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بهرهبرداری از طرحهای شاخص زیرساختی پلسفید در دهه فجر
شهرداری پلسفید در سالهای اخیر تالش کرده است برای حل مشکالت اقتصادی و درآمدی دست به اجرای طرحهایی بزند که درآمد پایدار برای شهر ایجاد کند
دومیننمایشگاه
کودک هنرمند در
نوشهر برگزار می شود

مشعل دار روشندل موسیقی مازندران
در بدرقه پرشور مردم

طرح ترافیکی «استقبال از
بهار» در مازندران آغاز شد

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 میشود...
صفحه  8را
بخوانيد
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عکس :مازنیخبر

سرتا قدمش چون پری از عیب بری بود
چهره مهم موسیقی مازندران و منطقه شمال کشور
مغناطیس ویژ ه داشت
فضای موسیقایی آثار او بکر است

محسنپور یک موسیقیدان واقعی بود
از اهالی فرهنگ بود
چشمداشتی به درآمدهای موسیقی نداشت

2و7

در استان
مراسم چهلم مدافع حرم حضرت زینب
در تنکابن برگزار شد

(س)

چهلم سردار محرمعلی مراد خانی نخستین ش��هید تنکابنی مدافع حرم عصر
پنجشنبه با حضور مقامهای لشکری و کشوری  ،مسئوالن دستگاههای 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 گلهای 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
نمیدهد  ،اظهار داشت :شهید مرادخانی تمام عمر خود را وقف امام(ره)  ،اسالم
و آرمانهای انقالب کرد و س��رانجام مزد یک عمر مجاه��دت خود را از خداوند
متعال گرفت.
سردار اباذری به توطئههای دشمن در کشورهای اس�لامی 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 مرادخانیها 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 ترافیکی «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 روانسازی ترافیک از
اول بهمن ماه امسال در سطح استان خبرداد.
به گزارش ایسنا« ،مسعود جعفرینسب» بیان کرد :در راستای ارتقای امنیت
اجتماعی و عمومی و روانسازی ترافیک در س��طح استان با توجه به ماههای
پایانی س��ال و افزایش تردد در س��طح بازار و معابر عمومی ،این فرماندهی با
بکارگیری همه ظرفیتها و تقویت گشتهای انتظامی با آمادگی کامل طرح
استقبال از بهار را از اول بهمن ماه در سطح اس��تان و شهرستانهای تابعه به
مرحله اجرا گذاشته است.
فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره اینکه در طرح استقبال از بهار ،بازارها،
مراکز تجاری ،طالفروشیها و خیابانهای پرتردد تحت پوشش انتظامی گسترده
پلیس قرار خواهند گرفت ،افزود :استقرار ایستگاه پلیس ،تقویت گشتهای 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 طالفروشیها ،باجههای عابر بانک و بانکها از دیگر
اقدامات پلیس در این طرح به شمار میرود.
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 محدودیتهای
ترافیکی و برخورد با تخلفات و سد معبر ،برای روان سازی ترافیک و تسهیل در
عبور و مرور در معابر عمومی و خیابانها خبر داد.

اعزام بیش از  440دانشآموز بابلی به مناطق
جنوب
رئیس آموزش و پرورش بابل گفت :بی��ش از  440دانشآموز پس��ر بابلی به مناطق
جنوب اعزام شدند.
به گزارش فارس «همت احمدی» در حاشیه اعزام دانشآموزان راهیان نور بابل اظهار
کرد :این گروه به همراه  36نفر از سرپرست ،راوی و روحانی از روز گذشته  2بهمن با
 10دستگاه اتوبوس به منطقه جنوب اعزام شدند.
وی افزود :این دانشآموزان 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  440نفر از دانشآموزان ،راوی و
روحانی در  22بهمن با  10دستگاه اتوبوس به منطقه جنوب میشوند.

شرایط اقتصادی استان با حذف تحریمها
به زودی بهبود مییابد
سرپرس��ت معاون��ت هماهنگ��ی امور
اقتصادی و توس��عه منطقه ای مازندران
گفت  :با حذف تحریمه��ای اقتصادی،
به زودی ش��اهد بهبود شرایط اقتصادی
استان و کشور خواهیم بود.
جلس��های 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 تحریمهای 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 پروژههای نیمه تمام تأکید کرد.
وی گفت :با توجه به وجود طرحهای متعدد نیمه تمام در استان و اعالم آمادگی برخی
بانکها برای پرداخت مابقی تس��هیالت برای تکمیل و راه اندازی این پروژهها گفت :با
ارائه وثیقه معتبر مقرر شد تا با توجه به درخواست مجریان این طرحها 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 شهرکهای
صنعتی در خصوص هماهنگی با شرکت گاز استان در جهت تقسیط بدهی با بخشهای
صنعتی با لزوم توجه به پرداخت بهموقع تقسیط و مطالبات شرکت گاز همراهی الزم
را به عمل خواهند آورد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه منطقهای 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.

سر پر س��ت
معا و ن��ت
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه
ای مازندران گفت  :با حذف تحریمهای
اقتصادی ،به زودی شاهد بهبود شرایط
اقتصادی خواهیم بود .جلسهای 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
منطقهای و با حضور مسئولین ذیربط...
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دستهاي خالی
آنچه به عنوان صنعت قطعهسازی
میشناسیم ،بیشتر به بخشهای
پاییندستی صنایع ماشینسازی
و خودرو گفته میشود؛ صنعتی که
بسیاری از کارشناسان اقتصادی از
آن به عنوان مزیت اقتصادی مهم
در استانهای کش��ور نام میبرند.
بس��ياري از كارشناسان معتقدند
اهميت اين صنعت كوچك در ايران
تا آنجاست كه سرمایهگذاران ...

 |4اجتماعی

«شرلوکهلمز»های
بلوچ
اگر میخواهید با یکی
از شگفتانگیزترین
حرفههای دنیا آشنا شوید
این گزارش را بخوانید؛
ردزنها شما را به دنیای
قصههای پلیسی میبرند

شرایط اقتصادی استان
با حذف تحریمها
به زودی بهبود مییابد
همین صفحه
را بخوانيد
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استعدادها با شرکت در جشنوارهها
شکوفامیشود
«فاطمه یزدانینس��ب» نوجوان  17س��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  13سالگی وارد کالسهای
کانون شد و عالقهاش به ادبیات را با حفظ کردن شعر پرورش داد .با این نوجوان
قائمشهر گفتگوی کوتاه و صمیمانهای داشتیم که در ادامه میخوانید:
صفحه  8را
بخوانيد
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سرتا قدمش چون پری از
عیب بری بود
عادل جهانآرای

دبیر همشهری مازندران

نوش��تن از زندهی��اد «احمد
محسنپور» اصال ساده نیست.
نوش��تن برای او سخت است
و گفتن از او س��ختتر .جانی
چنان ستوار و دلی چنان عاشق داش��ت که گرچه گام بر
خاک میپیمود روح او سرشار از نغمههای شیرین زندگی
بود که به غایت شادیبخش آدمی بود.
انسانی چند وجهی و کامل .مگر میشود بزرگ باشی و اما
همچنان س��ر بر خاک پای مردم بسایی .مگر میشود آن
همه بدانی باز منتظر آموختن واژهواژه از دیگران باشی .مگر
میشود ،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 سختیها ،کمتر
پیش میآمد که منتظر او باش��ی ولی او چش��مانتظارت
بگذارد .هر کجا س��خن از هنر بود و موسیقی و فرهنگ ،با
یک پیام فروتنانه حضور مییافت 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
بیبدیل 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 نغمههای مادریاش
عشق بورزد و بخواهد که آن همه آهنگ و نغمه را از رهایی
و گمگشتگی نجات دهد و از دست زمانه برباید و به دست
زمان و زمین خود بدهد .بی��ش از نیمقرن تالش بیوقفه
و پیجوییها و پیگیریهای جانفرسا باعث شد که امروز
موسیقی مازندران به خود ببالد که شالق زمانه نتوانست آن
را از خاطره نسل حاضر دور سازد .اگر نبود محسنپور و اگر
نبود آن همه ملودیهایی را که او جان بخشید و از عدم و
نابودی نجات داد ،بیتردید امروز موسیقی و شعر مازندران
سترون و نابارور بود.
او میدانس��ت که الالییهای مادران ای��ن مرزوبوم و در
شعرهای شاعران این خاک س��بز و بهاری ،چه آهنگها
وچه شیریننغمههایی است که اگر از آن مواظبت نکنیم
و قدر ندانیم ،همراه گذر زمان در میگذرند و نامی از آنها
نخواهد بود .او گوش جان سپرد تا بتواند شعرها ،ترانهها
و ملودیهای 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 محسنپور. ...

