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فرهنگی

شمارش معکوس برای شانتاژ

فیلم سینمایی ویدئویی شانتاژ به کارگردانی امیر مومنی اصل و به تهیهکنندگی موسسه
هنر رسانه مانا و پرویز قدسی که اخیرا مراحل پایانی پستولید را تمام کرده است ؛ اکنون
پس از دریافت تمام مجوزهای مربوطه جهت پخش و نمایش آماده اکران می شود  .مراسم
رونمایی از این فیلم دوشنبه  ۱۹آذر در پردیس سینمایی کوروش با حضور بازیگران و
عوامل برگزار خواهد شد.

کوتاه از هنر

علیرضا جاویدنیا در بیمارستان

بازیگر و گوینده پیشکسوت رادیو و تلویزیون
چن��د روز پیش در "صبح جمعه با ش��ما" به
یاد منوچهر نوذری طنازی کرد و روز گذشته
در بخ��ش سیس��ییو ب��ه خاط��ر گرفتگی
رگهای قلبش در بیمارس��تان بستری است.
علیرضا جاویدنی��ا را هنرمن��دان ،گویندگان
رادیو و تلویزیون و مردم میشناس��ند .همان
طن��ازی که سالهاس��ت در "صب��ح جمعه با
ش��ما" با منوچهر نوذری ،مقبلی ،سعید توکل
و خیلیه��ای دیگ��ر مردم را وق��ت و بیوقت
میخندان��د و هیچوق��ت از ناراحتی خودش
نگفت .تا جایی که نوید جاویدنیا در گفتگویی
به این نکته اش��اره کرد که پ��درم روزها بوده
عارضه قلبی داشته است اما چیزی نمیگفت.
ش��اید همان روزی ه��م که مقاب��ل دیدگان
رسانهها و هنرمندان" ،صبح جمعه با شما" را
به یاد منوچه��ر نوذری ضبط میکرد هم این
مش��کل را داش��ت ولی همانطور که همیشه
تأکید دارد طناز باید یک دلبر خوبی باشد .به
گزارش تسنیم ،او در بیمارستان بستری شده
به خاطر گرفتگی رگهای قلبش و همس��ر و
فرزند او هم این اتفاق را تأیید کردند و گفتند
که هنوز مش��خص نیست تا چه زمانی ایشان
در بیمارستان بستری خواهند بود.

رویدادهای هنری

همایون شجریان در استانبول

همایون ش��جریان ،خواننده س��نتی ایرانی به
همراه تهمورس و سهراب پورناظری در سومین
روز جش��نواره «موس��یقیهای سنتی مردمی
اس��تانبول» ک��ه با حمایت ریاس��تجمهوری
ترکی��ه و ب��ه همت ش��هرداری اس��تانبول در
سالن «جمال رش��ید ری» منطقه حربیه این
ش��هر برگزار می ش��ود ،به روی صحنه رفتند.
در ای��ن کنس��رت ک��ه تمامی صندل��ی های
س��الن پر از تماش��اگرانی از ترکیه و ایران بود،
همایون شجریان آثارهایی چون «نه فرشتهام،
نه ش��یطان»« ،خداوند اس��رار» و اش��عاری از
موالنا ج�لال الدین رومی ،حافظ ش��یرازی ،
محمدرض��ا کدکنی را با همراهی اس��اتید تار،
س��نتور ،کمانچه ،بربط از این کشور اجرا کرد.
در کنار همایون شجریان ،تهمورس نوازنده تار
و س��ه تار و سهراب پورناظری نوازنده کمانچه،
حس��ین رضایینیا به عنوان نوازنده دف ،آیین
مش��کاتیان به عنوان نوازنده سازهای کوبه ای،
مهی��ار طریحی به عنوان نوازنده س��نتور ،آزاد
میرزاپور به عنوان نوازنده بربط و آرین کشیشی
در گیت��ار بیس حض��ور داش��تند .همچنین
تکن��وازی های این هنرمن��دان در بخش های
مختلف کنس��رت با تشویق پرشور تماشاگران
همراه شد .در پایان یاووز بینگول از خواننده های
مع��روف ترکی��ه ضمن آرزوی س�لامتی برای
محمد رضا شجریان ،از اساتید ارزنده موسیقی
ایران و پدر همایون شجریان دسته گلی تحت
عن��وان "ارمغانی از طرف مردم ترکیه به مردم
ایران" ب��ه وی اهدا کرد .به گزارش خبرآنالین
ب��ه نقل از آناتولی ،این نخس��تین کنس��رت
همایون شجریان در استانبول بود.

