
 کرونا،داغ ترین 
سوژه عکاسی قرن

یک عکاس می گوید: کرونا موضوعی بود که به 
جرأت می توان گفت هر عکاسی حتی در حد چند 
نمونه عکس روی آن کار کرده است؛ درواقع کرونا 
موضوعی بود که در قرن اخیر بیش از هر سوژه ای 

به آن پرداخته شد. 
حسن غفاری در گفت وگویی با ایسنا گفت: 
عکاســان در ســال ۹۹ با توجه بــه محدودیت 
های اجباری که بیماری کرونــا ایجاد کرد تنوع 
موضوع برای عکاســی نداشــتند. ولی شــاهد 
تولید مجموعه های بسیار تکان دهنده از طرف 
بسیاری از عکاسان کشور بودیم که از ابتدا روی 
موضوع کرونا کار کردند و مدام ســوژه هایی را از 
بیمارســتان، قبرستان و سطح شــهر به تصویر 

کشیدند. 
اگر قرار باشد روایتی برای تاریخ درباره سال 
کرونا و آنچه بر سر انسان ها گذشت بیان کنیم، از 
البه الی همین عکس هاست؛ به عنوان مثال در 
تبریز می توان به آقای کریم متقی اشاره کرد یا در 
تهران به عکس های آقای مرتضی نیکوبذل اشاره 
کرد. این عکاس اضافه کرد: مهم ترین شــاخصه 
سال ۹۹ رســیدن به تعریف عکاسی حرفه ای و 
میدان دادن به عکاســان حرفه ای بــود. در این 
سال توانستیم از خودگذشتگی، توانایی و دانایی 
را در نگاه عکاسان حرفه ای نســبت به تأثیرات 

اجتماعی کرونا در جامعه ببینیم. 
او ادامه داد: در سال ۹۹ شــعار ایمنی بر کار 
مقدم اســت و رعایت فاصلــه اجتماعی موجب 
شد محدودیت عکاسی به وجود آید. خود من در 
سال ۹۹ به سختی توانستم دو سفر داشته باشم 
و شرایط و محدودیت های کرونایی مانع از انجام 
عکاسی آزادانه می شد؛ می توان گفت در این سال 
نسبت به سال های قبل کمترین تنوع موضوعی و 
بیشترین تمرکز عکاسی روی موضوع کرونا بود. 
در سال ۹۹ بخش وسیعی از رویدادها، جشنواره ها 
و مسابقات عکاسی مرتبط به کرونا بود و احتماال 

در سال۱۴۰۰ نیز ادامه داشته باشد.

مدیرکل اداره کل صنایع دستی و گردشگری استان:
کنترل مسافران مازندران در 

ایام نوروز بسیار سخت بود

مدیرکل اداره کل صنایع دستی و گردشگری 
اســتان مازندران در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره 
میزان مسافران ورودی به استان و استفاده آن ها از 
امکان تفریحی و گردشگری بیان کرد: طبیعی است 
که استان مازندران به دلیل راه های دسترس پذیر 
میزبان مسافران بسیاری باشد. کنترل مسافران در 

این ایام بسیار سخت بود. 
ســیف اهلل فرزانه با بیان اینکه سه شهر آمل، 
رامســر و ســاری نارنجی بودند  افزود: رنگ این 
شــهرها در آخرین روزهای ســال ۱۳۹۹ به زرد 
تبدیل شد و طبیعی بود مسافرت به آنها آزاد شود 
و بالفاصله در بیست و پنجم اسفند ۹۹ ستاد سفر 
را تشکیل دادیم. او درباره اقدامات نظارتی انجام 
شده اظهار کرد: بیشترین اقدام ما بر این مبنا بود 
که تیم های نظارتی را قوی کنیم و ممنوعیت هایی 
را برای واحدهای اقامتی غیرمجاز که در سال های 
قبل انجام می شد در نظر بگیریم. برای مثال چادر 
خوابی، استفاده از مدارس، تکایا، مساجد و غیره را 
برای اقامت ممنوع کردیم. برای این منظور ۲۰۰ 
نفر از همکاران ما برای تشــکیل تیم های نظارتی 