یادداشت

02123023914

هنرمند اخالقمدار
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران در پیامی به جامعه فرهنگ و هنر استان ،ضایعه درگذشت استاد احمد محسن پور را تسلیت گفت .به گزارش همشهری ،در پیام احد جاودانی
آمده است :ضایعه غمانگیز درگذشت هنرمند برجسته و ارزشمند موس�یقی مازندران ،استاد احمد محس�ن پور برای خانواده بزرگ فرهنگ و هنر استان هنرخیز مازندران و خانواده
بزرگوار این هنرمند اخالق مدار ،بسی سنگین و جانکاه است .بیشک ،فقدان این سرمایه گرانبها نه فقط برای موسیقی مازندران بلکه برای فرهنگ و هنر استان ،فقدانی عظیم خواهد بود.

پيامك شما را درباره

ي
روزنامه مازندران م خوانيم

33110001

مشعل دار روشندل موسیقی مازندران در بدرقه پرشور مردم
ن جهانآرای :درگذشت مشعلدار
اشکا 
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 فرهنگدوس��تان کشور و
اس��تان در گفتوگو با همشهری در باره
«احمد محسنپور» سخن گفتند که در
این صفحه و صفحه  7میخوانید.

چهره مهم موسیقی مازندران و منطقه شمال کشور
شهرام ناظری

)استاد آواز ایران(

«احمد محس��نپور» طبیعتاً یکی از چهرههای 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 فعالیتهای
مثب��ت فرهنگی او در ش��رایطی دش��وار انجام ش��د.
دشواریها و شرایطی که باعث شد محسنپور ناچار به
حرکت کردن در خالف جریان هنری موجود باشد .اما با
وجود ج ِو نامناسب دست از فعالیت نکشید .او با زحمات
و عش��قی که در وجودش بود در این فض��ای غبارآلود

زندگی و امید را از محسنپور یاد گرفتم
حسین علیزاده

پیکر  4تن از شهدای مقاومت مردمی کشور یمن در مراس��م با حضور علمای دینی
و رهبران سیاس��ی جبهه مردمی کش��ورهای اس�لامی در شهرس��تان آمل تشییع
ودرجواربقعه تاریخی ناصرالحق آمل دفن شدند.
به گزارش ایرنا ،آیین تش��ییع وخاکس��پاری این  4ش��هید به نامهای«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 حجتاالسالم «سیدهاش��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 شخصیتهای 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  4شهید 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��خصیتهای مورد احترام برای شیعیان یمن است و در
سالهای اخیر با همکاری مجمع جهانی اهل بیت و سازمان اوقاف و امور خیریه مرمت
وبازسازی شده است.

پیکر  3جان باخته حادثه منا به مازندران
منتقل شده است
مدیر حج و زیارت مازندران با اشاره به فوت  ۳۹زائر استان در فاجعه منا گفت :پیکر 3
ل شده است.
جانباخته شناساییشده به مازندران منتق 
به گزارش مهر« ،س��ید حبیب اهلل س��اداتی» اظهار داش��ت :در این فاجع��ه  ۳۹زائر
مازندرانی جان باختند که  ۲۴نفر از کاروان قائمش��هر ۱۱ ،نفر از کاروان نور و 4نفر از
شهرستان بابل بوده است ،همچنین  ۹زائر رامسر نیز از استان گیالن به سفر حج مشرف
شده بودند و در فاجعه منا جانباختهاند.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 شدهاند ،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 جانباختگان اس��تان در فاجعه منا
شناساییشدهاند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

علیاکبر شکارچی

محمدرضا درویشی

)آهنگساز و نوازنده کمانچه(

)موسیقیدان و آهنگساز(

من زندگی و امید را از محسنپور یاد گرفتم .وقتی
جنگ آغاز شد منزل و ش��هر محسنپور پناه من
بود .از آن دوران صمیمیت ما آغاز شد .هر زمانی
که تهران بودم و دلم میگرفت و دوست داشتم به
زندگی از دریچه امید نگاه کنم ،به شمال میآمدم
و محس��نپور با آغوش ب��از م��ن را میپذیرفت.
لحظات بسیار خوش��ی با او داشتم .جمعیتی که
برای بدرقه او آمد نشان داد که مردم هنوز قدر هنرمند خود را میدانند.
محسنپور 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 محسنپور 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  2شهر متفاوت زندگی
میکردیم .اما هر گاه که تلفنی با او صحبت میکردم یا از نزدیک همدیگر را میدیدیم،
دلم شاد میشد .میدانم که او هم من را دوست داش��ت .همواره میدانستم که پس از
تماس با او حس خوبی به من ندا میداد که کار کن .همیشه تلفنی صحبت میکردیم و
معموالً با تلفن کارهای همدیگر را برای هم پخش میکردیم .محسنپور آنقدر فروتن
بود که ممکن اس��ت خیلیها 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
میآمدند ،با دیدن محس��نپور از این راه خسته نمیش��دند .هیچ کدام نمیآمدند که
شهریهای بگیرند و کسب درآمد کنند .فقط به امید دیدن روی باز محسنپور میآمدند.
کارهایی که محسنپور کرد خیلی فراتر از بسیاری از هنرمندان مشهور کشور است .من
قدر محسنپور و همشهریانش را میدانم و اطمینان دارم که راه محسنپور ادامه دارد.

پیکرپاک  4شهید مقاومت مردمی یمن
در آمل تدفین شد

فضای موسیقایی آثار او بکر است

مغناطیس ویژ ه داشت

موسیقیدان و نوازنده تار

میزخبر

توانس��ت خدمات ارزنده فرهنگی و هنری برای شمال
ایران و برای مازندران و گیالن انجام دهد.
فعالیتهای درس��ت او که مبنای آموزش��ی و هنری
درستی داش��ت میتواند بر کل موس��یقی کشور تاثیر
بگذارد .این واقعیت است که در هر گوشهای از ایران اگر
فعالیت درست موسیقایی انجام شود ،میتواند نتیجهای
فراتر از آن منطقه بدهد.
مایه افسوس است این افراد که بزرگان و زحمتکشان
فرهنگ و هنر کشور هس��تند یکییکی از بین جامعه
میروند .نامش همیشه در موسیقی و فرهنگ مازندران
و شمال ایران خواهد درخشید.

معموالً میگویند مرگ ادامه زندگی است .ولی برای
بعضیها زندگ��ی در ادامۀ مرگ اس��ت .برای احمد
محسنپور زندگی در ادامۀ مرگ است .محسنپور 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 برنامهریزی دقیق خود ،دارای
توانمندیهایی در سیستماتیک کردن عناصر مختلف
و قدرت جذب افراد باشد .این ویژگیها در کمتر کسی وجود دارد .حدود  37سال است که او را
میشناسم .در طول این مدت این ویژگیها نه تنها در «احمد محسنپور» کم نشد ،که افزون شد.
تا پیش از او موسیقی مازندران به شکل پراکنده با یک شیب تند در حالت احتضار به سر میبرد.
اما محسنپور دست به دو کار اساسی زد :ابتدا استادان باقیمانده موسیقی اصیل مازندران را پیدا
کرد و گرد هم آورد و رپرتوار آنها 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 میش��ود از روی میراث بر جای ماندهاش قضاوت کرد .میراث محسنپور در این دو
بخش خالصه میشود و نس��ل پس از محس��نپور ادامهدهندگان میراث او هستند .بنابراین با
درگذشت او چیزی تغییر نمیکند.
محس��نپور 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
میشود «احمد محسنپور» .بنابراین او زنده است و در میان ما فقط وجود فیزیکی ندارد.