«م ِشمشه» در فجر
شکیبایی با ِ

فیلم سینمایی «مِشمِشه» به کارگردانی شاهد
احمدلو با طی مراحل فنی پایانی ،فرم حضور
در س��یوهفتمین جش��نواره فجر را پر کرده
و یک��ی از گزینه های راهیاب��ی به مهمترین
جش��نواره س��ینمایی ایران اس��ت .س��اخت
موسیقی این فیلم که قرار بود توسط زندهیاد
ناصر چش��مآذر انجام ش��ود پس از درگذشت
این هنرمند در نهایت به س��تار اورکی سپرده
شد .پوريا شكيبايى ،سحر صباغسرشت ،بابک
نورى از بازیگران این فیلم هستند« .مِشمِشه»
یک طنز موقعیت اس��ت و داستان یک گروه
فیلمب��رداری را روای��ت میکند ک��ه در حال
ساخت فیلمی هستند.

پایانموسیقی«دخترشیطان»

قربان محمدپور کارگردان س��ینما با اشاره به
پایان ساخت موسیقی «دختر شیطان» ،درباره
آخرین وضعیت ساخت این فیلم گفت :حدود
 ۲۰درصد از بخش جلوههای ویژه این اثر باقی
مانده چراکه بس��یار حس��اس و زمانبر اس��ت.
وی در خصوص اکران ی��ا حضور این فیلم در
س��ی و هفتمین جشنواره فیلم فجر بیان کرد:
هنوز به جمعبندی و تصمیم نهایی نرسیدهایم
و ب��ا پایان یافتن جلوهه��ای ویژه نتیجهگیری
اصل��ی را خواهی��م ک��رد .به گزارش باش��گاه
خبرن��گاران ،حمی��د فرخنژاد ،جکی ش��روف،
س��یمران میش��کروتی ،ایش��ا روات و فردین
حفیظی بازیگران این فیلم سینمایی هستند و
فیلمبرداری آن در کشور هند انجام شده است.

بهروز افخمی مستند می سازد

بهروز افخمی ای��ن روزها یکی از پرتکرارترین
نامها در حوزه تلویزیون اس��ت ،او پس از آنکه
ب��رای اجرای یک برنامه اس��تعدادیابی عطای
حضور در برنامه سینمایی «هفت» را به لقایش
بخشید ،حال به سراغ مستندی تاریخی رفته
اس��ت .به گزارش خبرآنالین ،افخمی درباره
این مستند و روندی که در آن دنبال میکند،
گفت« :این مس��تند که «تاری��خ ایران پس از
مش��روطه» نام دارد ب��ه روای��ت رویدادهای
تاریخ ایران در گذشته پرداخته و با چهرههای
مختلفی گفتگو میکنیم».

جایزه برای کتابهای کانون

آفت�اب یزد :عصر روز  12آذر ،ش��انزدهمین
جشنواره کتاب رشد در حالی به کار خود پایان
داد که  16عنوان کتاب به عنوان اثر برگزیده،
تندیس این جش��نواره را دریاف��ت کردند .در
این می��ان  22عنوان کتاب به عنوان نفر دوم،
جای��زهی تقدی��ری را از آن خ��ود کردند .بر
همین اس��اس «خداحافظی در خیابان پاییز»
سرود ه مریم اس�لامیتندیس این جشنواره را
از آن خود کرد .این اثر در گروه ش��عر ،خاطره و
نثر ادبی ارزیابی شده بود .همچنین گروه داوری
بخش نمایش ،فیلم و س��ینما ،عنوان تقدیری
گروه ،لوح س��پاس و جایزه دوم جش��نواره را به
اثر «آمادهس��ازی اس��توریبرد» ،ترجمه ناصر
گلمحمدی تقدی��م کردند .در این بخش از اثر
«دومیها» تألیف مس��لم قاس��می ،از مؤسسه
فرهنگی مدرس��ه برهان نیز تقدیر شد .این در
حالی است که اثر دیگر کانون با عنوان «خرگوش
قصه نمایشی دیگر از کلیلهودمنه»
باهوش و دو ّ
نوشته حسین فداییحسین نیز پیشتر به عنوان
نامزد این جایزه معرفی شده بود.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

