
 »آوند زمان« 
در گالری شیرین برپا شد

نمایشــگاه آثار حمیدرضا اندرز با عنوان »آوند 
زمــان« در گالری شــیرین برگزار شــد. اندرز در 
گفت وگو با هنرآنالین با اشــاره بــه اینکه در این 
نمایشــگاه حدود ۲۰ طراحی با زغال و مداد و 15 
نقاشــی رنگ روغن به نمایش درآمــد، گفت: این 
مجموعه حاصل ســه ســال کار اخیر است. البته 
من هیچ وقــت برای یک نمایشــگاه کار نمی کنم 
بلکه به صورت مستمر نقاشی می کنم و زمانی که 
انسجامی میان آن ها به وجود بیاید تعدادی را برای 
برگزاری نمایشــگاه انتخاب می کنم. او با اشاره به 
اینکه تم همه کارهای این مجموعه درخت بوده است 
گفت: همیشه حول دو موضوع عمده نقاشی کرده ام، 
درخت و طبیعت بی جان. البته طبیعت بیجان های 
من نیز طبیعت گیاهی مانند میوه ها بوده اند. اندرز 
ادامه داد: شــاید یکی از دالیلی که گرایش زیادی 
ندارم همه چیز را به وضوح بکشــم این اســت که 
احساس می کنم بسیاری از مسائل اساسی که ما با 
آن ها درگیر هستیم دارای ابهام هستند و نمی توانیم 
درباره آن ها به یک نگاه قطعی برسیم حتی علم نیز 
صد در صد قطعی نیست و بسیاری از نظریات معتبر 
علمی با آمدن نظریــات جدید تغییر کرده یا حتی 
منسوخ شده اند. بنابراین انسان هم درباره مسائلی 
که با آن ها روبرو است به قطعیت نمی رسد و همه چیز 
در هاله ای از ابهام می گذرد. اندرز درباره کتاب آثارش 
که هم زمان با این نمایشــگاه رونمایی شد گفت: از 
سه ســال پیش پروژه گردآوری این مجموعه آثار 
در همکاری با انتشارات خط و طرح آغاز شد. عالقه 
زیادی داشتم که کتابی از گزیده آثار خود منتشر 
کنم زیرا وقتی تعدادی از آثار هنرمند به صورت یک 
مجموعه در کنار هم قرار می گیرد این امکان را هم 
برای مخاطب و هم برای خود هنرمند فراهم می کند 
که بتواند به مسیری که طی کرده است مراجعه کرده 

و در آن دقیق شود. 

 ممنوعیت سفر 
به جنگل های ارسباران

معــاون گردشــگری آذربایجان شــرقی از 
ممنوعیت ســفر به جنگل های ارسباران به دلیل 
آغاز عملیات محلول پاشــی هوایی به مدت یک 

ماه خبر داد.
به گــزارش روابــط  عمومــی اداره کل میراث 
 فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی آذربایجان 
شــرقی، علیرضا بایرام زاده گفت کــه از تاریخ ۳1 
اردیبهشت ماه تا ۳۰ خرداد ماه سال جاری به مدت 
یک ماه، هر روز و یا متناوب که البته بستگی به  شرایط 
جوی دارد، در جنگل های ارسباران با هدف کنترل 
و مبارزه با آفت های جنگل ، عملیات محلول پاشی 
بیولوژیک انجام می شود و با توجه به اینکه هواپیما 
به درختان نزدیک می شود، احتمال سقوط شاخه 
درخت و یا پاشیده  شدن محلول بیولوژیکی به روی 
گردشگران و احشام وجود دارد و بر اساس مصوبه 

ابالغی، منطقه در این مدت قرق خواهد بود.
معــاون گردشــگری آذربایجان شــرقی از 
گردشگران خواست به منظور جلوگیری از هرگونه 
خسارات جانی و مالی ناشــی از عملیات محلول 
پاشی از ســفر به جنگل های ارسباران در منطقه 
کلیبر در مدت زمان اعالم شده خودداری کنند. 
بدیهی اســت در این مدت روستاییان منطقه نیز 
باید از چرای احشام خود در جنگل های ارسباران 
محدوده شهرستان کلیبر جلوگیری به عمل آورند.
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خالو قنبر راستگو آخرین بازمانده 
نسل طالیی موســیقی هرمزگان و 
استاد مســلم نی جفتی مانند برخی 
دیگر از بزرگان با انتشار فیلم وضعیت 
زندگی اش، از مردم استمداد کمک 