«احمد محسنپور» 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 ترانههای مازندران
نقش پررنگی داش��ت .اما ویژگی بارز او پرکاریاش
بود .در کنار کارهای دائم��یاش ردیف میرزا عبداهلل
را در  6کاس��ت  60دقیقهای ضبط کرد .او در زمینه
تنظیم از س��ادهترین تنظیم که تکن��وازی خودش
بود ت��ا پیچیدهترین که ارکستراس��یون س��ازهای
ارکسترسمفونیک بود را انجام داد که کاری شگفتآور 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 ،آنقدر غرق موسیقی بود که بیماری را فراموش میکرد.
نوازندگیاش پر از صالبت در آرشهکشی ،انگشتگذاری و به کارگیری تکنیک و ظرایف بود.
موسیقی مازندران و دستگاهی را با این تکنیکها به خوبی اجرا میکرد .برای همین فضای
موسیقایی آثار او بکر اس��ت .مازندران نوازنده کمانچه زیاد دارد؛ اما هر کس آثار او را بشنود
میفهمد پنجه و آرشه محسنپور اس��ت .او هم از تکنیکهای موسیقی سنتی در اکتاوهای
باال و پوزیسیونهای مختلف استفاده میکرد و هم پوزیسیون ساده سنتی مازندران را به کار
میگرفت .تسلطش بر ساز و آرشه و مناطق صوتی ساز بسیار باال بود .از همه عجیبتر این بود
که از موسیقی دستگاهی هم غافل نبود؛ اما همه اینها را در خدمت موسیقی مازندران قرار داد.
به لحاظ پژوهش ،تنظیم ،اجرا و کار کردن از هر نظر آثار محسنپور مورد استفاده است .همیشه
به جای حرف زدن کار میکرد .وس��عت کارش در عرصههای مختلف کار پژوهشی ،معرفی
خواننده و نوازنده گ��ردآوری ترانهها و توصیفی کار کردن ترانه بس��یار زیاد بود .در آثارش از
سازبندی سنتی تا ارکسترال دیده میشود.

بهرهبرداری از طرحهای شاخص زیرساختی پلسفید در دهه فجر
 2ایستگاه  CNGو ساختمان آتشنشانی در مجموع با اعتباری حدود  5میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسند
شهرام سوادکوهی

خبرنگار همشهری

پلسفید یکی از دروازههای اصلی استان مازندران
به شمار میآید .این شهر در آستانه دهه فجر برای
بهرهبرداری از چند طرح زیرساختی خود را آماده
میکند .ش��هرداری پلسفید در س��الهای اخیر
همراه با ش��ورای اسالمی این ش��هر ،تالش کرده
اس��ت برای حل مش��کالت اقتصادی و درآمدی
دس��ت به اجرای طرحهایی بزند که درآمد پایدار
برای شهر ایجاد کند.
ش��هردار پلس��فید در گفتوگو با همشهری به
بهرهبرداری از  2ایس��تگاه  CNGشهری در دهه
فجر خب��ر داد و گفت :جایگاه ش��ماره یک مقابل
رستوران چمچم و در ورودی شهر از سمت تهران
قرار دارد و جایگاه ش��ماره  2نی��ز جنب مجتمع
فرهنگی هن��ری الغدی��ر و محدوده پی��چ امیرده
واقع ش��ده اس��ت .یکی از این  2جایگاه به مرحله
بهرهب��رداری رس��یده و دیگ��ری در ح��ال نصب
تجهیزات نهایی اس��ت .هر  2جایگاه در دهه فجر
رسماً به بهرهبرداری میرس��ند« .رمضان پاریاو»
افزود :هر  2جایگاه ط��ی قراردادهایی به پیمانکار
واگذار ش��د .بابت ای��ن واگذاری طبق ق��رارداد از
هر جایگاه ماهانه  20میلیون تومان به شهرداری
پرداخ��ت و در مجم��وع  40میلی��ون توم��ان به
درآمدهای شهرداری در ماه افزوده میشود.
بهرهبرداری از آتشنشانی

وی اظهار کرد :پروژه دیگری که در دهه فجر قرار
است به بهرهبرداری برسد ساختمان آتشنشانی
پلسفید 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  150میلیون
تومان دیون دارد که قرار است با تایید در سازمان
مدیریت برنامهریزی استان و ستاد مدیریت بحران
پرداخت شود .برای آتشنشانی شهر در حال حاضر
 2دس��تگاه خودرو داریم .اما به تجهیزات امدادی
بیشتری نیاز اس��ت .به همین دلیل یک دستگاه
ست امداد و نجات با اعتباری حدود  170میلیون
تومان خریداری و نصب ش��د ک��ه در دهه فجر به
بهرهبرداری میرسد.
این مس��ئول درباره اعتبار س��اخت این  3پروژه
خاطرنش��ان کرد :برای هر ک��دام از پمپهای گاز
حدود  2میلیارد تومان و س��اختمان آتشنشانی
نزدیک به یک میلیارد تومان هزینه شد .در مجموع
این  3طرح با اعتباری ح��دود  5میلیارد تومان به

بهرهبرداری میرسند.

آسفالت فاز یک شهرک فرهنگیان

شهردار پلسفید آسفالت فاز 1شهرک فرهنگیان
یا اذانده دره را از دیگر طرحهای مورد بهرهبرداری
در دهه فجر عنوان ک��رد و گفت :هفته گذش��ته
قیرپاشی معابر این محدوده انجام شد .جدولبندی
و جمعاوری آبهای سطحی نیز اجرا شد و آسفالت
مسیرهای آمادهسازی شده تا پیش از دهه فجر قرار
است انجام شود .اجرای این طرح با توجه به اینکه
تمام زمینها 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 پلیسراه 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 میشود .مخلوطریزی
بلوار انجام ش��د و پیگیر هس��تیم که تا دهه فجر
چراغهای این مسیر روشن شود.

زمینه دولت باید هزینه میک��رد .با توجه به فعال
بودن گسل منطقه ،هدایت آبهای سطحی برای
پیش��گیری از زمینلغزشها باید ه��ر چه زودتر
انجام شود.
آسفالت معابر شهر

شهردار پلسفید اجرای آس��فالت معابر شهر را از
دیگر طرحهای شهرداری برشمرد و گفت :اجرای
این طرح در بهار سال  95در دستور کار شهرداری
قرار دارد .همچنین ایجاد یک مس��یر  500متری
مناسب در ورودی شهر از سمت تهران در دستور
کار ش��هرداری و اداره راه و شهرس��ازی قرار دارد.
تملک زمینهای 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 پیشبینی میشود پس از اجرا یکی از طرهای
ماندگار پلسفید شود.
راهاندازی کارخانه بتن

پاری��او از تالش ب��رای راهان��دازی کارخانه بتن و
فرآوردههای بتنی در این ش��هر خب��ر داد و اظهار
ک��رد :جواز تاس��یس ط��رح از س��ازمان صنعت،
ایجاد خیابان ساحلی
معدن و تجارت دریافت ش��د .طرح
وی از کلنگزن��ی اجرای یک
توجیه��ی را هم نوش��تیم و به دنبال
خیابان س��احلی به نام خیابان
تسهیالت هس��تیم .در این مجموعه
ساحلی امیرالمؤمنین در دهه
فج��ر خب��ر داد و اظه��ار کرد :اجرای طرح آس�فالت معابر عالوه بر بتن تمام ان��واع محصوالت
در بهار س�ال  95در دستور
خیابان ساحلی امیرالمؤمنین کار ش�هرداری ق�رار دارد .بتنی مانند موزاییک ،لوله س��یمانی،
حدفاص��ل پ��ل فاز 1ش��هرک همچنین ایجاد یک مس�یر تیرچه ،بلوک و سایر محصوالت تولید
فرهنگی��ان ت��ا پش��ت تأمین  500متری مناسب در ورودی خواهد شد .زمینی به مساحت  5هزار
اجتماعی به ط��ول  1کیلومتر ش�هر از س�مت ته�ران در متر با اعتب��ار ح��دود  180میلیون
در کنار رودخانه ایجاد میشود دستور کار شهرداری و اداره تومان برای این کار خریداری شد تا
و به میدان شهر متصل خواهد راه و شهرسازی قرار دارد و بزرگتری��ن کارخانه بتن س��وادکوه
تملک زمینهای طرح توسط
توسط شهرداری پلسفید راهاندازی
ش��د .خط پروژه پیاده شد و با راه و شهرسازی انجام شد
ش��ود .این طرح با توجه ب��ه فعالیت
اهالی محدوده ط��رح نیز برای
یک کارخانه بتن در سوادکوه هم به
تملک زمین مورد نیاز مذاکراتی
داشتیم تا این پروژه به سرانجام برسد .با مدیرکل نیازهای شهرستان پاسخ مناس��ب میدهد و هم
مدیریت بحران و بسیج س��ازندگی نیز مذاکراتی منبع درآمدی مناسبی برای شهردای خواهد شد.
وی اف��زود :طرح دیگ��ری که هفته گذش��ته نیز
برای تأمین اعتبار س��اخت دیواره حفاظتی مورد
نیاز این پروژه داش��تیم که امیدواریم مس��ئوالن مذاکراتی ب��ا س��رمایهگذار آن انجام ش��د ،ایجاد
منطقه نمونه گردش��گری در پ��ارک جنگلی 36
حمایت الزم را از اجرای این طرح داشته باشند.
این مسئول با اش��اره به طرحهای در حال اجرای هکتاری آزادمهر اس��ت .این پارک از س��وی اداره
ش��هرداری پلس��فید خاطرنش��ان کرد :هدایت کل منابع طبیعی تحویل موقت ش��هرداری شد.
آبهای سطحی فاز 2شهرک فرهنگیان کار بسیار به دنب��ال مقدمات کار هس��تیم و ط��رح جامع و
بزرگی اس��ت که در حال اجراست .شهرداری این تفصیلی پروژه ارائه شد .هدف ما این است که این
طرح را در حالی انجام میدهد که هنوز یک ریال پارک قطب گردشگری در س��وادکوه شود .مبلغ
از منابع دولتی نگرفتیم .در ش��رایطی که در این بسیار قابل توجهی قرار است توسط سرمایهگذار