مس��تند «چاووش؛ از درآمد تا فرود» اثری است که
توانس��ته به یک رویداد مهم موسیقی کشور بپردازد،
مس��تندی که به دور از حاشیه هم نمانده است .این
مس��تند که تازهترین اثر هانا کامکار و آرش رئیسیان
است ،با حضور بیش از بیست نفر از اعضای این کانون
مانند محمدرضا ش��جریان ،ش��هرام ناظری ،خانواده کامکار و...
س��اخته شده است ،اما در بیلبورد تبلیغاتیاش که بر سطح شهر
نصب ش��ده ،نام اسامی حذف شده اس��ت .هانا کامکار کارگردان

ماجرای حذف نام شجریان از بنر تبلیغاتی یک فیلم مستند

مس��تند «چاووش؛ از درآمد تا فرود» درباره حذف
اسامی این اثر در بنر تبلیغاتی شهری گفت :درباره
حذف ،ما هیچ صالحدیدی نداشتیم .کل پوستر را
داده بودیم که روی بنرها بزنند ،اما این کار را انجام
ندادن��د و گفتند که نامها را حذف کنید .ما در ابتدا
مخالف��ت کردیم و گفتیم که این کار را نمیکنیم ،آنها هم به ما
اعالم کردند که در این صورت بنر را نصب نمیکنیم .در ادامه به
این نتیجه رس��یدیم که بهترین راه مبارزه این اس��ت که فیلم و

اساتید خوب دیده شوند تا اینکه بخواهیم ک ً
ال امکان دیده شدن
این اثر را بگیریم .این کارگردان در پاس��خ به این پرس��ش که آیا
حذف اسامی به خاطر حضور نام استاد شجریان بوده است؟ عنوان
کرد :ما نمیدانیم به خاطر حضور چه کسی بوده ،به ما هم اعالم
نکردند ،تنها حدس ما این اس��ت که حذف اس��امی به دلیل نام
استاد شجریان بوده ،چون بقیه نامها مشکلی نداشتهاست ،اما به
ما اعالم نکردهاند به خاطر چه نامی بوده است .به ما فقط گفتند
باید اسامی را از روی پوستر حذف کنید.

اعتراض رضا علی نوری به عرضه َو إن یکاد چینی در بازار ایران

تحریمهادامنهنرمندانراگرفتهاست

آفتاب یزد – آرزو جعفری�ان :گالری والی این
روزه��ا میزبان غبارنویس��ی های رض��ا علینوری
با عنوان «مشق دل» اس��ت .این اولین نمایشگاه
خوشنویسی علینوری در زمینه غبارنویسی است.
هنری که او طاقتفرسا ،بسیار زمانبر با درآمد کم
توصیف می کند .غبارنویسی یکی از تکنیکهای
خوشنویسی است که با ظرافت و پیچیدگی خاصی
همراه است .در این گونه خوشنویسی ،خط بسیار
ریز یا به اصطالح "غبار" محور کار هنرمند اس��ت
و دلیل این نامگذاری دیده ش��دن این خطوط از
فاصله دور به ش��کل گرد و غبار اس��ت .رضا علی
نوری درباره این مجموعه می گوید« :غبارنویسی
روی بوم کار بس��یار دشواری است .هر اثر حداقل
س��ه ماه زمان می برد که معادل هزار ساعت است
و این نمایشگاه ماحصل دو سال تالش شبانهروزی
من است ».وی افزود« :در نوشتن غبار باید از قلم
خیلی س��فت و محکم استفاده ش��ود و از آنجایی
که ای��ن روزگاران به دنبال راحت��ی و رخدادهای
سریعالوصول هستند دیگر کمتر کسی زمان خود
را برای نوشتن این نوع خط صرف می کند ،بنابراین
این ش��یوه خطاطی در حال فراموش��ی اس��ت».
عل��ی نوری معتقد اس��ت در خط غبار به ش��یوه
مختص خود رس��یده اس��ت ،او توضیح می دهد:
«نوشتن این نوع خط روی کاغذ کار سختی نیست
اما من غبار را روی بوم می نویس��م؛ بوم خش��ک
و زیرس��ازی نش��ده .برخی از خطاطان ب��ه اندازه
ای روی بوم رنگ م��ی زنند که مانند کاغذ نرم و
منعطف می شود اما ماندگاری خطاطی غبار روی
بوم زیرسازی نشده خیلی بیشتر است.
از این نوع خطاطی آثاری از زمان قاجار به جا مانده
اس��ت که از آن میان می ت��وان به مکتوب مقبره
ابوبکر تایبادی اشاره کرد یا مقبره گچی گنبد شیخ
احمد جام در تایباد».
علین��وری در مورد کاربردهای ای��ن نوع خط در