کرد.
به گزارش ایلنا، اهالی موســیقی 
نواحی چه در شرایط عادی و چه در 
بحران ها با مشکالت عدیده مواجهند. 
این اوضاع سال هاســت وجود دارد 
و متاســفانه طی چند سال گذشته 
هیچ تمهیدی برای رسیدگی به این 
وضعیت ازسوی مسئوالن اندیشیده 
نشده اســت. حال نیز شیوع بیماری 
کرونا طی یک ســال و نیم گذشــته 
شــرایط بغرنج تری را بــرای اهالی 
موسیقی بخصوص فعاالن موسیقی 

نواحی رقم زده است.
بیش از یک ســال و نیم اســت 
اهالی موســیقی به دلیــل تعطیلی 
فعالیت هــای هنــری و جلوگیری 
از برگــزاری برنامه هــای جمعــی، 
همچنین نبــود حمایت های مادی 
و معنوی دولتی، اوضاع معیشــتی و 
شغلی بدتری پیدا کرده اند. طی این 
مدت، برخی هنرمندان و اهالی رسانه 
به صورت جســته و گریخته درباره 
اوضــاع هنرمندان موســیقی همه 
مناطق کشور هشدارهایی داده اند، 
اما هیچ واکنش مثبتــی در اینباره 

وجود نداشته است.
نارضایتی اساتید و بزرگان از 

اوضاع معیشتی 
موضوع بدتر نارضایتی اســاتید و 
بزرگان موســیقی نواحی از وضعیت 
نابســامان کاری و معیشــتی است. 
بی شــک اســاتید و بزرگان هر شهر 
و اســتان پرچم داران موســیقی و 

رسوم و آیین های کهن منطقه شان 
هســتند و نارضایتی آنها از زندگی، 
نظر نســل های جوان تر را نســبت 
بــه فعالیت هــای هنــری تغییــر 
خواهــد داد و اینگونه اســت که گاه 
می شــنویم نوجوانــان و جوانــان 
فالن شــهر یا روســتا عالقــه ای به 
یادگیری موســیقی فولک و محلی 
دیارشــان ندارند و به موسیقی های 
مــه پســندتر  عا و   ســطحی تر 

روی آورده اند.
با این حال صدای اهالی موسیقی 
نواحی به گوش مسئوالن نمی رسد، 
این محاق تا به آنجاست که گاه برخی 
از آنها علی رغم میل باطنی وضعیت 
بغرنج خــود را رســانه ای می کنند؛ 
زیرا چاره ای جز ایــن نمی بینند. تا 
همین چندماه پیــش انجمن های 
موسیقی اســتان ها خانه امید اهالی 
موسیقی نواحی بودند اما چند ماهی 
اســت که شــعبه های آنها در حال 
تغییر رویــه و تبدیل به موسســات 
خصوصی است و با این تفاسیر هیچ 
واسطه ای میان هنرمندان نواحی و 
مســئوالن پایتخت نشین در وزارت 
ارشاد وجود نخواهد داشت. در نهایت 
اینکه اوضاع بد و شرایط مالی بغرنج 
بزرگان اهالی موسیقی نواحی به نفع 
کلیت موسیقی کشــور نیست و در 
مدت زمانی نه چنــدان کوتاه تبعات 
این بی  توجهی ها ابعاد گسترده تری 

پیدا خواهد کرد.
 خالو قنبر راستگو 
و زندگی ناجورش 

طی یــک ســال و نیم گذشــته 
تعدادی از اســاتید موسیقی نسبت 
به وضعیت بد شــغلی و هنری خود 
واکنش نشــان داده اند و با انتشــار 

فایل هــای مکتــوب و تصویری در 
فضای مجازی برای رساندن اعتراض 
و صدایشــان به گوش مســئوالن 
تالش کرده اند که اغلب به نتیجه ای 
نرســیده اند. یکی از دالیل این عدم 
موفقیت کوتاهی رسانه های رسمی 
در انعکاس اخبار مربوط  به آنهاست. 
یکی از آخرین افرادی که وضعیت بد 
زندگی و معیشــتی اش را رسانه ای 
کرده، خالو قنبر راســتگو )نوازنده 
جفتــی و یکی از شــروه خوان  های 
مطرح استان هرمزگان( است. او که 
در عرصه موســیقی با نام خالو قنبر 
و قنبر احمد شــهرت دارد بی شک 
یکی از بــزرگان موســیقی جنوب 