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
 30س��اله تحویل پیمانکار میش��ود یا به صورت
سرمایهگذاری مشارکتی با شهرداری اجرای طرح
آغاز میشود.
پ بنزین در
این مسئول خاطرنشان کرد :ساخت پم 
کنار جایگاه شماره CNG 2هم از دیگر طرحهای
مد نظر شهرداری است که برای درآمدزایی بیشتر
در دستور کار قرار دارد .نقشهها 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 میکنیم تا س��رمایه راکد
شهرداری را به سرمایه در گردش تبدیل کنیم.
ایجاد شهربازی

شهردار پلسفید ساخت یک شهربازی در زمینی
به مس��احت  2هکتار را از دیگر طرحهای در حال
پیگیری شهرداری عنوان کرد و گفت :پلسفیدیها
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 ،راهآهن و رودخانه در کنار
هم قرار میگیرند و به خاطر قرار داشتن در مرکز
شهر موقعیت مناس��بی دارد .بخشهایی از زمین
تملک ش��د و باقی زمین هم قرار است خریداری
شود.امیدواریم در سال آینده بتوانیم برای اجرای
این طرح گامهایی برداریم.

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

توجه به خدمات انجام شده در شهرهای محروم

وی ضمن قدردانی از همه مس��ئوالن استان بابت
زحماتشان ،گالیهای هم از بیتوجهی به شهرهای
محروم کرد و گفت :شهرهای س��وادکوه از جمله
پلسفید هنوز ش��اخص کمتر توس��عهیافتگی را
یدک میکشند و در توزیع اعتبارات باید  1/5برابر
دریافت داشته باشند تا ظرف  5تا  10سال آینده
زیرساختها 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
پلسفید هم خساراتی دید .بخشی از دیوارههای
حفاظتی ش��هر آس��یب دید .اگر پلسفید مانند
زیارب دچار خسارت نشد ،به خاطر کارهایی بود
که در این ش��هر انجام شد .ش��هرداری روبهروی
ش��هرک قدس دو س��وی رودخانه را به طول 1
کیلومتر دیواره حفاظتی ایج��اد کرد که اگر این
طرح اجرا نمیش��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��هرداریها هم
اعتباراتی را برای گس��ترش خدماتی که پیشتر
انجام داده بودند تخصیص دهند.
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محسنپور سهمی جدی در احیای موسیقی بومی مازندران داشت
مدیرکل میراث فرهنگی مازندران گفت :مرحوم اس�تاد احمد محس�ن پور مدیر خانه فرهنگ موس�یقی مازندران س�همی جدی در احیا
و معرفی موسیقی بومی استان داشته اس�ت .به گزارش مهر« ،دالور بزرگنیا» افزود :وی نقش�ی ارزنده در احیاء و معرفی موسیقی منطقه
مازندران در داخل و خارج از ایران ایفا کرد
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پاره تن موسیقی سرزمین ایران جاودانه شد
شخصیت فردی ایشان هم ستایش برانگیز است

محسنپور یک موسیقیدان واقعی بود

اسداهلل عمادی

جهانگیر نصری اشرفی

)نویسنده  ،شاعر و پژوهشگر(

)پژوهشگر فرهنگ مردم ،شاعر و نویسنده(

«احمد محس��نپور» در موس��یقی مازندران یک شخصیت
کام ً
ال منحصربهفرد 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
گروههای موسیقی سازمانیافته و فعال امروز مازندران به نوعی
تربیتیافته مکتب آقای محسنپور هستند .هنرمندان زیادی
از تالشهای او بهره بردهاند و تحت تاثیر او هس��تند .به نظرم
موسیقی مازندران با تالشهای محس��نپور احیا ،ثبت و ضبط شد .از این منظر بدون هر مبالغهای «احمد
محسنپور» یک چهره منحصر به فرد محسوب میشود.
مرگ بخش��ی از پازل زندگی اس��ت .اما فکر میکنم محس��نپور 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 ،مطمئنترین مرجع در دسترسشان آثار
استاد محس��نپور اس��ت .او آثاری از خود به جا گذاش��ت که تا ابد میتواند مورد اس��تفاده همه اهل فن
قرار گیرد.
محسنپور 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 اینکه با موسیقی مناطق هم آشنایی داش��ت .با این میزان دانش ،طبیعی است که نگاهشان در
پژوهش عمیق باشد .چنین افرادی را در موسیقی ایران کم داریم.

«احمد محسنپور» در فرهنگ و هنر یک منشور است .او
را میشود از چند زاویه دید .نخست اینکه 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 تازهای به موس��یقی بخش��ید .در
مرتبه دوم استاد با وجود وضعیت خاص جسمانی به تمام
روستاهای مازندران رفت و ملودیهای گم شده مازندران
را گردآوری کرد .سوم اینکه زندهیاد محسنپور هنرجویان زیادی را پرورش داد که امروز استادان بنام
موسیقی منطقه و ایران هستند .زاویه چهارم فعالیتهای 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 .آهنگهایی
که ساخت در جان مردم رس��وخ کرد و وارد زندگی مردم شد .او از چه رههای برجسته موسیقی فولک
ایران بود .تالش هم میکرد که از این چارچوب خارج نشود.
اما جدا از این ویژگیها «احمد محسنپور» یک شخصیت محوری برای اهالی هنر مازندران بود .حلقه
ارتباط خیلی از دوستان بود و ش��مع محفل حوزههای فرهنگی و هنری به شمار میآمد .در کنار این
ویژگیهای 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 .محسنپور برای من نماد بردباری ،تالش و مقاومت است
و از جمله کسانی است که از سراسر زندگیاش درس گرفتم.