بسیج شدند.
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وحید خانه ساز

یکــی از راه های زنده نگاه داشــتن 
موسیقی و مقام های باستانی که هزینه 
و دشــواری های کمتری به همراه دارد 
یادآوری تالش های بزرگان درگذشته 
است؛ هنرمندانی که بی چشم داشت و 
بدون هیچگونه توقع تنها با سرمایه قلبی 
و وجودی خود مسیر را برای ادامه حیات 
موسیقی و آیین ها هموار کرده اند و با آنکه 
به خوشــنامی در تاریخ و حافظه مردم 
ثبت شده، اما کمتر از آن ها می شنویم. در 
صورتی که توجه به خصوصیات اخالقی 
و حرفــه ای بزرگان عرصه موســیقی، 
هنرمندان نسل های بعد را در مسیری 

درست قرار خواهد داد.
سیدامراهلل شاه ابراهیمی، مقام دان، 
مقام خوان و نوازنده تنبور، در این دسته 
از هنرمندان جای می گیرد. او متولد سال 
۱۳۰۲ است و در فروردین سال ۱۳۸۲ 
دارفانی را وداع گفته و حال ۱۹ ســال از 

درگذشتش می گذرد.
شــاه ابراهیمی کــه او را اســطوره 
تنبور کرد می نامند، در دهه 5۰ )زمانی 
که تنبورســازی منحصر بــه منطقه 
کرمانشاه و مراسم مذهبی و آیینی بود( 
با فعالیت های مفید و موثــرش آن را از 
حصار محدودیت خــارج کرد. تا پیش 
از سیدامراهلل شاه ابراهیمی تنبور برای 
عموم مردم سازی ناشناخته بود و صرفا 
به صورت سینه به سینه و خانوادگی به 

نسل های بعد انتقال می یافت.
شــاه ابراهیمــی، اولیــن کالس 
رسمی آموزش تنبور را در شهر صحنه 
استان کرمانشــاه دایر کرد که حاصل 
این اتفــاق تربیت هنرمندانی اســت 
که حال جزو بزرگان تنبور محســوب 
می شوند. سیدخلیل عالی نژاد، کیخسرو 
پورناظری، سیدقاســم حقیقت نژاد، 
سیدیحیی و سیدفرامز رعنایی، معصوم 
شربتی و سیدآرش شهریاری هنرمندانی 
هستند که از محضر ســیدامراهلل شاه 

ابراهیمی بهره برده انــد. تنبور تا پیش 
از شاه ابراهیمی  ســازی گروهی نبود و 
به صورت انفــرادی و در قالب تکنوازی 
مورد استفاده قرار می گرفت. او بود که با 
تشکیل گروه »تنبورنوازان« و بهره گیری 
از شاگردان مکتبش در سال ۱۳5۲ این 
رویه را تغییر داد و از آن زمان به بعد بود که 
تنبور پس از انزوایی چند هزار ساله، در 
ایران و عرصه های بین المللی مورد توجه 

قرار گرفت.
گروه تنبورنوازان به سرپرستی 

سیدامراهلل شاه ابراهیمی
نتیجه تالش امراهلل شــاه ابراهیمی 
باعث شــد چند ســال بعد کیخسرو 
پورناظری و ســیدخلیل عالی نژاد دو 
گروه »شمس« و »باباطاهر« را تشکیل 
دهند و با اجرا در کنسرت ها و جشنوارها 
این ساز و موسیقی را به دیگران معرفی 
کنند. باید یادآور شد شاه ابراهیمی که 
عالوه بر شاگردی پدرش سید لطف اهلل، 
از محضر بزرگانی چون درویش سعدی، 
سیدهادی اجاق، سیدآقا عزیز ذوالنوری، 
و سیدروحتافی بهره برده و فقط نوازنده 
تنبــور نبوده، بلکــه با شــاگردی نزد 
سیداحمد اعتضادی )یکی از شاگردان 
درویش خان( در نواختن ســازهای تار 
و سه تار نیز اســتادی چیره دست بوده 

