدون قید و بندهای اجباری شروع به کار می کند.
الهام نوری افزود: این بار کودک پیرامون را درک می کند 
و هر چیز را شرح می دهد و استنباط خود را از موضوع به 
تصویر می کشد و مربی نقش حامی و هدایت گر او می شود 
و کامال به او اطمینان و آزادی عم��ل می دهد و در اینجا 
کودک ظهور و بروز می کند. وی خاطرنش��ان کرد: پس 
از بروز کودک، نوبت به آموزش و یادگیری است و مربی 
در کنار کودک شروع به آموزش تکنیک ها و قواعدها و... 
می کند و در پایان با احترام به کودک و تخیل کودک اثر 
متولد می شود. دبیر و بنیانگذار نمایشگاه کودک هنرمند 
با اشاره به اینکه چیزی به نام کالس نقاشی وجود ندارد، 
تصریح کرد: مربی در کنار کودک و با اجازه کودک پا به 
دنیای زیبا و با ارزش کودک می گذارد و هنر، کار کودک 

می شود و احترام به کار کودک وظیفه ما است.
وی اذعان: با اجازه کودک وارد دنیای با ارزش و پر رمز و 
راز او می شویم و رنگ را زندگی می کنیم، نقش را تجربه 

می کنیم و او را به سوی خلق کردن هدایت می کنیم.

نوری با بیان اینکه قوه حسی و زبانی و تحلیلی کودک را به 
سوی خلق نمودن سوق می دهیم در این نوع آموزش ها 
محیطی منطبق با نیاز و فعالیت کودک فراهم می کنیم، 
تصریح کرد: همچنین ابزار و وسایل مختلف را در اختیار 
کودک قرار می دهیم تا با آزادی به اکتشاف و توانایی های 
شخصی به اثر مورد نظر برسد. وی گفت: فعالیت کودک 
باید با توجه به خواس��ت و عالقه و توانایی کودک باشد و 
نباید اجبار مربی و یا والدین را به همراه داشته باشد چون 
در آن صورت هیچ هنری خلق نش��ده اس��ت و بنابراین 
احترام به کار کودک، اصل کار با کودک است که باید در 
نظر گرفته شود. اسامی کودکان هنرمند به شرح زیر است: 
پیشوا حسینی، عسل درویش نژاد، می سا هدایت، ماندانا 
کریمی، تینا حس��ینی، فاطمه الکایی، فاطمه محمدی 
فیروز، فاطمه زهرا گیلک، می س��ا فرسی، تبسم نوری، 
کوثر علیخانی، ری را رضایی، امیرعباس الکایی، امیرعلی 
الکایی، امیرحسام پاشا، آریان کاظمی، بهاره حسن پور، 
دریا عش��وری نژاد، ترنم بهنام فر، مارال عابدی، پارمیدا 
محمدی، ثنا محمدی، فاطمه س��ادات حس��ینی، پرنیا 

جمارانی،پرنیا ابراهیمی، دینا خزایی.

استعدادهاباشرکتدرجشنوارههاشکوفامیشود
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سيدحس�ين مهدوی فر  - نش�انی: س�اري، خيابان فرهنگ، 
ابت�داي خياب�ان 15 خ�رداد، س�اختمان ایلن�از، واح�د اول، 
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اشعار تبری نيما یوشيج از مجموعه »روجا«

ِم ِدِل ِدلْه مِ  غم َکِشُن قطاْر/ در درون دلم غم مثل قطار زیاد و دراز است
قطاِر َسْر ویُمّ اَتّا َسواْر / غم  بزرگی را روی قطار غم ها می بینم

ُگُم ُوِر ِکجه شُونی چی ی باْر / به او می گویم کجا می روی؟ بارت چیست؟
ِم باِر َسْر ایُن کُو ایُن باْر / روی بار غمم می آید و می گوید این بار من است.

خوانش
تصور این که شاعری با روحیات عالی انساندوستی مثِل نیما هم مدام رنج بکشد و از 
دردها و رنج های خود بنالد، شاید خیلی هم راحت نباشد. دردهای نیما وجوه مختلفی 
دارد. همین دردهاست که شعرش را در برمی گیرد، به گونه ای که نیما معتقد است 
اساساً شعرهایش از درد و رنج زاده ش��ده اند. او گاهی از کسانی رنج می کشید که نه 
کارش را می فهمیدن��د و نه آنکه درک می کردند پیرمرد چه وظیفه  س��نگینی را به 
دوش گرفته است. در جایی می نویسد:»زندگی داخلی من هیچ کس نمی داند در چه 
اغتشاش و رنج تحمل ناپذیری است. انواع و اقسام خودم را تسلی می دهم. بردباری 
می کنم ولی کارد به استخوان می رس��د و هیچ کس نمی داند... روح من به قدری در 
زندگی داخلی من آزرده است و اساساً روح من به قدری کثیف می شود که از خودم 
بیزارم می مانم و در خودم، در زندگانی خودم دارم رو به تحلیل می روم و هیچ کس 