متن آثار من در اغلب موارد ذکر
خداوند اس��ت مانند "حس��بی اهلل"،
یعن��ی م��را خ��دای کافی اس��ت و
همچنین عبارت" هو اهلل" .تابلوهای
موالنای من با ذکر" هو الحق" نوشته
ش��ده اس��ت .در ضم��ن تابلوهایی
برگرفته از کهکشانها نیز با کلمۀ
مقدس عشق نوشته شده است

گذش��ته گفت« :به عنوان مثال میتوان از کبوتر
نامهرس��ان نام برد که اغلب کاغذهایی که به این
روش ارسال میشد بسیار کوچک بودند و با خط
ریز نوش��ته میش��دند .برای مکتوب کردن قرآن
جیبی و نیز اسرار مملکتی هم از غبارنویسی بهره
می بردند .رنگهای به کار گرفته شده در " مشق
دل" خیل متنوع نیس��ت .بیش��تر آثار بر سطحی
روش��ن با رنگهایی محدود نوش��ته شده است و
تعدادی از آثار نیز تکرنگ و به رنگ خاک است».
علینوری در این باره می گوید« :آثار تکرنگ من
در این نمایشگاه به رنگ خاک یا گل ماش است و
الهام از کائنات است و تصویر و تص ّور زمین است،
برخی از آثار تکرنگ با الهام از اش��عار موالنا است
که به دلیل عدم تعلق این اشعار به دنیای فانی ،آن
را مبرا از رنگ می دانم».
او معتقد اس��ت هر اثر هنری که خلق می شود در

صورت��ی می تواند موفق عمل کند که مخاطب را
متحیر کند .ایجاد حیرت در مخاطب اولین ویژگی
است که یک اثر هنری باید داشته باشد.
در اکثر آثار مجموع��ه جدید علینوری حروف به
کار رفت��ه در حال چرخش به گ��رد نقطه ای در
مرکز هس��تند گاه این چرخش از درون به بیرون
و گاه برعکس از بیرون به درون صورت می گیرد،
او در این باره توضیح می دهد« :رقص و چرخش
ح��روف حول مح��وری مرکزی برگرفته از س��ما
موالناس��ت .در برخی از آثار این چرخش مخاطب
را به مرکز تصویر می ب��رد و گویا چاه عمیقی در
می��ان تصویر ایجاد می کند و در برخی دیگر نگاه
مخاط��ب را از مرکز به اطراف می برد و حروف در
اط��راف مرکز و به جهت عک��س می چرخند و از
مرکز دور می شوند ،گویا تصویر سه بعدی است و
در نگاه اول مخاطب را به داخل می کشد» .

در آثار علینوری عبارتهای پیوس��ته و کوتاه که
اغلب اذکار خداوند هس��تند با ظرافت و چرخش
خاصی ب��ه کار رفته این ذکره��ای مکرر مدام در
حال حرکت و چرخش هس��تند و گویی رقص به
میانۀ میدان ،همچون س��ما را حکایت می کنند:
وی اف��زود« :متن آث��ار من در اغلب م��وارد ذکر
خداوند است مانند "حسبی اهلل" ،یعنی مرا خدای
کافی است و همچنین عبارت" هو اهلل" .تابلوهای
موالنای من با ذکر" هو الحق" نوشته شده است .در
ضمن تابلوهایی برگرفته از کهکشانها نیز با کلمۀ
مقدس عشق نوشته شده است ».این هنرمند در
پایان گفت« :متأس��فانه مسئله تحریم ها دامن ما
هنرمندان را نیز گرفته .ما مرکب خوب برای نوشتن
نداریم و باید منتظر شویم مسافرانی از کشورهای
دیگ��ر مرکب بیاورند و از طرفی محصوالت چینی
بازار خطاط��ی ایران را نیز مصادره ک��رده و َو إن
یکاد چینی فروخته میشود و مردم به دلیل قیمت
پایین از این محصوالت وارداتی استفاده می کنند.
با همۀ این مصائب من س��عی می کنم از س��بک
زیبای غبارنویس��ی محافظت و میراثداری کنم و
همچنی��ن اثری مان��دگار و جاودانه خلق کنم که
پس از مرگم آثارم به جا بماند».
این نمایشگاه با عنوان" مش��ق دل" تا  20آذر در
گالری والی دایر است.