چراغ هدایت فرهنگ بود

چشمداشتی به درآمدهای موسیقی نداشت
ابراهیم عالمی
استاد محسنپور به خاطر انضباط ،ایثار
)خواننده(
و گذش��تی که داش��ت چهره شاخصی
است .همیشه نیم ساعت زودتر از اعضای
گ��روه در مح��ل تمرین حاضر میش��د.
هیچ چشمداشتی هم به درآمدهای این
فعالیتها نداشت.
گذش��ت و ایثار او در فعالیتها 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  30سال فعالیت کند .تقریباً هیچ گروه موسیقی در کشور
وجود ندارد که حدود  30سال منس��جم باقی مانده باشد و این استمرار به
خاطر حضور استاد محسنپور بود که همه را دور خودش جم ع میکرد.
تمام تالش استاد این بود که موس��یقی مازندران را به نقطهای برساند که
در آینده از این چشمه هر کس��ی به اندازه تواناییاش برداشت کند .اگر از
آلبوم «ا ِفتاب ت ِه» به بعد نگاهی به آلبومهای گروه «شواش» داشته باشید،
خواهید دید که هر کدام از کارها دستکم 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 میتوان داشت و از
سازهای مختلف هم میتوان در موس��یقی مازندرانی درست استفاده کرد.
اندیشهای که در پشت آثارش حس میش��ود ،نوگرایی با حفظ اصالتها و

ساختار موسیقی بومی بود .ایشان در آلبوم روجا 2از سینتیسایزر و ویولن
هم استفاده کرد« .روجا» 2که سال  93منتشر شد ،پس از «روجا» 1در سال
 89و «ماه تیتی» در سال  ،78سومین آلبوم گروه «شواش» بود که اشعار
تبری نیما در آن خوانده شد .استاد همیشه به دنبال نوآوریهای با اصالت در
موسیقی بود .به روز بود و اعتقاد داشت جامعه به اندیشه نو نیاز دارد .برای
همین آلبومهایش دائماً تغییراتی را به مرور تجربه میکردند .حتی گاهی در
انتخاب نوازندهها متفاوت عمل میکرد تا نگاههای مختلف را در آثار بسنجد.
یعنی به حس و حال نوازنده در تنظیم اثر هم توجه داشت.همواره میگفت
ما نمیتوانیم برای همه کالس آموزش و شناخت موسیقی درست مازندرانی
بگذاریم ،اما از طریق این آلبومها و قطعات باید مردم را با موسیقی مازندران
آشنا کنیم .اعتقاد داشت مردم با شنیدن موسیقی خوب یاد میگیرند که
موسیقی مازندرانی کدام است .چون انتش��ار این آلبومها باعث میشد 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 ،میبینیم
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 میش��د .اما حتی این ساختار موسیقی مازندران هم
پس از پیدایش رادیو از هم پاش��ید .در کارهایی که از رادیو پخش میشد،
با ویولن ،سنتور و تار موسیقی مازندرانی مینواختند .موسیقی مازندرانی
نواخته شده با این سازها ،هر چند که ساختار موسیقی مازندران را داشت ،اما

لهجه موسیقی مازندران را نداشت .تا اینکه پس از انقالب استاد محسنپور
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 «علیاکبر 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« لَـلِهوا» را درست مینواخت ،امروز در هر شهر به
لطف همیت و تالش این استاد فقید و فرهنگخانه چند لَـلِهوا نواز داریم که
درست این ساز را مینوازند.
سال  66گروه موسیقی «ش��واش» را تش��کیل داد و از چند سال بعد روند
تش��کیل گروههای موس��یقی مازندرانی آغاز ش��د .گروههای مختلفی به
وجود آمدند .پس از این فعالیتهای 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��نپور در فرهنگخانه و آثار تولید
شده فرهنگخانه بود .اگر تا پیش از انقالب کسی در مازندران سراغ کمانچه
نمیرفت ،امروز میبینیم که حتی خانمها برای نواختن کمانچه مازندرانی
ثبتنام میکنند.
استاد محس��نپور همه این کارها را در شرایطی کرد که هم نابینا بود و هم
پول کافی برای فعالیت نداشت؛ فقط پشتکار و هوش سرشار او میتوانست
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» ،رگههایی
از «احمد محسنپور» وجود دارد.

برای مازندران زحمت کشید
استاد ادبیات ایران

«احمد محسنپور» برای فرهنگ مازندران که پارهای
از سرزمین ایران است زحمت کشید و کار کرد .خود را
در اندوه از دست دادن او که از اهالی فرهنگ بود شریک
میدانم .امیدوارم راهی که ایش��ان در آن گام گذاشته
بودند تداوم داشته باشد.

جمال محمدی

)نوازنده و موسیقیدان(

برای همه مبرهن است محسنپور استاد بزرگی
بود .کس��ی که دغدغه موس��یقی مازن��دران را
داشت .از موسیقی نواحی بهره زیادی گرفت و با
سیاق خودش این برداشتها را به زبان موسیقی
مازندرانی تحویل جامعه داد .اگر از جملهای الهام
میگرفت س��عی میکرد با رنگ و بو و سازهای
موسیقی مازندران ادغام کند.
از اوایل ده��ه  70که گروه «طالبا» را تش��کیل
دادم و نزد ایشان رفتیم ،تش��ویق ایشان شامل
حال ما ش��د .کالم این مرد آنقدر انرژی داشت
که انگیزه ما ب��رای انجام کاره��ای بزرگتر در
موسیقی میشد.
محسنپور 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 تشویقهای او انرژی
گرفتم.
معموالً رقابت در همکاران و اهالی موسیقی هست .اما زندهیاد محسنپور 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 استانهای مختلف در
تشییع پیکرش حضور یافتند ،نشان میدهد در دل خیلیها جا داشت .ایشان سبک خاصی را در موسیقی
مازندران حاکم کرد که دارای هویت مشخصی است .آوای ساز محسنپور هویدا و نوایش پیداست .خیلیها
خواس��تند ادای کارش را در بیاورند؛ اما هویت داش��تن کارهای محس��نپور مرز بین کارهای اصلی و آثار
تقلیدی بود.
من نواختن نی را از استاد محسنپور یاد گرفتم .به تشویق پدرم و استاد محسنپور کمانچه را آموختم .یکی
از پرچمداران موسیقی بومی برای من محسنپور بود .همه رفتارهای او در زندگی شخصیاش قابل درس
گرفتن بود .همواره تمام رفتار این فرد را تعقیب میکردم .در پیدا کردن راهی که انتخاب کردم ،نمیتوانم از
نقش و حمایتهای 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
محسنپور دیوارهای فرهنگی کشور هستند .وصیتنامه محسنپور نشان داد که چیزی جز اعتالی موسیقی
مازندران از دنیا نمیخواست .آنجا که تأکید میکند آرشیو موسیقی مازندرانی ساماندهی شود.

)شاعر و نویسنده(

هنر مازندران به ویژه موس��یقی مدیون این مرد است که مشعلدار
انتقال روایتهای 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 ضایعهای 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 میتوانند روح خدایی را به جامعه
تزریق کنند .چرا ما مردم و مس��ئوالن ،تا این افراد زنده هس��تند به
فکر استفاده از زندگانی آنها نیستیم؟ این مهمترین پیام درگذشت
ایشان است .بعدها از اس��تاد فیلمهایی درست میکنیم که خیلی از
آنها حتی با واقعیات هم ارتباط ندارد .چرا در زمان زندگیش��ان از
این تجربه استفاده نکنیم.
هنوز تعداد زیادی از این دوستان هستند که میتوانند چراغ هدایت جامعه ش��وند؛ اینها 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 مشعلداران
در قید هستند ،دیده نمیشوند .این یک معضل اجتماعی اس��ت که به چنین افرادی در زمان زندگیشان نگاه دیگری
داریم.
بیش از یک دهه با محسنپور عزیز آش��نا بودم و درسهای خوبی از او گرفتم .واقعا انسان با فضیلتی بود .هرگز هنرش
را با چیزی نیالود .این انس��ان به باورهایش با ایمان عمل میکرد .در بزرگی ،منش و آلوده نشدن به اقتصاد هم یک الگو
بود« .احمد محسنپور» یک ویژگی بارز داشت و آن هم بافضیلت بودنش بود .نوازندگی یک مهارت است که هر کسی
میتواند داشته باشد؛ اما هنرمند بودن یک فضیلت است .همانطور که باسوادی یک مهارت و آگاهی یک فضیلت است؛
محسنپور نشان داد که صرفاًهنرمند نبود .بلکه یک انسان با فضیلت و بزرگمنش بود .از دست دادن او ضایعهای برای
همه مازندران است ،زیرا هنرمندانی چون او به تمام جامعه نور میتابانند.

موسیقی مازندران را نو کرد

دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی

به فکر رقابت نبود ،فقط کار کرد

فرهود جاللی کندلوسی

ما یک هزارم بینش او را نداشتیم
محمدرضا اسحاقی
ما یک هزارم بینش او را نداشتیم.
)نوازنده دوتار(
همیش��ه میگفت ما فقط با شعر
نمیتوانیم فرهنگ مازندرانی را حفظ کنیم .وقتی ش��عر با موس��یقی
همراه ش��ود میتوانیم به حفظ فرهنگ و زبان کمک کنیم .ما به نسل
جدید امیدواریم .انتظار داریم دانشآموختگان هنر و موس��یقی هم پا
در راهی که محسنپور وارد آن شد بگذارند و این مسیر را ادامه دهند
تا آیندگان بدانند که ما دارای هویتی غنی از فرهنگ و موسیقی بودیم.
«احمد محسنپور» 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 محسنپور درست بود.

