
جوانان برگزیده هنرهای تجسمی 
معرفی شدند

بیست و هشــتمین جشــنواره هنرهای 
تجســمی جوانان ایران برگزیــدگان خود را 
شــناخت. به گزارش هنرآنالین، داوران 10 
رشــته هنرهای تجســمی در هر بخش یک 
نفر برگزیده و دو نفر شایسته تقدیر را معرفی 
کردند. بیست و هشتمین جشنواره هنرهای 
تجسمی جوانان که به صورت مجازی برگزار 
شد با حضور این افراد در رشــته های ده گانه 
داوری و هنرمندان برگزیده و شایسته تقدیر 

معرفی شدند.
برگزیده رشــته گرافیک: ادریس جمالی 

ـ بوکان / تقدیر: فاطمه رشیدی طاشکویی.
برگزیده رشــته تصویرسازی: زینب قانعی 
ـ یزد / تقدیر: الهه عرفانیان شــکیب -  شادی 

یوسفی
برگزیده رشته مجسمه: مهرناز حیدریـ  

شهرکرد / تقدیر: حامد عامری پور
برگزیده رشته خوشنویســی: نیما حسن 
پورـ  رامسر/ تقدیر: ابوالفضل ترکمن – فرنود 

محمدی سامانی
برگزیده رشــته طراحی: فرشید حیدریـ  
تبریز / تقدیر: ریحانه شاطریان- نیلوفر جابری

برگزیده رشــته عکاســی: علی کربالیی 
محمدـ  کرج / تقدیر: احسان نورتقانی- محمد 

جواد خدابنده
برگزیده رشــته کاریکاتــور: محمد راعی 
ـ اصفهــان / تقدیر: صدف گلشــنی – محمد 

عباسی
برگزیده رشته نقاشــی : مهرسا صیادیان 
ـ کرج / تقدیر: زینب ســرمدی-فاطمه ملک 

محمدپور
برگزیده رشته نگارگری: محیا زارعـ  یزد / 

تقدیر: فرشاد نادران- حدیثه دوستی
برگزیده هنرهای جدید: علی ملکیـ  تهران 

/ تقدیر: رز انصاری.

گنجاندن محتوای گردشگری در 
کتاب های درسی دانش آموزان

معاون گردشــگری کشــور در حاشیه بازدید 
از برگــزاری آزمون جامع دوره هــای کوتاه مدت 
گردشگری گفت: در گذشــته در دروس آموزشی 
دانش  آموزان در ارتباط با گردشگری هیچ محتوایی 
وجود نداشــت. در همین راستا جلساتی با وزارت 
آمــوزش و پرورش بــرای گنجانــدن مضمون و 
محتواهای گردشــگری در کتاب هــای موجود 
دانش آمــوزان و بدون اضافه شــدن کتاب جدید 
داشــتیم«. ولی تیموری در گفت وگو با خبرنگار 
میراث  آریا به تشریح اهم اقدامات انجام شده توسط 
معاونت گردشــگری در حوزه آموزش پرداخت 
و  با تاکیــد بر اهمیت حوزه آموزش گردشــگری 
بیان کرد: »برای ارتقای کیفیت خدمات در حوزه 
گردشــگری باید به حوزه آمــوزش توجه جدی 
شود«.  وی با اشاره به سند راهبردی مصوب دولت 
و شکل گیری زیرساخت حقوقی در حوزه آموزش 
تصریح کرد: »برهمین اساس وزارت کار مکلف شد 
برای برگزاری دوره مهارتی بر اساس شرایط و ضوابط 
تخصصی که از طرف وزارت گردشــگری تعیین 
می شود عمل کند.  همچنین کمیسیون مشترک با 
وزارت علوم تشکیل و سرفصل های دروس تا مقطع 

دکترا بر اساس نیازهای گردشگری تعریف شد«. 
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ســبحان مهدی پــور، آوازخــوان 
موسیقی ایرانی، می گوید: موسیقی های 
محلی ایران قابلیت اجرا با ارکســتر را 
دارند. موضوع این است که آثار مربوط 
به موسیقی برخی مناطق به دلیل وجود 
هنرمندان توانمند، بسیار مورد توجه قرار 
گرفته اند و در قالب آثار ارکســترال کار 
شده اند که مثال مناطق کردنشین ما در 