کشور است.
الزم به یــادآوری اســت که 
نی جفتی یکــی از مطرح ترین 
سازهای استان هرمزگان است 
و اهمیت آن تا به آنجاســت که 
مردم نوای موســیقی برخی از 
مناطق جنوبی ایران را با صدای 

آن می شناسند. با تاکید بر اینکه 
خالو قنبر تنها بازمانده نسلی است 

که این ساز را سینه به سینه آموخته 
و آموزش داده اند. 

شروه نیز نمونه ای از قدیمی ترین 
و اصیل تریــن شــیوه های آوازی 
در مناطــق جنوب ایــران از جمله 

هرمزگان اســت و غالبــاً دارای 
مضامین حزن انگیز اســت. 

شــروه در هرمــزگان بــا 
نــام عمومــی شــروند 

شــناخته می شود. 
نی  ا در شــروه خو
بوشهری معموالً از 

جفتی اســتفاده 
نمی شــود امــا 

در هرمزگان اســتفاده از جفتی در 
شروه خوانی مرسوم تر است.

 نگاهی به سرگذشت 
آخرین استاد نی جفتی 

خالو قنبر که فراگیری موسیقی 
را از کودکی آغاز کرده، در سال های 
پایانــی پیــش از انقالب بــا دعوت 
علی خان حبیب زاده به او و گروهش 
پیوســت و این همــکاری حدود 5 
ســال به طول انجامیــد. او پس از 
انقــالب اســالمی و در زمان جنگ 
تحمیلی ایران و عــراق فعالیت های 
هنــری را کنــار گذاشــت و در 

سال های پایانی جنگ بود که گروه 
»کالنــگ« را تشــکیل داد و طــی 
فعالیت های آن به خواندن ترانه ها و 

آواهای محلی و نوازندگی پرداخت.
خالو قنبر کــه در عرصه تئاتر نیز 
فعالیت هایی داشــته و کنسرت های 
داخلــی و خارجــی متعــددی را 
روی صحنه برده، طی این ســال ها 
بــا خوانندگانی چون رضــا صادقی، 
ناصر عبداللهی، ســعید شهروز، پیام 
عزیــزی، محمد علیــزاده و زنده یاد 
مرتضی پاشایی همکاری داشته است. 
خالو قنبر که شیوه نوازندگی اش در 
پنجمین اجالس کمینه ثبت میراث 
ناملموس )ســال 1۳94( ثبت ملی 
شــده به تازگی با انتشار فیلم محل 
زندگــی اش، از وضعیت بد خود 
و فقری گفته کــه دامنگیر او و 
خانواده اش اســت. طی یکی 
دو روز گذشته برخی از اهالی 
موســیقی برای کمک به 
خالو قنبر و جلب حمایت ها 
فیلم او را در صفحات خود 
منتشــر کرده اند تا در این 
اطالع رسانی و کمک سهیم 
باشــند. برخی نیز انتشار 
کمــک  فیلــم 

خواســتن خالو قنبر را دور از شان و 
جایگاه او دانسته اند و دیگران را نیز از 
انتشار فیلم باز داشته اند. اما واقعیت 
این است که خالو قنبر راستگو راهی 
جز انتشــار فیلمی از خانــه محقر و 
زندگی نابسامانش نداشته و تمهیدی 
جز کمک خواستن زبانی را چاره کار 

ندیده است.
 خالو قنبر تنها نیست 

متاســفانه این تنهــا خالو قنبر 
راستگو نیست که نسبت به وضعیت 
بــد زندگــی اش از هنرمنــدان و 
مسئوالن درخواســت کمک کرده 
اســت. خبرگــزاری ایلنــا پیش تر 
طی گفتگو با هنرمندان موســیقی 
نواحی درباره وضعیت معیشتی و 
شغلی شان اطالع رسانی کرده 
که بازخوردهــای مثبتی از 
سوی مســئوالن نداشته 
اســت، اگر هم کمکی 
بوده توسط خیریه ها 
و نهادهای مردم نهاد 

تامین شده است.