است.
طی دو دهه گذشــته افراد بسیاری 
درباره شخصیت و شــیوه نوازندگی و 
آموزش شاه ابراهیمی اظهار کرده اند که 
به طور کم و بیش مورد توجه قرار گرفته 
و شنیده شده اند؛ اما از میان نزدیکان این 
استاد عرصه تنبور کسی درباره او شیوه و 
خدماتش صحبتی به میان آورده است. 
ادیب شاه ابراهیمی، نوازنده تنبور، مدرس 
و ســازنده ساز، که دانشــجوی فلسفه 
در مقطع دکتراســت، نوه سیدامراهلل 
شاه ابراهیمی است و از کودکی به طور 

مستمر نزد او شاگردی کرده است.
این نوازنــده و مــدرس تنبور طی 
گفتگو با ایلنــا از خصوصیات اخالقی 

و ویژگی های هنری ســیدامراهلل شاه 
ابراهیمی گفت.

مهربانی و تواضع از دالیل محبوبیت 
امراهلل شاه ابراهیمی است

ادیب شــاه ابراهیمــی در ابتدای 
صحبت هایش گفت: ســیدامراهلل شاه 
ابراهیمی شــخصی فوق العاده مهربان 
و بســیار مهمان نواز بود و یکی از دالیل 
محبوبیت ایشان همین دو ویژگی است. 
واقعا برای او تفاوتی نداشت که میهمانش 
کیست. بچه و بزرگ و غریبه و آشنا در 
نوع برخوردش با میهمان هیچ تفاوتی 
ایجاد نمی کرد و با گشاده رویی و خنده از 
او پذیرایی می کرد. من در دوران کودکی 
بیشتر اوقات خانه پدربزرگم بودم و در 
پذیرایی از میهمانان به او کمک می کردم 

و شاهد این ویژگی ها در او بودم.
وی در ادامه گفت: دیگر ویژگی امراهلل 
شاه ابراهیمی تواضع ایشان بود که البته 
این خصوصیــت را در اغلب اســتادان 
قدیمی و هم نســالن ایشان می بینیم. 
درویش امیر حیاتی و خیلی های دیگر 

نیز اینگونه بودند.
 استاد در آموزش 

هیچ ترحمی نداشت
او ادامه داد: اســتاد شاه ابراهیمی، با 
افرادی مثل من کــه در کودکی افتخار 
شاگردی اش را داشتم یا بزرگانی چون 
سیدخلیل عالی نژاد و دیگر افراد بسیار 
بسیار سختگیر بود و در مقوله آموزش 
هیچ ترحمی به خرج نمی داد. دلیل این 
ســختگیری ها این بود که می خواست 
آن تنبور اصیل خانقاهی و مقام ها را به 
طرزی صحیح و جزئی نگرانه به ما بیاموزد 
و این موضــوع برایش بســیار اهمیت 
داشت. اما رویکردش با دیگر افرادی که 
نزدش می آمدند تا نحوه نوازندگی شان 
توسط ایشان شــنیده و تایید شود به 
گونه ای دیگر بود و آن سختگیری ها را 
اعمال نمی کرد، بلکه به تشــویق آن ها 
می پرداخت؛ حتی اگر آن ها بد یا اشتباه 

می نواختند.

ادیــب شــاه ابراهیمــی در ادامه 
توضیحاتش بیان کرد: یکبار به ایشان 
اعتراض کردم و گفتم شما به ما خیلی 
سخت می گیری اما با بعضی های دیگر 
که نزد شــما می آیند چنیــن رفتاری 
نداری. دلیل این تغییر رفتار چیست؟ که 
در پاسخ به زبان کردی و آن اصطالحاتی 
که به کار می بردند گفتند؛ »روله، شما 
قرار است در جمخانه تنبور بزنی و حق 
ذره ای اشــتباه و تحریف در مقام نوازی 
نداری و باید الگو باشی. اما آن هایی که 
با آن ها خوش رفتارترم و بر آن ها سخت 
نمی گیــرم و از مناطــق دور یا نزدیک 
می آیند، می خواهند یاد بگیرند سازی 