این دسته می گنجند.
ســبحان مهدی پور، طی سال های 
فعالیتش عالوه بر همکاری با آهنگسازان 
مختلف در عرصه پژوهش نیز فعال بوده 
اســت. او عالوه بر اینکه با تشکیل گروه 
موسیقی »اقبال« سبک و سیاق اقبال 
آذر آوازخوان برجسسته موسیقی ایرانی 
را دنبال می کند، همواره به آثار قدیمی و 

محلی توجه داشته است. 
او که به تازگی طی همکاری با کامبیز 
روشــن روان قطعه »مهر و مهربونی« 
را منتشر کرده، معتقد است موسیقی 
محلی قابلیت اجرا با ارکســتر بزرگ را 
دارد. مهدی پــور آخرین بــار به اتفاق 
اعضای گروه »اقبال آذر« در جشنواره 
موسیقی فجر سال گذشته روی صحنه 
رفت. خبرنگار ایلنا به بهانه انتشار قطعه 
»مهر و مهربونی« که به موسیقی محلی 
مازندران در قالب ارکسترال پرداخته، 
با او او درباره اهمیت موســیقی محلی و 
چگونگی اجرای آن ها در قالب ارکستر 

گفتگو کرده است. 
    

 چندی پیش اثری از شــما 
منتشر شد که به ملودی های قدیمی 
مازنــدران در قالب ارکســترال 
پرداخته بــود. این اثــر »مهر و 

مهربونی« نام دارد و آقای کامبیز 
روشن روان تنظیم آن را به عهده 
داشته. کار چه زمانی ساخته شده و 
چه شد به ســراغ موسیقی خطه 
مازندران رفتید؛ زیرا بســیاری از 
مخاطبان تصورشان این است شما 

آذری زبان هستید. 
ســاخت قطعه »مهر و مهربونی« 
ســال 1۳۹۸ کلید خورد. اصلیت من 
مازندرانی است چون پدر و مادرم متولد 
این استان هستند و خودم هم آنجا متولد 
شده ام. پیش از این هیچ گاه از موسیقی 
مازندران قطعه ای را اجرا نکرده ام و شاید 
همین موضوع تعجب برخی از دوستان 
را برانگیخته است. من به زادگاهم ِعرق 

بسیار دارم. 
 با توجه به شــناختی که از 
موسیقی مازندران دارید چرا آثار 
مورد نظرتان را به شــکلی غیر 

ارکسترال اجرا نکردید؟ 
موســیقی مازنــدران هنرمندان 
توانمندی چون استاد زنده یاد طیبی، 
استاد علیزاده، خوشرو و آقای اسحاقی 
)که در قید حیات هســتند و انشــاهلل 
سالمت باشــند( را داشــته و دارد. این 
عزیزان موســیقی محلی مازندران را 
با دوتــار محلی، هلل وا و دیگر ســازهای 
محلی بسیار خوب و زیبا خوانده و اجرا 
کرده اند. مطمئنا مــن نمی توانم مانند 
این هنرمندان با آن همه احساس و آن 
کیفیت باال کار ارائه دهم، زیرا هنرمندان 
مذکور و دیگر بزرگان هر منطقه با گونه 
موسیقی منطقه خود زندگی کرده اند. 
آن ها نشست و برخاست ها، آداب و رسوم 
و نوع فرهنگشان با آن موسیقی شکل 

گرفته و نتایج خوبی هم داده؛ بنابراین 
من به شکل دیگری می توانم به موسیقی 
منطقه خدمت کنــم و انتخابم اجرای 

ارکسترال آثار محلی است. 
 همــکاری با آقــای کامبیز 
روشن روان چگونه بود و چه شد با 

ایشان همکاری کردید؟ 
آقای کامبیز روشن روان هنرمندی 
بین المللی و بی بدیل اســت و در عرصه 
ارکستراســیون آثار بسیار ارزشمندی 
ارائه کرده، لذا همکاری با ایشــان برای 
من افتخار بسیار بزرگی است. مورد دیگر 
اینکه آقای روشن روان پیش تر آثار محلی 
دیگری را در قالب ارکستر تنظیم کرده اند 
که همه آن ها آثار خوبی هستند. بنابراین 
تصمیم گرفتم برای تنظیم قطعه محلی 
»مهر و مهربونی« با ایشــان همکاری 
کنم. در نهایت این افتخار نصیبم شد و 
با حمایت و رهنمون های ایشان کار در 