شروه خوان و استاد مسلم نی جفتی هرمزگان درخواست کمک کرد

ساز ناکوک زندگی خالو قنبر های موسیقی نواحی 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تجسمی

گردشگری

با بازگشایی سالن های تئاتر طی روزهای اخیر، سامانه های 
بلیت فروشی نیز گیشــه های آنالین نمایش ها را فعال کرده 
تا عالقه مندان به تئاتر بتوانند از میــان نزدیک به ۳۰ اثر روی 
صحنه، خرید داشته باشند؛ اما به نظر می رسد دنیای تئاتر توان 
ایجاد تکاپوی رسانه ای ندارد. با مرور وضعیت فروش سالن ها 
می توان دریافت اقبال عمومی از تئاترها جالب نیست. برخی از 
نمایش ها بدون مخاطبی است که بابت خرید بلیت هزینه کند.

در چنین شرایطی اما نه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
نه نهادهای رسانه ای همانند تلویزیون برای بهبود کسب وکار 
تئاتری ها برنامــه ای در نظر نگرفته اند. تنهــا برنامه تئاتری 
تلویزیون با عنوان »شب های هنر« پس از اتمام فصل اخیرش، 

از اسفند سال گذشته تا به امروز روی آنتن نرفته است و به نظر 
نمی رسد تمایلی برای بازگشت هر چه سریع تر برنامه در شبکه 
چهار مطرح باشد. این در حالی اســت که با نزدیک شدن به 
برگزاری جشــنواره جهانی فیلم فجر، تلویزیون باکس های 
متعددی در اختیار سینماگران و به خصوص عوامل جشنواره 
فیلم قرار داده است. حتی خبرهایی از تولید چند ویژه برنامه 
برای ایــن رویداد در نظر گرفته شــده اســت، رویدادی که 
به واسطه کرونا قرار اســت بخش مهمی از آن در یک پلتفرم 
مجازی برگزار شود. در ســایت ایران تئاتر با وجود راه اندازی 
سامانه ای به نام تلویزیون تئاتر ایران، هیچ برنامه ای برای ترویج 
تئاتربینی وجود ندارد. هرچند دولت از اختصاص سوبســید 

برای نمایش های روی صحنه رفته خبر داده است؛ اما سوبسید 
مذکور کمکی به بازگشت مخاطب به سالن های تئاتر نمی کند. 
ارشاد در رایزنی های خود با تلویزیون نیز چندان موفق نبوده یا 

شاید اساساً رایزنی برای تولید محتوای تئاتری نداشته است.
ناگفته نماند در روزهای اخیر بار دیگر از سوی رسانه های 
منتسب به ارشاد مسأله بازگشت تله تئاترها داغ شده است؛ اما 
تمرکز خبری این سویه جهان تئاتر نیز به سمت اهالی باسابقه 
تئاتر است تا گرو ه های جوان. البته این موضوع نیز مشخص 
نمی شود آیا بازگشت تله تئاترها می تواند اعتماد مخاطب ایرانی 

را نسبت به حضور در سالن های تئاتر جلب کند. 
در این روزها تنها پایگاه مهم تئاتر رادیو است که به واسطه 
وجود رادیو نمایش و چند برنامه ویژه در شبکه های گفتگو، 
فرهنگ و تهران اقدام به ترویج تئاتربینی می کنند؛ با این حال 
با توجه به حجم باالی آثار، عدالتی در توزیع نمایش ها در رادیو 

نیز وجود ندارد. همچنین فقدان شــهرت بخش عمده ای از 
کارگردانان و هنرمندان آثار روی صحنه نیز در ایجاد ارتباط 
بین آنان و رادیو، مانع تراشی می کند. حاال  باید دید با داغ شدن 
وضعیت انتخابات و به حاشــیه رفتن بیشتر تئاتر، دولت چه 

برنامه ای برای قشر تئاتری رو خواهد کرد.

تئاتر کرونازده در مرداب بی خبری

»اگر می دانســتی تا کی زنده هستی، چطور 
زندگی می کردی؟« پرفروش ترین رمان ســال 
۲۰1۸ نیویورک تایمز، رمانی با داســتان های 

خانوادگی و روابط خواهر برادری درباره چگونه 
زیستن است که توسط مهسا ملک مرزبان ترجمه 

و وارد بازار کتاب شده است.