بزنند و دلشان خوش باشد.«
بسیاری از افراد مدعی نزد استاد 

شاگردی نکرده اند
وی در پاســخ به این سوال که تعداد 
شاگردان سیدامرهلل شاه ابراهیمی به طور 
میانگین چند نفر بوده، گفت: نمی خواهم 
از کسی نام ببرم اما بســیاری از افرادی 
که حال خودشــان را شاگرد پدربزرگم 
می دانند و به تعریف ماجراها و خاطراتی 
از او می پردازند واقعا شاگردی نکرده اند. 
برخی به خانه پدر بزرگ می آمدند و یک 
چای می خورند و دمی با او می نشستند و 
نوازندگی اش را می شنیدند و می رفتند. 
این افراد بعدها خود را شــاگرد ایشان 
دانســته اند؛ در صورتیکه شاگرد یک 
اســتاد بزرگ بودن اینگونه نیســت. 
چگونه می توان چنین افرادی را شاگرد 
سیدامراهلل شاه ابراهیمی محسوب کرد، 
زمانی که حتی یک بار سراغی از ایشان 
نگرفته انــد و مقابلش ســاز نزده اند. به 
هرحال این رفتارها برای کسب وجهه 
و اعتبار اســت که رفتــاری غلط و غیر 

اخالقی است.
صافی و صداقت گذشتگان در 

امروزی ها وجود ندارد
ادیب شــاه ابراهیمی در پاســخ به 
این ســوال که چرا آن تواضع اســاتید 
قدیمی در مدرسان و نوازندگان امروزی 
نیست، گفت: به نظرم این خال به شرایط 
اجتماعی مــا برمی گــردد. به هرحال 
اتفاقاتی که در اجتماع و دنیای پیرامون 
ایجاد می شــود، بر اخالقیات و بینش و 
دیدگاه های ما تاثیر بســیار می گذارد. 
حال در دوره ای زندگی می کنیم که مدیا 
و دنیای مجازی بیش از دنیای واقعی مورد 
توجه است و بستری برای مطرح شدن 
افراد اســت. همه این موارد باعث شده 
آدم ها با شرایط دیگری شناخته شوند، 
لذا آن صافی و و پاکی وصداقت و تواضع 

گذشتگان در آن ها دیده نمی شود. 
او با تاکید بر اینکه رویکرد هنرمندان 
و استادان گذشــته با رویکرد امروزی ها 
متفــاوت بــود، گفــت: بزرگانی چون 
پدر بزرگم و بســیاری دیگر از استادان 
نسل های گذشــته لحظه ای به مطرح 
شدن و شــهرت فکر نمی کردند و تنها 

هدفشان انتقال درست موسیقی و مقام ها 
بوده است. اگر حتی به استادان نسل بعدی 
آن بزرگان توجه کنید، متوجه تفاوت ها 
خواهید شد. این افراد موسیقی را به عنوان 
یک مارکت دیدند و اصال به خاطر همین 
نگرش در نوع رفتــار و کار تغییر حالت 
دادند. این نوازنده تنبور با تاکید بر اینکه 
استادان امروزی بیشتر به دنبال شهرت 
و امرار معاش بیشتر با موسیقی هستند، 
توضیح داد: این را هم در نظر داشته باشید 
که برخی افراد در دنیای امروز برای کسب 
اعتبار بیشتر وجهه ای دینی و درویشی 
به کارشــان می دهند تا به این ترتیب با 
ظاهری متفاوت افراد بیشتری را به خود 
جذب کنند، متاسفانه این رویه غلط برای 
افرادی که می خواهند تنبور یا سازهای 
دیگر را بیاموزنــد و بنوازند به نوعی الگو 
تبدیل شده اســت. وی با اشاره به اینکه 
چنین افرادی در نحوه نوازندگی مقام ها 
دچار اشــکال و تحریف هستند، گفت: 
متاسفانه موسیقی نیز از آن اصالت قبلی 
خارج شده و بخش هایی به آن اضافه شده 
است. ترویج دهنده چنین آثاری موسیقی 
بازاری را خوب می شناسند و می دانند 
چگونه از این روش سلیقه مخاطبان را 
برآورده کنند، لــذا قطعاتی را می نوازند 
که در لحظه برای شــنونده خوشایند 
است. اما از آنجایی که چنین آثاری مانند 
حباب هستند و اصالت ندارند، به زودی 
فراموش می شوند. در نهایت نیز همین 
افراد و همان مخاطبان پس از مدتی باز 
هم به ســراغ همان آثار و مقامات اصیل 