سال 1۳۹۸ انجام شد. 
 از خصوصیات کاری کامبیز 

روشن روان حین کار بگویید. 
آقای روشن روان انســانی معنوی، 
درویش مســلک و بســیار بااخالق و با 
معرفت است. از خصایل اخالقی ایشان 
هرچه بگویم، کم گفته ام. حین همکاری 
با این استاد ارجمند، آنچه بیشتر توجهم 
را جلب کرد اخالق مــداری و معرفت 
درونی ایشــان بود که بیــش از دیگر 
ویژگی هایشان مرا جلب کرد. اینگونه 
بگویم که اســتاد کامبیز روشن روان از 
لحاظ مادی و معنــوی به یک پختگی 
و معرفتــی رســیده و به نظــرم کمتر 
هنرمندی می تواند به این مرحله برسد. 

 درباره محتــوا و کالم قطعه 

محلی »مهر و مهربونی« نیز توضیح 
دهید. 

ملودی اثر به سه بخش تقسیم و در 
دستگاه شور اجرا شده است. من درواقع 
سه ملودی محلی و قدیمی مازندرانی را 
مدنظر قرار دادم، اما کالم یا شــعر آن را 
به حجت اله حیدری سپردم که یکی از 
شاعران توانمند استان مازندران است. 
هدفم از چنین کاری، امروزی تر شدن 
کالم بود تا اثر برای نســل من و پس از 
من نیز قابل درک باشد، به همین دلیل 
تصمیم به تغییــر کالم گرفتم. در ادامه 
هم کارهای ضبط در استودیو انجام شد 
و استاد روشن روان نیز تنظیمش کردند. 
الزم می دانم درباره نوع انتخاب نوازندگان 
نیز توضیحی دهم. نوازنده های منتخب 
ما به انواع موســیقی ها اشــراف دارند. 
آن ها می توانند موســیقی ملی و ایرانی 
بنوازند و با موســیقی کالسیک، غربی 
و انواع سبک ها آشــنایی کامل دارند. 
در کل ویژگی نوازندگان اثر این اســت 
که می توانند در هر ژانری بنوازند و این 

موضوع برای ما اهمیت بسیار داشت. 
 در رابطه با انتخاب نوازندگان با 
آقای روشن روان مشورت کردید؟ 

 بله من کارهای مربوط به این پروژه را 
تماما با مشاوره ایشان انجام داده ام. اتفاقا 
ایشان نیز در فیلم مستندی که با موضوع 
قطعه »مهر و مهربونی« ساخته شده، در 

اینباره صحبت کرده اند. 
 موسیقی های محلی با وجود 
قدمت و پیشینه بسیار کمتر مورد 
توجه آهنگســازان و ارکسترها 
بوده اند. ســوال این اســت که 
موســیقی محلی چقدر قابلیت 
اجرای ارکســترال دارد و طی این 
ســال ها تا چه حد به این مقوله 

پرداخته ایم؟ 
به جرات می گویم که موسیقی های 
محلی ایران قابلیت اجرا با ارکســتر را 
دارند. موضوع این است که آثار مربوط 
به موسیقی برخی مناطق به دلیل وجود 
هنرمندان توانمند، بســیار مورد توجه 
قرار گرفته اند و در قالب آثار ارکسترال 
هم کار شــده اند که مناطق کردنشین 
ما در این دســته می گنجند. به هرحال 
وجود اســتاد زنده یاد حســن کامکار 
و خانواده کامکارها، اســتادان شهرام 
ناظری و کیخسرو پورناظری هنرمندان 
مطرح کردستان و کرمانشاه هستند و بر 
موسیقی منطقه شان تمرکز داشته اند. 
منطقــه چهارمحال بختیــاری نیز به 
واسطه تالش هنرمندان استان، اینگونه 
است. اما استانی چون مازندران اینگونه 

نیست و اجرای آثار محلی اش در قالب 
ارکسترال )به صورت سمفونی یا ملی(، 
اتفاقی است که بسیار کم رخ داده است. 