کتاب اگر می دانســتی تا کی زنده هســتی، 
چطور زندگی می کردی؟ نوشته کلوئه بنجامین 

هم به مرگ می پردازد و هم به زندگی.
ماجرا از این قرار است که حوالی سال 19۶9 
یک زن روانــی در آپارتمانــی در منطقه دلگیر 
لوواریست ســایدنیویورک زندگی می کرد که 
مدعی بود می تواند زمان مرگ آدم ها را پیش بینی 

کند!
این ادعا آنقدر هیجان انگیز بود که چهار فرزند 
خانواده ُگلد، خود را به آپارتمان او برســانند و با 
ترس و لرز درباره آینده خود بپرســند. از آن روز 
به بعد، زندگی هر چهار نوجــوان رنگ دیگری 
به خود می گیرد. همین انتخاب مهم پیوســته 
مخاطب را در طول رمان بــه این فکر فرو می برد 
که اگر من جای هر کدام از این شخصیت ها بودم 
و اگر روزی باخبر می شدم که تا کی زنده هستم، 

چطور زندگی می کردم؟ چقدر مسیر زندگی ام را 
عوض می کردم؟

این اثر صرفا درباره مردن نیست؛ بلکه درباره 
چگونه زیستن است.

در بخشی از این رمان آمده است:
لوک از او سوال کرد: از زندگیت چی می خوای؟ 
و اگر واریا می خواســت صادقانه جــواب دهد 
می گفت می خوام برگردم از اول شــروع کنم. به 
خود سیزده ســاله اش می گفت به دیدن آن زن 
نرود. به خود بیست ســاله اش می گفت سیمون 
را پیدا کند و ببخشد. به خودش می گفت از کالرا 
مراقبت کند، دنبال رابطه های درست بگردد، قبل 
از این که پرستار، بچه را از آغوشش بیرون بکشد، 
می گفت دست نگه دارد. به خودش می گفت تو 
می میری، تو می میری، همه می میرند. به خودش 
می گفت به بوی موهای کالرا توجه کن. خودت را 
به آغوش دنیل بسپار که خم می شود تا بغلت کند... 
به خودش می گفت چیزی که از ته دل می خواهد 
این نیست که تا ابد زنده بماند، این است که دیگر 

نگران چیزی نباشد... )ص4۲۲(

 کلوئه بنجامین، نویسنده جوان آمریکایی 
این اثر، تاکنون دو کتاب نوشــته اما در همین 
دو اثــر نیز موفقیت چشــمگیری به دســت 
آورده اســت. رمان اگر می دانستی تا کی زنده 
هســتی، چطور زندگی می کردی؟ تحسین 
منتقــدان زیادی را به همراه داشــته اســت. 
رادیو نشــنال پابلیــک، روزنامه واشــنگتن 
پســت و ماهنامه اینترتینمنــت ویکلی این 
 کتاب او را از بهترین کتاب های ســال ۲۰1۸ 

معرفی کرده اند.
مهسا ملک مرزبان به غیر از فعالیت در رادیو 
و تلویزیون، کتاب های متعددی ترجمه کرده 
است، از جمله آثار ترجمه ای او می توان به قلبی 
به این ســپیدی و شیفتگی ها نوشــته خابیر 
ماریاس، سانســت پارک از پل استر و... تالیف 
مجموعه داســتان خرده روایت های بی زن و 

شوهری اشاره کرد.
اگر می دانســتی تا کی زنده هستی، چطور 
زندگی می کردی؟ در 44۰ صفحه در انتشارات 

کتاب کوچه منتشر شده است.

پرفروش ترین رمان سال ۲۰۱۸ نیویورک تایمز در بازار کتاب ایران

»اگر می دانستی تا کی زنده هستی، چطور زندگی می کردی؟«

کتاب

یکی از آخرین افرادی 
که وضعیت بد زندگی و 

معیشتی اش را رسانه ای 
کرده، خالو قنبر راستگو 
)نوازنده جفتی و یکی از 
شروه خوان  های مطرح 

استان هرمزگان( است. او 
که در عرصه موسیقی با 

نام خالو قنبر و قنبر احمد 
شهرت دارد بی شک یکی 
از بزرگان موسیقی جنوب 

کشور است
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