خواهند رفت. 
امراهلل شاه ابراهیمی اولین گروه 

تنبورنوازی تاریخ را راه اندازی کرد
این مدرس موسیقی در ادامه درباره 
خدمات امراهلل شاه ابراهیمی به جامعه 
تنبورنوازان گفت: اینکه ایشــان اولین 
کالس آموزشی تنبور را راه اندازی کرد 
دلیل دارد و پدربزرگ در اینباره خاطره ای 
برایم تعریف کرده بود که شنیدنش خالی 
از لطف نیست. ایشــان گفتند »یکی از 
روزها که در جمخانه بودم شــرایطم به 
گونه ای نبود که بتوانم تنبور بنوازم و از 
یکی از حضار خواستم که ساز را بردارد 
و کالم بخواند و ایشــان در جواب گفت 
بلد نیســتم و در ادامه از چند نفر دیگر 
درخواســت کردم که این کار را انجام 
دهند که آن ها نیز ابراز ناتوانی کردند و 
با خودم گفتم اگر روزی نباشم چه کسی 
می خواهد بنوازند و کالم خوانی کند؟ 
و اگر کسی نباشد ســاز تنبور فراموش 
می شود؛ لذا تصمیم گرفتم برای افراد سن 
و سال دار، کالس آموزشی برگزار کنم« 
که این کار را کردند و موفق هم بودند و 
در ادامه نیز اولین گروه تنبورنوازی را در 

تاریخ ایران راه اندازی کند. 
گروه های امروزی مقام ها را 

دستکاری می کنند
شــاه ابراهیمی اذعان داشت: البته 

نحوه فعالیت گروه ایشان با دیگر گروه ها 
بسیار متفاوت بود و آثاری که می نواختند 
یا می ساختند هرگز از چهارچوب اصلی 
تنبور خــارج نبودند و حرمت بســیار 
داشتند. االن بسیار شاهد این اتفاق ها 
هستم که برخی افراد و گروه ها به اصل 
قضیــه بی توجهند و مقام ها را دســت 
کاری می کنند و با ایجــاد تغییراتی به 
اجرای آن ها می پردازند. آن احترامی که 
اهلی صحنه و منطقه گوران و کل کشور 
برای زنده یاد امراهلل شاه ابراهیمی قائل 
هستند، به دلیل مجموعه ای از صفات 
ویژه ایشان و خدمات با ارزشی است که 
به موسیقی مقامی تنبور ارائه کرده اند. 
بی اغراق اگر اســتاد شاه ابراهیمی نبود 
شاید تنبور تا سال های سال در محدود 

منطقه کرمانشاه باقی می ماند.
تعصب بسیار استاد در 
درست نوازی مقام ها 

ادیب شــاه ابراهیمی گفت: یکی 
دیگر از ویژگی هایی که اســتاد شــاه 
ابراهیمی داشــتند و نمونــه آن را در 
خودم و دیگر افــراد ندیده ام، تعصب 
ایشان نسبت به درست و دقیق نواختن 
مقام ها بود. مثال اگــر مقامی را پنجاه 
سال پیش نواخته بودند اگر سال ها بعد 
و بارهای بار آن را اجرا می کردند هیچ 
تغییری در نوع نواختن ایشــان وجود 
نداشــت، حتی به اندازه جابجایی یا 

اضافه و کم کردن یک نت.
او ادامه داد: یادم هســت روزی نزد 
استاد محمدرضا درویشی بودم و ایشان 
درباره این ویژگی خاطره جالبی را تعریف 
کرد. می گفتند روزی که به اتفاق استاد 
امراهلل شاه ابراهیمی و آقای سیدخلیل 
عالی نژاد برای ضبط آلبوم »سماع« به 
استودیو رفته بودیم، ایشان روی صندلی 
نشست و شــروع به نواختن کرد و یک 
ساعت به طور مســتمر و بدون وقفه به 
اجرای مقام ها پرداخت؛ بدون حتی یکبار 
تپق زدن. و در نهایت آلبوم »سماع« که 
تنها اثر رسمی ایشان است خلق و منتشر 
شــد. این نشــان دهنده این است که 
پدربزرگ به ثباتی واال و درونی رسیده 
بود و این ویژگــی در نوازندگان دیروز و 

امروز به ندرت یافت می شود.