 موســیقی مازندران بسیار 
متنوع و با قدمت است و هنرمندان 
فعال و پرتالشی دارد. دلیل  این عدم 

توجه چیست؟ 
 کال بسیاری هنرمندان و مخاطبان 
منطقه تصورشان این است که موسیقی 
مازندران برای افراد ســن و ســال دار 
مناسب است که تصوری اشتباه است. 
همانطور که گفتم می توانیم آثار محلی را 
با به کارگیری تمهیداتی برای مخاطبان 
امروز تولید و ارائه کنیم. مورد دیگر اینکه 
اغلب آثار قدیمی موسیقی مازندران صرفا 
با سازهایی چون »دوتار«، »دوسرکتن« 
و »هلل وا« اجرا می شــده اند و هنوز هم 

همینطور است.
 یعنی نوازندگان و خوانندگان، 
آثار محلی مازندران را بر اســاس 
شیوه های گذشــته، بدون ابراز 

خالقیت تکرار می کنند. 
بله درست است. این تکرار همچنان 
وجود داشــته که من نیز بــا این رویه 
مخالفم. من به این موضوع توجه می کنم 
که آیا فالن اثر قدیمــی قابلیت اجرا با 
ارکستر و ارکســترهای مختلف را دارد 
یا خیــر؟ اتفاقا ویژگی اثری که اســتاد 
روشن روان آن را نوشــته این است که 
هم قابلیت اجرا با ارکستر ملی را دارد و 
هم سمفونی. به این دلیل که در اثر هم 
سازهای کالسیک به کار گرفته شده و 

هم سازهای ایرانی؛ مانند کمانچه و تار. 
 اجرا با دو ارکستر متفاوت برای 
شــما به عنوان خواننده سخت 

نیست؟ 
آقای روشــن روان اثر را به گونه ای 
تنظیم کرده اند که بتوانم آن را با هر دو 
ارکستر اجرا کنم. به نظرم این نیز یکی 
دیگر از نقطات قوت کار اســت. در کل 
موسیقی محلی هر منطقه قابلیت این را 
دارد که پا را از منطقه و حتی از ایران فراتر 
گذارد و مورد توجه مردم دیگر کشورهای 
دنیا قــرار گیرد. زمانی کــه مخاطبان 
اروپایی آثار محلی ما را می شــنوند، از 
روی نوشــته و به دلیل ارکسترال بودن 

و تنظیمش، به عظمت آن پی می برند. 
 به هرحال برای پرداختن به 
موسیقی های محلی مناطق مختلف 
کشــور در ابعاد جهانــی، باید از 
هنرمندان آن قــوم کمک گرفته 

شود. 
 بله؛ موافقم و صد در صد همینطور 

است. 

 موســیقی مناطق مختلف 
کشور موزیسین های بنام و کاربلدی 
دارد و در این زمینه با محدودیت 
خاصی مواجه نیستیم و می توانیم از 
آن ها مشورت بگیریم. شاید اگر 
مشکلی هست در بخش ارکسترال 
و  ن  ا ز هنگســا آ و  ســت  ا
تنظیم کننــدگان این بخش باید 
دانش خود را در مورد مقوله ارکستر 

و ارکسترال به روز کنند. 
به هرحال اگر قرار باشــد موسیقی 
نواحی به شکل ارکسترال تنظیم شود، 
قطعا نیاز به شناخت هردو مقوله دارد. 
یعنی شناخت موسیقی منطقه و به قول 
شما اشراف بر مقوله ارکستر و موسیقی 
ارکسترال نیاز به دانش و شناخت بسیار 
دارد. بی شــک، هم فکری بیــن من و 
استاد روشــن روان باعث تولید و انتشار 
اثری محلی و ارکســترال شــد. آقای 
روشن روان لهجه مازندرانی و لحن آنها 
را نمی شناســند و آثار را از روی ملودی 
تنظیم می کنند. آن لحن و لهجه، و آن 
حس و حال درونــی و ملودی نهفته در 
کالم را من خواننده باید دریابم. در نهایت 
موارد مربوط به بخش های مذکور را من 

باید به تنظیم کننده انتقال دهم. 
 آیا می توان گفت موســیقی 
برخی مناطق به دلیل نوع لهجه، 
زبان و نحوه بیان کالم، امکان اجرای 

ارکسترال ندارند؟ 
به نظرم موســیقی محلــی تمام 
مناطق کشور امکان اجرای ارکسترال 
دارند، اما ایــن اتفاق بــه خالقیت و 
نوآوری هایــی در تنظیــم و اجرا نیاز 
دارد. این موضوع مهــم را نیز در نظر 
داشــته باشــید کــه بخش هایی از 
موسیقی ارکسترال شهری شده امروز، 
برگرفتــه از موســیقی های مناطقی 
است که امروزه وجود دارند. استادان 
بســیاری داریم که آثــار محلی را در 
قالب ارکسترهای بزرگ اجرا کرده اند. 