«روز مرگت مبارک» می آید

«میشل کری» درگذشت

«آچمز» در پامنار کلید خورد

نس��خه دوم فیلم س��ینمایی "روز مرگت مبارک" ب��ه کارگردانی
کریس��توفر لندن اکران بینالمللی خود در سینماهای جهان را از
 14فوریه سال  2019آغاز خواهد کرد .جسیکا راث که در قسمت
نخس��ت فیلم در نقش تری بازی کرده بود ،در این قس��مت نیز به
عنوان نقش اول حضور خواهد داشت و کریستوفر لندن نیز به مانند
قسمت قبل ،این قسمت را نیز کارگردانی و نویسندگی خواهد کرد.
ایزرائیل بروسارد و روبی مدین دیگر بازیگران قسمت نخست فیلم
بودند که با بودجه  ۴میلیون دالری ساخته شد ،اما در نهایت موفق
به فروش  ۱۲۲میلیون دالری شد .فیلم روز مرگت مبارک داستان
تری گلبمن را روایت میکند که در روز تولدش کشته میشود؛ اما
او در همان روز دوباره از خواب بیدار میش��ود و باید این روز را هر
بار سپری و تکرار کند و در پایان کشته شود تا کشف کند که چه
کس��ی او را کش��ته و چرا این کار را کرده است .به گزارش میزان،
گرچه داس��تان قسمت دوم هنوز مشخص نیست اما می دانیم که
قرار اس��ت تری متوجه ش��ود که بارها مردن ،به شکل عجیبی از
اتفاقاتی که قرار اس��ت در این قسمت بر س��ر وی بیایید ،آسانتر
بوده است.

میشل کری بازیگر زنی که در مقابل جان وین در فیلم «ال دورادو»
( )۱۹۶۶و الوی��س پرس��لی در فیلم «یه ذره زندگ��ی کن ،یه ذره
عاش��ق ش��و» ( )۱۹۶۸بازی کرده بود روز  ۲۱نوامبر ( ۳۰آبان) در
 ۷۵س��الگی در ایالت کالیفرنیا درگذش��ت .ک��ری در«ال دورادو»
فیلم ماقبل نهایی هاوارد هاکس کارگردان افس��انه ای س��ینمای
جهان نقش جوزفین مک دانلد دختر سرکش��ی را که به جان وین
تیراندازی می کند ،بازی کرده است .هاوارد هاکس از میشل کری
در این فیلم به این دلیل که ماریانا هیل بازیگر «خط سرخ »۷۰۰۰
فیلم قبلی هاکس در قرارداد با پارامونت بود و نمی توانست در این
فیلم بازی کند ،اس��تفاده کرد .کری پس از آن در فیلم «یه ذره
زندگی کن ،یه ذره عاشق شو» در نقش هنرمندی عجیب و غریب
مقابل الویس پرس��لی خواننده سرش��ناس آمریکای��ی بازی کرد.
به گزارش مهر به نقل از هالیوود ریپورتر ،کری در سال  ۱۹۴۳در
آناپولی��س ایالت مریلن��د به دنیا آمد .او اولین بار در س��ال ۱۹۶۴
در اولین فصل س��ریال «مردی از یو.ان.س��ی.ال.ای ».جلو دوربین
رف��ت« .دینگاس مگی خبیث» از دیگر کارهای ش��ناخته ش��ده
کری است.

تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «آچمز» به نویس��ندگی س��عید
فره��ادی و کارگردان��ی مهرداد خوش��بخت از اواخر آب��ان ماه در
تهران ش��روع ش��د .حس��ین آقا هرن��دی ،تهیهکنن��ده «آچمز»
در ارتباط با این مجموعه که به س��فارش ش��بکه سه سیما تهیه
میش��ود ،گف��ت :تصویربرداری این مجموعه را پ��س از یک ماه و
نیم پیشتولید و انتخاب بازیگر از بیس��تم آبان ماه در محله پامنار
ته��ران ش��روع کردیم .آقاهرن��دی ادامه داد :ای��ن کار یک درام با
موقعیتهای ش��یرین و گاه طنز اس��ت که تا اردیبهشتماه سال
آینده تصویربرداری آن در لوکیش��نهای مختلفی در شهر تهران
ادام��ه دارد .اکنون گروه در لوکیش��نی در خیابان ش��ریعتی قرار
دارند .وی با اعالم اینکه «آچمز» در س��ی قس��مت تولید میشود؛
در خصوص زمان پخش این مجموعه گفت :زمان پخش «آچمز»
هنوز مشخص نیست اما قطعاً برای پخش در نوروز آماده نمیشود.
ب��ه گزارش ایلنا ،در خالصه داس��تان مجموعه تلویزیونی «آچمز»
آمده اس��ت؛ مصیب تازه پس از چهلوپنج سال میفهمد که تنها
فرزند خانواده نبوده .برای پیدا کردن گمشده سالیان دور مادرش،
راهی تهران میشود.