نمی داند و نمی توانم بگویم.«)ص159( 
گاه شاعر حتی گمان نمی کرد نزدیکان یا دوستانش نیز باعث کدورت و رنج او شوند. 
وی در زمانه ای که به گفته خودش خاموشی اختیار کرده بود، به دلیل وضع موجود 
و فشارهایی که از هر س��و به او وارد می شد، رنج می کش��ید. نیما در یادداشت های 
روزانه اش می نویسد:»خاموش��ی من بی جهت نیست. خاموشی من فکرهای عمیق 
است در نتیجه رنج های من... جوانان شهو تران  به خیال نام و شهرت در پی فرم هستند 
و نمی دانند که من اساس را عوض کرده ام.«)ص197( در این شعر که وزن غم در آن 
بسیار سنگین است، شاعر آن را به درازای قطاری تصویر می کند که با این حال، غم 
بزرگ تری روی غم های او تلنبار می شود. شاعر به این قطار غم اعتراض می کند و از او 
می پرسد کجا می رود و بارش چیست؟ اما غم بزرگی روی دیگر غم هایش می نشیند و 
مدعی است که این »بار من است.« »قطار کشیدن غم« در واقع حکایت از طوالنی و 
بی شمار بودن غم است. نیما گویا وقتی غم هایش را در نظر مجسم می کرد، انگار یکی 
را مهم تر از دیگری می دید. این نوع فضاهای غمگنانه نه تنها در شعرهای تبری اش که 
در دستنوشته ها و نامه هایش نیز دیده می شود. او گاه و بیگاه از تشویش های مختلف 
و دردها یا به قول خودش فریب های اف��راد حرف می زد. »من راجع به فریب ها کلی 
گفتم. فرزند من. فریب های جزیی قابل شماره و حساب نیست و بیرون از حد و اندازه 
است... بعد از شصت سال عمر فهمیدم که هیچ کس راست نمی گوید...«)181( اما 
این همه باعث نمی شود که شاعر از مسیری را که در پیش گرفته است، برگردد. نیما 
شب 21آبان سال 1330 در یادداشتی نوشت::»من در گودالی که خوره در گوشت  
تن من به وجود آورده است تاب می خورم و هیچ کس نمی داند نوشتن و عوض کردن 
ادبیات فارس��ی با این جور زندگی برای من چه اعجازی است. اگر هر کس اعجازی 
داشته باشد، اعجاز من این است که با این زندگی مرگبار با این زندگی آلوده شده ام 
و همه چیز من مشکوک می شود. من باز چیز می نویسم. چیز نوشتن برای من عادت 

و مرض شده است.«
عادل جهان آرای

نیمای گپ)338(

www.ostani.hamshahrilinks.org

اشاره: صفحه کودک همشهری مازندران سعی دارد آرام آرام شنبه ها بخشی 
از صفحه را به نوش�ته ها و اش�عار ش�اعران کودک اختصاص دهد. شعرها یا 
داستان هایی را که برای ما فرستاده می شود، سعی می کنم کامال خام نباشد 

و در حد امکان دستی به سروروی آنها می کشيم، اما به ساختار وزبان و نگاه 
شاعران و نویسندگان نوجوان یا خردسال دست نمی بریم. بيشتر می خواهيم 

که قلم و نگاه کودکان حفظ شود و ما امانتدار آنها باشيم و شما امان خوان. 

عروسک من خاله قزیه/ چاق و تپله، لپ قرمزیه/
عروسی کرده، عروسک من / لباس عروس، پوشیده 

به تن/
عروسک تو، شاد و ش��نگوله / این آقا داماد، قد یه 

غوله/
عروس و داماد، شاد و شاد و شاد / اون اینو می خواد، 

این اونو می خواد/
این دوتا از هم، جدا نمی شن / عروسک تو، عروسک 

من/
اسداهلل شعبانی 
»خاله قزی« عروسک چاق و تپل و لپ قرمزی که 
لباس عروس پوشیده و قرار اس��ت عروسی کند. 
محور ش��عر آقای ش��عبانی برای کودکان اس��ت. 
کودکانی که عروسک بخش اعظمی از دنیای آن ها 

را می سازد.
عروسک داماد هم در این ش��عر هست. عروسکی 
شاد و ش��نگول که قد یک غول است! شعر را چند 
بار خواندم به دنبال هدف این ش��عر گشتم. هدف 
سرگرمی، آموزشی یا یک تجربه ی ادبی در زندگی 
کودک! اما سردرگم ماندم و پرسیدم این شعر برای 
چه سروده شده است؟ کاش شعر، هدفی را دنبال 