دلیل اهمیت سیدامرهلل شاه ابراهیمی در موسیقی مقامی تنبور چیست؟ 

اسطوره تنبور ُکرد و موسس اولین گروه تنبورنوازی تاریخ

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تجسمی

گردشگری

پس از موافقت ســتاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر انتقال 
مشاغل تئاتر از گروه سه به گروه دو مشاغل، سه اثر نمایشی 
از این هفته در تاالرهای چهارسو، سایه و قشقایی تئاتر شهر 
به صحنه می روند. تصمیم اجرا در حالت نارنجی پیرو جلسه 
عصر چهارشنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ و پیگیری معاونت 
امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و اداره کل هنرهای 
نمایشی و موافقت ســتاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر انتقال 
مشاغل مربوط به تئاتر از گروه سه به گروه دو مشاغل، صورت 

می گیرد.
در تاالر چهارسو تئاتر موزیکال »جنگ و صلح« به نویسندگی، 
طراحی و کارگردانی میثم یوسفی از روز سه شنبه ۱7 فروردین 

ماه سال ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۹ ، مدت زمان ۴۰ دقیقه و قیمت بلیت 
۴۰ هزار تومان روی صحنه می رود.

در خالصه داستان تئاتر موزیکال »جنگ و صلح« آمده است: 
»در مجلس بزمی دو خانواده سازهای سنتی )ایرانی( و کالسیک 
)فرنگی( در حال اجرای موسیقی هستند  که دو ساز جوان کمانچه 
از خانواده سازهای ایرانی و چنگ از خانواده سازهای کالسیک 
رخ در رخ یکدیگر قرار گرفته و یک دل نه صد دل عاشق و واله و 
شیفته یکدیگر می شوند؛ اما با توجه به اختالفات بین فرهنگی و 

خانوادگی شان با ممنوعیت خانواده هایشان مواجه می شوند.«
»ِمرفی« عنوان دیگر نمایش جدید مجموعه تئاتر شهر است 
که از روز یکشنبه پانزدهم فروردین ماه در تاالر سایه مجموعه تئاتر 

شهر به نویسندگی سپیده ضیایی و کارگردانی نگین ضیایی پیش 
روی مخاطبان قرار می گیرد. در این نمایش که ساعت ۱۸:۴5 با 
مدت زمان 6۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰ هزار تومان روی صحنه 

می رود.

در خالصه نمایش آمده است: »در عین حال که نمی شه انتظار 
داشت اوضاع بهتر بشه، دست کم لزومی نداره واهمه داشته باشیم 
که چیزی بدتر بشه. اوضاع همیشــه همونطور که هست باقی 
می مونه. بدین ترتیب، خارج از وجود خود ِمرفی، دست کم پنج 

نفر به ِمرفی نیاز دارن.«
از روز ســه شــنبه ۱7 فروردین ماه  نیز یک اثر جدید با 
عنوان نمایش »کنسرت مرگ گرم« به نویسندگی، طراحی 
و کارگردانی محمدرضا عطایی فر  ساعت ۱۸ به مدت زمان 
۹۰ دقیقه و قیمت بلیت ۴۰ هزار تومان اجرای خود را در تاالر 
قشــقایی تئاتر شــهر آغاز می کند. روایت داستانی نمایش 
»کنسرت مرگ گرم«  از دهه چهل آغاز شده و تا دهه ۱۴۰۰ 
ادامه خواهد یافت . این نمایش به صورت داستان گو در هفت 
اپیزود با زبان موســیقی، رخدادهای مهم هــر دهه را روی 

صحنه روایت می کند.

تئاتر شهر ضدکرونایی می شود
تئاتر

محمدرضا درویشی 
می گوید: روزی که به اتفاق 
استاد امراهلل شاه ابراهیمی 
و آقای سیدخلیل عالی نژاد 
برای ضبط آلبوم »سماع« به 
استودیو رفته بودیم، ایشان 

یک ساعت بدون وقفه به 
اجرای مقام ها پرداخت؛ 

بدون حتی یکبار تپق زدن. 
در نهایت تنها اثر رسمی 
ایشان خلق و منتشر شد
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