«بچه مهندس» در پایان راه

س��عید س��عدی تهیهکننده «بچه مهندس»
با بیان اینکه تمام سعی تیم تولید بر این است
تا فصل دو و س��ه «بچه مهندس» به صورت
متوالی به روی آنتن بروند،گفت :تصویربرداری
فاز دوم س��ریال «بچ��ه مهندس» ب��ه پایان
رس��ید .وی افزود:با پایان تصویرب��رداری فاز
دو این مجموعه تلویزیونی برنامهریزی ش��ده
بالفاصله پیشتولید فاز س��ه «بچه مهندس»
با نگارش حس��ن وارس��ته آغاز شود .سعدی
گف��ت :ف��از اول ای��ن مجموع��ه تلویزیونی با
داس��تانی متف��اوت رمضان  ۹۶از ش��بکه دو
س��یما پخش ش��د و پیشبینی میشود فاز
بع��دی آن بعد از مجموعه «ب��ی قرار  »۲به
روی آنتن برود .به گزارش باشگاه خبرنگاران،
فیلمنامه این مجموعه حول زندگی شخصیتی
به نام «جواد ج��وادی» میچرخد که بیننده
از کم��ی بعد از تولدش با او و فراز و فرودهای
زندگی��ش در ی��ک مرکز نگه��داری کودکان
بی سرپرس��ت و در کنار آدمهایی با قصههای
مختل��ف همراه میش��ود و قرار اس��ت ادامه
زندگ��ی ج��واد در دوره نوجوان��ی و جوانی را
در فصله��ای دوم و س��وم ای��ن مجموعه به
تماش��ا بنشیند .در فصل دوم «بچه مهندس»
به تناسب افزایش سن «جواد» افراد مختلف و
به تبع آن لوکیشنهای این مجموعه افزایش
می یابند.

چهارمین شب پنجمین دوره فستیوال موسیقی
آینهدار دوشنبه شب دوازدهم آذر به  ۲مجموعه
آواز گالش��ی و ساز گوداری استرآبادزمین استان
گلس��تان و دِتار ،لَل ِوا و شادیانههای طبری استان
مازندران اختصاص داشت .این در حالی است که
حضور نوازنده  ۱۰۰س��اله در آخرین روز اجراها
یکی از نکات جالب توجه برنامه ها بود .نوبت اول
از آخرین شب پنجمین فستیوال موسیقی آینهدار
با اجرای قربان میرشکاری نوازنده ُدهل و پرویز
میرشکاری نوازنده ُسرنا آغاز شد .سپس حسین
بندگ��ی نوازنده کمانچه ،احم��د نظری خواننده،
نعم��ت اصالنی نوازنده دوتار ،علیرضا ش��کارچی
نوازن��ده ض��رب حلب��ی و حس��ین خس��روی
نوازنده نی موس��یقی مراسم آیینی حنابندان در
علی آباد کت��ول را اجرا کردند .عباس عالالدین
(عمو عباس) هم راوی حکایتی از روستای زیارت
استان گلستان شد .او تمام آنچه که از آواز گالشی
میداند را از  ۱۲سالگی از پسر عمویش یاد گرفته
است .این هنرمند که از ارتفاعات روستای زیارت
برای اولینب��ار اجرای صحنهای را تجربه میکرد
در دو ش��اخه محلی اس��ترآبادی به زبان طبری
و فارس��ی آواز خواند .البت��ه در مدتی که عباس
عالءالدین ترانههای «لیلی جان»« ،سوری جان»،
«نازنین»« ،الله» و «بانو غریبم» را اجرا میکرد،
تصاویری از پُرتیکه گلیمبافی همس��رش پش��ت
سر او پخش ش��د که در نهایت ترانهای را هم به
همس��رش تقدیم کرد .قربان میرشکاری نوازنده
ویولن و پرویز میرشکاری نوازنده ضرب حلبی نیز
از گ��رگان به روی صحنه رفتند و بخش دیگری