نگاهی ژرف و گسترده داشت
ناصر وحدتی
تا پیش از آغاز کار محس��نپور در
گیالنی(
)خواننده
سالهای پس از انقالب ،موسیقی
مازندران دیده نمیش��د .ما در گیالن خوانندههای برجس��تهای مثل
«احمد عاشورپور»« ،فریدون پوررضا» و «ناصر مسعودی» داشتیم که
خوانندههای فرااس��تانی بودند .اما این عناصر را در موسیقی مازندران
نداشتیم .تا اینکه محسنپور 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 مقامهای موسیقی محسنپور را مینواختند.
او به موسیقی مازندران نیرو و توان داد .در حوزه آموزش از بهترین اساتید برای تدریس دعوت کرد .حضور
اساتیدی همچون «حس��ین علیزاده»« ،علیاکبر شکارچی» و «محمدرضا درویش��ی» برای تدریس در
مازندران اتفاق کوچکی نبود .اینها نسل دوم موسیقی را در مازندران راه انداختند .نسلی که امروز در دهه
 50زندگیشان هستند و با دانش خود در حال پرورش نسلهای دیگرند.
اغراق نیست اگر بگوییم به یمن حضور محسنپور 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 میدیدم به گیالن رفته و
موسیقی ما را بررسی کرده است .یا به من میگفت مقامهای گیلکی را برایش بخوانم .همیشه میخواست
نقبی به موسیقی سایر نقاط بزند و موسیقی مازندران را گسترش دهد .محسنپور یکی از چهرههای بیبدیل
موسیقی ایران است که به نظرم از امروز آغاز شد و هرگز فروکش نخواهد کرد.

عسگری آقاجانیان میری
استاد محسنپور در ابعاد
)استاد آواز و خواننده(
متف��اوت هن��ر بوم��ی و
منطقهای زحمات وافری کشید .در احیای موسیقی مقامی مازندران برای
بسیاری از قطعات بازخوانی یا فرمبندی جدیدی ارائه کرد و در ثبت و ضبط
با نوارهایی که در قالب آثار و مصاحبهها 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 کوششهایی میکرد که فرصت ادامه کار را نیافت.
با آثار باقیماندهای که از ایشان برجاست بدیهی است که این قدرت در ایشان بود تا موسیقی مازندران را دوباره پردازش
کند .او موسیقی مازندران را با ارکستربندیهای جدید به سبک دلخواه جامعه نو تبدیل کرد و توانست موسیقی مازندران
را وارد دوران شکوفایی کند..

همه ابعاد موسیقی مازندران را آشکار کرد
هوشنگ جاوید
فعالیته��ای زند هی��اد
مردم(
فرهنگ
)پژوهشگر
محس��نپور بهوی��ژه پس از
انقالب اس�لامی 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 پژوهشها و اجراهای محسنپور مشخص شد که
موسیقی مازندران بر خالف ذهنیتهای موجود صرفاً یک موسیقی
عاشقانه نبود؛ چون فعالیتهای ایشان همه ابعاد موسیقی مازندران
را آشکار کرد .او با فعالیتهایی که به واسطه پژوهش ،آموزش و اجرا
در موسیقی مازندران انجام داد ،به ویژه تأسیس فرهنگخانه مازندران،
کار ماندگاری در موسیقی نواحی کرد .میتوان گفت کمتر کسی در کشور پیدا شد که این قدر برای موسیقی بومی تالش
داشته باشد و تا حد تاس��یس مجموعهای فعال در حد فرهنگخانه مازندران پیش رفته باشد .نبود «احمد محسنپور»
ضایعه بزرگی برای هنر کشور است.

این افراد هرگز نمیمیرند

حسین اسالمی
«احمد محسنپور» بیتردید
نگار(
)نویسنده و تاریخ
برگی از تاریخ فرهنگ و هنر
مازندران است که هرگز فراموش نخواهد شد .مازندران حتی اگر بخواهد
هم نمیتواند فعالیتهای این چهره فرهنگ��ی را ندیده بگیرد .این افراد
هرگز نمیمیرند .خدا هنرمند اس��ت و هنر یک عطیه الهی اس��ت .همه
هنرمندانی که قدر خودش��ان را میدانند بخش خدایی در وجودش��ان
بیشتر شکوفا شده است .ما مدیون هنرمندان در همه عرصهها هستیم.
چون حرف دارند و انتقال دهنده پیامی به جامعه هستند .محسنپور اندیشه خودش را با صدای سازش پیاده کرد و این
ارزشمند است.

دولت و ملت ،همدلی و همزبانی
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نقلقول
باید سرمایهگذاریهای اصلی
را در حوزه کودک و نوجوان
انجام دهیم
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اس�لامی 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 اینکه با هدف
پایهریزی برنامههای مش��ترک در این نشست حضور یافتم،
گفت :اگر به دنبال موفقیت در فرهنگسازی و تقویت فرهنگ
جامعه هستیم ،باید سرمایهگذاریهای اصلی خود را در حوزه
کودک و نوجوان انجام دهیم.
وی اظهار کرد :برای برنامهریزی در این حوزه ،کانون پرورش
فکری ک��ودکان و نوجوانان بهتری��ن فرص��ت را در اختیار
نهادهای فرهنگی میگذارد .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
توسعهیافته نشان میدهد که بیشترین برنامهریزیهای آنها
در حوزه کودک و نوجوان انجام میش��ود و اعضای جامعه از
سنین پایین برای جامعهپذیری پرورش داده میشوند .برای
همین است که فاصله چندانی بین فرهنگ عمومی و فرهنگ
رسمی و حاکم این کشورها دیده نمیشود.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی افزود :در نظر داریم که
برای طرحها و برنامهریزیهای س��ال آینده ،عالوه بر ادارات
تابعه ،برنامههایی را از آموزشگاهها ،مراکز کانون ،مؤسسات
فرهنگی و مراک��ز فرهنگی هنری زیر پوش��ش اداره کل نیز
دریافت کرده و دستگاههای فرهنگی اس��تان را نیز وارد کار
کنیم .برای اثرگذاری مناس��ب در بخش فرهنگی باید دور از
موازیکاریها 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 برنامههای فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری
کودکان رد س��ال  95را دارد .بنابراین کانون پرورش فکری
برای این کار برنامههای خود را در اختیار اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی قرار دهد .یکی از دستاوردهای این نشست هم
برگزاری «جش��ن قصهگویی قرآنی» به مناسبت هفته قرآن
و عترت در نوش��هر همزمان با دهه فجر در نوش��هر بود که با
همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار میشود.

تحریریه و ضمائم همشهری استانها در تهران021 - 88894383 :
سازمان توزیع021 -44181228- 29 :
سازمان آگهیها ( امور استانها)021 - 22035325- 22035450 :
سازمان نیازمندیها ( امور استانها)021 - 88861819 :

پست الكترونيكmazandaran.hamshahri90@ :
gmail.com

چاپ :روزتاب (تهران)

ناکشا یاران

خبرنگار همشهری

«فاطمه یزدانینسب» نوجوان  17ساله 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  13سالگی وارد
کالسهای کانون شد و عالقهاش به ادبیات را
با حفظ کردن شعر پرورش داد .با این نوجوان
قائمش��هر گفتگوی کوت��اه و صمیمانهای
داشتیم که در ادامه میخوانید:
فاطم�ه خان�م در چ�ه مقطعی
تحصیل میکنی؟

چهارم دبیرستان و در رشته تجربی مشغول
تحصیل هستم.