یک خواننده و مدرس موسیقی: 

موسیقی همه مناطق ایران قابلیت اجرای ارکسترال دارند 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تجسمی

 گردشگری

صبح دیروز،   شــنبه 1۶ مرداد، قادر آشــنا، 
مدیرکل هنرهای نمایشــی در سالن کنفرانس 
دفتر موســیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی میزبان نشستی رسانه ای با حضور 

چند خبرنگار برگزیده بود.
جلسه آشنا در حالی برگزار می شد که انتشار 
فهرست کمک های مالی این اداره کل با حواشی 
بسیاری همراه بوده است. اگرچه تیم خبری اداره 
کل هنرهای نمایشی این نشست را در جهت ارائه 
گزارشی از فعالیت های اداره کل هنرهای نمایشی 

در دوران کرونا برشمردند.
آشــنا وجود تعهــدات مالی به جــا مانده از 
دوره های گذشــته مدیریت اداره کل هنرهای 
نمایشی را شرایطی سخت برای آغاز به کار خود 
برشــمرد و گفت »یکی از ســخت ترین دوران 

مدیریت من یک ســال و نیم گذشــته بود؛ زیرا 
کرونا اجازه برنامه ریزی نمی داد... قصد بازگشت 
به حوزه ای که در آن فعالیت کرده بودم نداشتم؛ 
ولی خواســت وزیر و همچنین تکلیفی که برای 
من تعیین کرد باعث حضور مجددم در اداره کل 

هنرهای نمایشی شد.«
وی از واقعیت بودجه تئاتر نیز پرده برداشت. 
در حالی که در بودجــه 1400 در برابر واژه تئاتر 
رقم 120 میلیاردی درج شده است، آشنا گفت 
»بودجه تئاتر در بدبینانه ترین شــکل 14 و در 
خوش بینانه ترین وضعیــت 24 میلیارد تومان 
است که این بودجه جوابگوی تعهدات، بیکاری 

هنرمندان و شرایط کرونایی نیست.«
آشــنا درباره فرمول حمایت از نمایش ها نیز 
گفت از اختصاص مبالغ بر مبنای میزان فروش آنها 

در ظرفیت پنجاه درصدی شان گفت. وی افزود: 
»مبلغ حمایت از اجرا در فضــای مجازی در این 
مدت ۵00 میلیون تومان برای ۳4 اجرا بود که 2۹ 

مورد آنها غیر تهرانی بودند.«
وی دربــاره بدهــی مالیاتی ایــن اداره کل 
نیــز توضیحاتــی داد. طبق گزارش او از ســال 
۸۷ تا ســال ۹۳ اداره کل هنرهای نمایشی 1۳ 
میلیارد تومان بدهی مالیاتی داشــته اســت و 
تا ســال ۹۹ این بدهــی مالیاتی بــا جریمه آن 
حدود 2۷ میلیارد تومان شــده است. در نهایت 
بدهی ۳ میلیــاردی به دارایی پرداخت شــده و 
طی رایزنی های انجام شــده ۹0 درصد جریمه 
مالیاتی نیز بخشوده شده اســت. به گفته آشنا 
 تالش برای معافیت مالیاتــی در دیوان عدالت

 در جریان است.

مدیــرکل هنرهای نمایشــی از شکســت 
چابک سازی جشنواره های تئاتری نیز گفت. او 
پیشتر هم تعداد زیاد جشنواره ها گله کرده بود؛ اما 
در نهایت سه جشنواره تئاتر خیابانی، عروسکی و 

فجر را طی یک سال گذشته برگزار کرد. 
آشنا به بودجه تئاتر استان ها نیز اشاره و تأکید 

کرد: بودجه اســتان ها متمرکز در خود استان ها 
است. 

وی گفت در ســال 1400، ۸ میلیارد تومان 
صرف تئاتر اســتان ها شده اســت و ۶۷ درصد 
گروه های نمایشی حمایت شــده، غیر تهرانی 

بوده اند.

قادر آشنا در نشست خبری:

اگر اصرار وزیر نبود، مدیرکل هنرهای نمایشی نمی شدم

تئاتر

به نظرم موسیقی محلی 
تمام مناطق کشور 

امکان اجرای ارکسترال 
دارند، اما این اتفاق به 

خالقیت و نوآوری هایی 
در تنظیم و اجرا نیاز دارد. 

استادان بسیاری داریم 
که آثار محلی را در قالب 
ارکسترهای بزرگ اجرا 

کرده اند 
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