می کرد و کاش شاعر، شعری هدفمند می سرود. 
»خاله قزی« اس��م ش��خصیتی در داس��تان های 
کودکان است. اما فکر نمی کنم کودکی نام عروسک 
خود را خاله قزی بگذارد. کودکان دنبال اسم های 
ش��یک، زیبا و فانتزی برای عروسک شان هستند. 
اسم خاله قزی هر فردی را بیشتر به یاد پیرزنی در 
کارتون ها می اندازد. نه عروسکی زیبا که بخواهد 
عروس هم بشود. بیت »اون اینو می خواد این اونو 
می خواد« به نظر ناملموس ترین قس��مت شعر از 
نظر کالمی و مفهومی اس��ت. نباید فراموش کرد 
که مخاطب شعر کودک است. آن ها را وارد دنیای 
بزرگترها نکنیم. با استفاده از ابیات و واژه های این 
چنینی، پرسش هایی به یقین بی جواب برای آن ها 
درس��ت نکنیم. اگر کودکی معنای این بیت را از 
آقای شعبانی بپرسد او چگونه پاسخ خواهد داد؟ 
لفظی چنین عامیانه در دنیای بزرگترها، لفظی زیبا 
و به جایی برای کودکان نیست. هر چه به انتهای 
شعر نزدیک می شویم بیشتر حس می کنم که شعر 
از دل برنخاسته و انگار اجباری برای سرودن شعری 
برای کودکان شاعر را وادار به سرایش کرده است! 
کاش شعر سرودن برای هر گروه سنی از وظیفه ای 

اجباری خارج شود و شعر، دل سروده ای همراه با 
قواعد درست ادبی شود.

هانيه عسگری نيا
عضو ارشد کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان ساری

دنیای کودکان خبرهای حوزه کودک

داستان کودکانشاعران کودک و نوجوان

خاله قزی

حادثه
وقتی که موج بر روی آب تیره،

می رفت و
دور می ماند از نظر

شکلی مهیب در دل شب چشم می درید
مردی با االغ خود

با تازیانه ای از آتش
می زد بر االغ بیچاره  خود

االغ بیچاره می آورد زبان بیرون
و می کرد عرعر

و دست های او چنان 
در کار چیره تر بودند و 

بود قایق ما بی خیال بر آب.
مرتضی خليلی نژاد تيلمی، 13 ساله
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قائمشهر

»پس کی الفبا یاد می گيرم؟«
سالم! اسم من آرمیتا است. یک هفته است متولّد شده ام. امروز عّمه سمیرا برای دیدن من به خانه  ما آمده 
است. او دختری به نام پریسا دارد و از او تعریف می کند: »دختر من تازه الفبا یاد گرفته است.«      از آن موقع 
در فکر الفبا هستم. وقتی اولین جمله را به زبان آوردم مادر تعّجب کرد، چون حرف من این بود: »پس کی 

الفبا یاد می گیرم؟« هر سال که بزرگتر شدم همین را پرسیدم.
     حرف مادر هم هر سال این بود: »یک س��ال بزرگ تر شوی یاد می گیری.« چند هفته است از حرف مادر 
خسته شده ام و نمی خواهم دیگر به حرف او گوش کنم، اّما فکر می کنم مادر هم از این سؤال من خسته شده 
باشد.      اکنون 5ساله شده ام. خواهرم آنیتا الفبا را بلد است و من به او حسودی می کنم. امروز روز تولّد من 
است. مادر گفت: »هر چی می خواهی به من بگو.« من جواب دادم: »مادر، چند سال دیگر الفبا یاد می گیرم؟« 

مادر با شنیدن حرفم دستش را محکم به صورتش کشید. انگار عصبانی بود.
     یک سال گذشت. من شش ساله شدم. حاال من کالس اّولم. حروف را یاد گرفته ام و جمله ها را می خوانم. 
خیلی هم خوش خط می نویسم. همه از من در مدرسه خوش شان می آید.      جشن بزرگی است؛ جشن الفبا. 
خیلی خوشحالم. االن الفبا را بلدم. بلدم بنویسم آرمیتا. موقع جشن مادر رو به من می کند و می گوید: »دیدی 

آخر الفبا را یاد گرفتی؟« من گفتم: »بله! اّما مادر، من کی ضرب را یاد می گیرم؟«
»مانا خزایی« و »نيکا احمدی«- 9 ساله- مرکز فرهنگی هنری شماره 3 ساری

شعر و نقد شعر

ناکشا یاران
خبرنگار همشهری