چ�ه ش�د ک�ه وارد کالسهای
کانون شدی؟

از  12سالگی به شعر گفتن عالقهمند شدم .با
راهنمایی یکی از معلمها در کالسهای کانون
ثبتنام کردم .معلمم به من گفت اگه دوست
داری که اس��تعدادت رو پ��رورش بدی توی
کالسهای کانون شرکت کن .من هم از 13
سالگی عضو کانون شدم.
از قبل هم شعر حفظ میکردی؟

نیمای گپ
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اشعار تبری نیما یوشیج از مجموعه «روجا»

زیاد نه .تا ح��دودی ش��عر میخوندم .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  2دوره اول رتبه نیاوردم.
 2دورهای که ش��رکت کردم و رتبه نیاوردم
مس��ابقات به صورت تلفنی برگزار میشد.
اما  2دوره آخر یعنی س��ال  93و 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 الزام ًا ش�عرهای
مرتبط جشنواره رو میخوندین؟

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
میخوندیم.
ای�ن ش�عرها رو از کج�ا پی�دا
میکردی؟

به ما منابعی معرفی میشد .اما من خودم توی
اینترنت شعرهای مختلف رو پیدا میکردم.
شعرها توی اینترنت متنوعتر هستن.
غیر از رقابت هم اهل شعر حفظ
کردن هستین؟

ش��عر میخونم .اما تالش برای حفظ کردن

دفت�ر سرپرس�تی روزنام�ه همش�هری در مازن�دران:
سیدحس�ین مهدویفر  -نش�انی :س�اري ،خيابان فرهنگ،
ابت�داي خياب�ان 15خ�رداد ،س�اختمان ايلن�از ،واح�د اول،
سرپرس�تي روزنام�ه همش�هري -تلفک�س33110001 :

تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

استعدادها با شرکت در جشنوارهها شکوفا میشود

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

گفت�ی که از  12س�الگی ش�عر
میگفتین .هنوز هم شعر میگی؟

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 میکنم
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

خبرهای حوزه کودک

و امام رض��ا(ع) زنده موندم .ب��رای همین به
برنامههای��ی که با ن��ام امام رض��ا(ع) برگزار
میشه عالقه خاصی دارم.

اس�تقبال از این مس�ابقات رو
چطور دیدی؟

تقریباً خوب بود .اما فکر میکنم اگه تبلیغات
مناس��بی برای این قبی��ل برنامههای کانون
در همه مناطق اس��تان انجام بشه ،کودکان
و نوجوانان بیش��تری در فعالیتها ش��رکت
میکنن.
فک�ر میکن�ی این مس�ابقهها
و جش�نوار هها تاثی�ری ه�م روی
شرکتکنندهها داره؟

بله .عالوه بر اینکه فضای معنوی خوبی داره،
باعث رشد استعدادها میش��ه .فضای خیلی
خوبی ب��رای رقابت و یادگیری و اس��تفاده از
تجربههاست.
حرف دیگهای نداری؟

به همه کودکان و نوجوانان پیشنهاد میکنم
توی کالسهای کانون پرورش فکری شرکت
کنن .مواظب استعداد ،احساس و خوبیهای
خودشون هم باشن.

قطار /در درون دلم غم مثل قطار زیاد و دراز است
ِم د ِِل دِل ْه مِ غم َکشِ ُن ْ
وار  /غ م بزرگی را روی قطار غمها میبینم
قطا ِر َس ْر ُّ
ویم اَتّا َس ْ
بار  /به او میگویم کجا میروی؟ بارت چیست؟
ُگ ُم ُو ِر کِجه ش ُونی چ 
یی ْ
بار  /روی بار غمم میآید و میگوید این بار من است.
این ک ُو ُ
ِم با ِر َس ْر ُ
این ْ
خوانش
مثل نیما هم مدام رنج بکشد و از
تصور اینکه شاعری با روحیات عالی انساندوستی ِ
دردها و رنجهای خود بنالد ،شاید خیلی هم راحت نباشد .دردهای نیما وجوه مختلفی
دارد .همین دردهاست که شعرش را در برمیگیرد ،به گونهای که نیما معتقد است
اساساً شعرهایش از درد و رنج زاده ش��دهاند .او گاهی از کسانی رنج میکشید که نه
کارش را میفهمیدن��د و نه آنکه درک میکردند پیرمرد چه وظیف ه س��نگینی را به
دوش گرفته است .در جایی مینویسد«:زندگی داخلی من هیچ کس نمیداند در چه
اغتشاش و رنج تحملناپذیری است .انواع و اقسام خودم را تسلی میدهم .بردباری
میکنم ولی کارد به استخوان میرس��د و هیچ کس نمیداند ...روح من به قدری در
زندگی داخلی من آزرده است و اساساً روح من به قدری کثیف میشود که از خودم
بیزارم میمانم و در خودم ،در زندگانی خودم دارم رو به تحلیل میروم و هیچ کس
نمیداند و نمیتوانم بگویم(».ص)159
گاه شاعر حتی گمان نمیکرد نزدیکان یا دوستانش نیز باعث کدورت و رنج او شوند.
وی در زمانهای که به گفته خودش خاموشی اختیار کرده بود ،به دلیل وضع موجود
و فشارهایی که از هر س��و به او وارد میشد ،رنج میکش��ید .نیما در یادداشتهای
روزانهاش مینویسد«:خاموش��ی من بیجهت نیست .خاموشی من فکرهای عمیق
است در نتیجه رنجهای من ...جوانان شهوترا ن به خیال نام و شهرت در پی فرم هستند
و نمیدانند که من اساس را عوض کردهام(».ص )197در این شعر که وزن غم در آن
بسیار سنگین است ،شاعر آن را به درازای قطاری تصویر میکند که با این حال ،غم
بزرگتری روی غمهای او تلنبار میشود .شاعر به این قطار غم اعتراض میکند و از او
میپرسد کجا میرود و بارش چیست؟ اما غم بزرگی روی دیگر غمهایش مینشیند و
مدعی است که این «بار من است« ».قطار کشیدن غم» در واقع حکایت از طوالنی و
بیشمار بودن غم است .نیما گویا وقتی غمهایش را در نظر مجسم میکرد ،انگار یکی
را مهمتر از دیگری میدید .این نوع فضاهای غمگنانه نه تنها در شعرهای تبریاش که
در دستنوشتهها و نامههایش نیز دیده میشود .او گاه و بیگاه از تشویشهای مختلف
و دردها یا به قول خودش فریبهای اف��راد حرف میزد« .من راجع به فریبها کلی
گفتم .فرزند من .فریبهای جزیی قابل شماره و حساب نیست و بیرون از حد و اندازه
است ...بعد از شصت سال عمر فهمیدم که هیچکس راست نمیگوید )181(»...اما
این همه باعث نمیشود که شاعر از مسیری را که در پیش گرفته است ،برگردد .نیما
شب 21آبان سال  1330در یادداشتی نوشت«::من در گودالی که خوره در گوشت
تن من به وجود آورده است تاب میخورم و هیچ کس نمیداند 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 شدهام
و همه چیز من مشکوک میشود .من باز چیز مینویسم .چیز نوشتن برای من عادت
و مرض شده است».
عادل جهان آرای
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دنیای کودکان

نخستین جشنواره «یک کتاب ،یک دقیقه فیلم» در مازندران برگزار میشود
نخستین دوره جش��نواره «یک کتاب ،یک دقیقه» فیلم از سوی کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان برگزار میش��ود .این جشنواره بر اس��اس طرحی از «سارا نوشیر»
کارشناس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان چالوس برگزار میشود.
به گزارش همشهری ،این مرکز با ابتکار «سارا نوشیر» برای عالقهمند کردن اعضا به
کتابخوانی ،طرح ساخت فیلم توسط اعضا بر اساس کتابهای 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 پیشتر در همین
روزنامه در مورد آن توضیحات کاملی داده بودم پس از آنکه مورد توجه مسئوالن محترم
کانون قرار گرفت ،با نظر مدیرکل محترم به جشنوارهای استانی تبدیل شد .قرار است از
تمام مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ،گروههای 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 کتابهای مد نظر هم کتابهایی با موضوع و محور انقالب اسالمی هستند.
وی اظهار کرد :همه کودکان و نوجوان��ان عضو کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان
در سراسر استان میتوانند با مراجعه به مراکز کانون در شهرستان خود ،فرم حضور در
جشنواره را پر کرده و در این جشنواره ثبتنام کنند .شرکت کنندگان باید تا  25بهمن
آثار خود را در قالب  CDتحویل دهند .کارش��ناس و مربی برگزیده کش��وری کانون
پرورش فکری در س��ال  94گفت :در این طرح هر عضو پس از خواندن کتاب ،فیلمی
یک دقیقهای را از برداشت خود به وسیله گوشی یا دوربینهای موجود در منازل تولید
میکند .هدف ما تمرکز بر فیلم نیست .بلکه تاکید بر خواندن کتاب است.
نوشیر با بیان اینکه هر شرکت کننده میتواند  2اثر به جشنواره بفرستد ،اظهار کرد:
جشنواره به صورت رقابتی برگزار میش��ود و آثار در یک مرحله توسط داوران بررسی
میشوند .داوران هم به احتمال زیاد از کارشناسان صاحبنظر کانون در مراکز مختلف