دوتارنواز  ۱۰۰ساله همه را شگفتزده کرد

مردانیشبیه«بارباپاپا»

از موس��یقی گ��وداری را به نمایش گذاش��تند.
علی مغازهای دبیر فس��تیوال آینهدار در توضیح
ای��ن گروه گفت :این اجرا نمونه ای از موس��یقی
گوداری هایی است که در کوچه پس کوچه های
تهران می چرخند و اجرا می کنند که گونه ای از
موسیقی است که ظرفیت تغییر در خودش را در
کمترین زمان دارد .گودارها شبیه به «بارباپاپا»
هستند که با مسائل مختلف فرهنگی و اقتصادی
تغییر کرده و سازهایش��ان را نیز عوض میکنند.
این اتفاق برای کولیها در همه دنیا نیز مرس��وم
اس��ت .گودارها قرنهاس��ت که حامل موسیقی
در مناط��ق مازن��دران هس��تند .آخرین گروهی
که در س��انس اول به روی صحن��ه رفتند گروه

ش��ادیانه های گوداری از مازندران بودند که قرار
بود روز گذشته اجرا کنند اما به تهران نرسیدند.
عش��قعلی ش��کارچیان نوازنده دِت��ار و خواننده،
بخشعلی ش��کارچیان نوازنده دِتار و آواز ،نادعلی
ش��کارچیان نوازنده کمانچه و حسن شکارچیان
نوازنده تنبک بخش��ی از ش��ادیانه ها را به شکل
گروهنوازی و تکنوازی به نمایش گذاشتند.
نوب��ت دوم از آخری��ن روز پنجمین فس��تیوال
آینهدار گروه موسیقی «نیما» که فضل اهلل دهقان
خواننده ،ارس�لان طیبی نوازن��ده للوا ،مصطفی
محسنی راد نوازنده دِتار ،سید باقر اسدی نوازنده
نق��اره و محمد ابراهی��م عالمی خوانن��ده آن را
تش��کیل می دادند ،آوازها و ترانه های مازندران

را روی صحنه بردند .داود قاسمیان نوازنده دِتار و
خواننده ،هنرمندی بعدی بود که به صحنه رفت
تا نوازندگی سبک نظام شکارچیان را به نمایش
بگذارد که مغازهای درباره او هم گفت :حضور این
دوتارنواز مثل تولد نظام ش��کارچیان بوده است.
حرکات دس��ت اس��تاد ش��کارچیان روی دوتار
را می ت��وان در اجراهای قاس��میان نیز دید و با
وجود اینکه این هنرمند جوان است اما موسیقی
که از او می ش��نویم قدیمی و به عبارتی او امید
دوتار است .کربالیی اصغر ابراهیمنژاد بعد از داود
قاسیمان روی صحنه رفت .این نوازنده و خواننده
 ۱۰۰ساله که به گفته دبیر جشنواره کمتر کسی
او را در ایران می شناس��د .مغ��ازهای در توصیف
ابراهیمنژاد گفت :دوتار مازندران مدیون این افراد
است .او ساکن گرجی محله است و گوش هایش
سنگین اس��ت و نوهاش س��از او را کوک کرده و
کم��ک کرد تا ب��ه صحنه بیاید .ارس�لان طیبی
خواننده و نوازند للوا و فرزند اس��تاد حس��ینعلی
طیبی نیز چند دقیقهای برای تماش��اگران اجرا
کرد .به گزارش مهر ،آخرین روز اجرای پنجمین
فس��تیوال آین��هدار با آواها و تران��ه های مردمی
ش��الیزاری مازندران به پایان رس��ید که به گفته
مغازهای جانعلی اکبریان هنرمند کشاورزی است
که از پنج س��الگی در شالیزارهای مازندران برای
نش��اکاران می خوانده و ب��رای اولین بار اجرای
صحن��ه ای خود را تجربه کرد .او بارها به رادیو و
جاهایی که می توان خواند ،مراجعه کرده است اما
آن را راه ندادهان��د و حاال برای اولین بار به همراه
خانوادهاش در آینهدار به صحنه آمده است.