اشاره :صفحه کودک همشهری مازندران سعی دارد آرام آرام شنبهها بخشی
از صفحه را به نوش�تهها و اش�عار ش�اعران کودک اختصاص دهد .شعرها یا
داستانهایی را که برای ما فرستاده میشود ،سعی میکنم کامال خام نباشد

خاله قزی

استان انتخاب میشوند .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 نمایشگاه کودک هنرمند در نوشهر برگزار می شود
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 میشود.
به گزارش همش��هری ،این نمایش��گاه که دومین سال
برگزاری خود را پشت سر میگذارد ،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 میکند .در این نمایشگاه گروهی  300اثر هنری
از کودکان هنرمند برای نمایش عموم مورد استفاده قرار
میگیرد ،کودکان هنرمند در سه گروه سنی الف ،ب و ج
حضور دارند .دبیر و بنیانگذار نمایشگاه کودک هنرمند در
گفتوگو با همشهری اظهار کرد :کودکانی با رویکرد نو
آموزش دیده اند ،آموزش نیز نوعی برقراری ارتباط میان

گروه ضمائم همشهری ،ناشر نشریات:
استانها ،محله ،فرهنگ شهر ،دوچرخه ،حقوق و شهرنگار
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پارکوی  -کوچه تورج  -شماره  - 14گروه
ضمائم همشهری
تلفن 23023523 :دورنگار23023590 :

مربی و هنرجو است و در گام نخست ،هدف عالقهمندی
کودک به هنر و تخلیه روح و روان کودک است و کودک
آزادانه و بدون قید و بندهای اجباری شروع به کار میکند.
الهام نوری افزود :اینبار کودک پیرامون را درک میکند
و هر چیز را شرح میدهد و استنباط خود را از موضوع به
تصویر میکشد و مربی نقش حامی و هدایتگر او میشود
و کامال به او اطمینان و آزادی عم��ل میدهد و در اینجا
کودک ظهور و بروز میکند .وی خاطرنش��ان کرد :پس
از بروز کودک ،نوبت به آموزش و یادگیری است و مربی
در کنار کودک شروع به آموزش تکنیکها و قواعدها و...
میکند و در پایان با احترام به کودک و تخیل کودک اثر
متولد میشود .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
میشود و احترام به کار کودک وظیفه ما است.
وی اذعان :با اجازه کودک وارد دنیای با ارزش و پر رمز و
راز او میشویم و رنگ را زندگی میکنیم ،نقش را تجربه
میکنیم و او را به سوی خلق کردن هدایت میکنیم.

نوری با بیان اینکه قوه حسی و زبانی و تحلیلی کودک را به
سوی خلق نمودن سوق میدهیم در این نوع آموزش ها
محیطی منطبق با نیاز و فعالیت کودک فراهم میکنیم،
تصریح کرد :همچنین ابزار و وسایل مختلف را در اختیار
کودک قرار میدهیم تا با آزادی به اکتشاف و تواناییهای
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 ،میسا هدایت ،ماندانا
کریمی ،تینا حس��ینی ،فاطمه الکایی ،فاطمه محمدی
فیروز ،فاطمه زهرا گیلک ،میس��ا فرسی ،تبسم نوری،
کوثر علیخانی ،ریرا رضایی ،امیرعباس الکایی ،امیرعلی
الکایی ،امیرحسام پاشا ،آریان کاظمی ،بهاره حسن پور،
دریا عش��وری نژاد ،ترنم بهنامفر ،مارال عابدی ،پارمیدا
محمدی ،ثنا محمدی ،فاطمه س��ادات حس��ینی ،پرنیا
جمارانی،پرنیا ابراهیمی ،دینا خزایی.

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 میخواد،
این اونو میخواد/
این دوتا از هم ،جدا نمیشن  /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 آنها
را میسازد.
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 تجربهی ادبی در زندگی
کودک! اما سردرگم ماندم و پرسیدم این شعر برای
چه سروده شده است؟ کاش شعر ،هدفی را دنبال

و در حد امکان دستی به سروروی آنها میکشیم ،اما به ساختار وزبان و نگاه
شاعران و نویسندگان نوجوان یا خردسال دست نمیبریم .بیشتر میخواهیم
که قلم و نگاه کودکان حفظ شود و ما امانتدار آنها باشیم و شما امانخوان.

میکرد و کاش شاعر ،شعری هدفمند میسرود.
«خاله قزی» اس��م ش��خصیتی در داس��تانهای
کودکان است .اما فکر نمیکنم کودکی نام عروسک
خود را خاله قزی بگذارد .کودکان دنبال اسمهای
ش��یک ،زیبا و فانتزی برای عروسکشان هستند.
اسم خاله قزی هر فردی را بیشتر به یاد پیرزنی در
کارتونها میاندازد .نه عروسکی زیبا که بخواهد
عروس هم بشود .بیت «اون اینو میخواد این اونو
میخواد» به نظر ناملموسترین قس��مت شعر از
نظر کالمی و مفهومی اس��ت .نباید فراموش کرد
که مخاطب شعر کودک است .آنها را وارد دنیای
بزرگترها نکنیم .با استفاده از ابیات و واژههای این
چنینی ،پرسشهایی به یقین بیجواب برای آنها
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 میشویم بیشتر حس میکنم 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 وظیفهای

شاعران کودک و نوجوان

اجباری خارج شود و شعر ،دلسرودهای همراه با
قواعد درست ادبی شود.
هانیه عسگری نیا
عضو ارشد کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان ساری

داستان کودکان

حادثه

«پس کی الفبا یاد میگیرم؟»

وقتی که موج بر روی آب تیره،
میرفت و
دور میماند از نظر
شکلی مهیب در دل شب چشم میدرید
مردی با االغ خود
با تازیانهای از آتش
میزد بر االغ بیچار ه خود
االغ بیچاره میآورد زبان بیرون
و میکرد عرعر
و دستهای او چنان
در کار چیرهتر بودند و
بود قایق ما بیخیال بر آب.
مرتضی خلیلینژاد تیلمی 13 ،ساله
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قائمشهر

عمه سمیرا برای دیدن من به خان ه ما آمده
سالم! اسم من آرمیتا است .یک هفته است متولّد شدهام .امروز ّ
است .او دختری به نام پریسا دارد و از او تعریف میکند« :دختر من تازه الفبا یاد گرفته است ».از آن موقع
تعجب کرد ،چون حرف من این بود« :پس کی
در فکر الفبا هستم .وقتی اولین جمله را به زبان آوردم مادر ّ
الفبا یاد میگیرم؟» هر سال که بزرگتر شدم همین را پرسیدم.
حرف مادر هم هر سال این بود« :یک س��ال بزرگتر شوی یاد میگیری ».چند هفته است از حرف مادر
خسته شدهام و نمیخواهم دیگر به حرف او گوش کنم ،ا ّما فکر میکنم مادر هم از این سؤال من خسته شده
باشد .اکنون 5ساله شدهام .خواهرم آنیتا الفبا را بلد است و من به او حسودی میکنم .امروز روز تولّد من
است .مادر گفت« :هر چی میخواهی به من بگو ».من جواب دادم« :مادر ،چند سال دیگر الفبا یاد میگیرم؟»
مادر با شنیدن حرفم دستش را محکم به صورتش کشید .انگار عصبانی بود.
یک سال گذشت .من شش ساله شدم .حاال من کالس ا ّولم .حروف را یاد گرفتهام و جملهها را میخوانم.
خیلی هم خوشخط مینویسم .همه از من در مدرسه خوششان میآید .جشن بزرگی است؛ جشن الفبا.
خیلی خوشحالم .االن الفبا را بلدم .بلدم بنویسم آرمیتا .موقع جشن مادر رو به من میکند و میگوید« :دیدی
آخر الفبا را یاد گرفتی؟» من گفتم« :بله! ا ّما مادر ،من کی ضرب را یاد میگیرم؟»
«مانا خزایی» و «نیکا احمدی» 9 -ساله -مرکز فرهنگی هنری شماره  3ساری

