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مراسم تشییع پیکر زنده یاد علی مرادخانی برگزار شد

وداع با یار مشفق هنر و موسیقی

گزارش روز

گــروه فرهنگــی  /آییــن تشــییع پیکــر زنده یــاد علی
مرادخانــی معــاون ســابق هنــری وزارت فرهنگ و
ارشــاد اســامی و مدیــر مــوزه موســیقی ایــران ،روز
گذشته چهارشنبه  19خردادماه با حضور تعدادی از
هنرمنــدان و مدیران فرهنگی برگــزار و در قطعه 20
بهشت زهرا به خاک سپرده شد.
درایــن مراســم کــه اجــرای آن را ســید عبــاس
سجادی برعهده داشت ،حجتاالسالم والمسلمین
دعایــی ،مدیــر مســئول روزنامه اطالعــات بهعنوان
سخنران اول در جمالتی او را نمونهای از پاکی ،صفا
و بیریایی خواند« :مهمتر از همه تخصص و اشراف

بر هنری که به آن تعلق داشت ،بود .عزیز و باارزش
بود و شخصیت و منش افراد را بخوبی درک میکرد
و از هیچ کمکی برای افراد دریغ نداشت».
ëëعلی ما زیست مسلمانی و انسانی داشت
ســیدعباس صالحی وزیرفرهنگ و ارشاد اسالمی
ضمــن قدردانــی از مقــام فرهنگــی هنــری مرحــوم
مرادخانــی بــه  4دهــه فعالیت او اشــاره کــرد« :علی
مرادخانــی از چنــد جنبه خاص و متمایز اســت .نکته
اول در زیســت فردی اوســت که مــن در اینجا به چند
نکتــه بســنده میکنــم .علــی مرادخانی شــور زندگی
داشــت .او همــه صورتــش لبخنــد بــود ،صدایــش

گرمابخش بود که حتی در همین بیماری هرگز نشانی
از بیمــاری نداشــت و صدایش سرشــار از زندگی بود.
ویژگــی دیگــر او ترکیب تدین و هنر بود کــه برگرفته از
یــک خانــواده اهــل زهد بــا تمــام وجود شــورمندی و
شیفتگی هنر را داشت .نکته دیگر تواضع ،ادب ،حسن
خلــق ،صمیمیت ،بیتعارفــی و بیتکلفــی از جمله
ویژگیهای رفتاری بود که میتوانستیم در وجود علی
مرادخانی ببینیم .نکته ســوم داشتن اخالق حرفهای
اســت .اخــاق حرفــهای مدیــر فرهنگــی و هنری هم
اخــاق خاصی باید باشــد و علی ما این اخــاق را در
حوزههای مختلف داشت و نشان میداد.

ëëیک مدیر مدنی
احمد مسجدجامعی عضو شورای اسالمی شهر
تهران و وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمی به شیوه
مدیریت او اشاره داشت« :علی مرادخانی یک مدیر
تشریفاتی نبود و هیچ گاه دوستی ای که با هنرمندان
داشت به شیوه یک قرارداد مطرح نمیشد .او مدیر
بخشــنامهای نبود و از روی محبتورزی درون و یک

همه میگفتند ســلیم آخر مرام و
معرفت است ،یعنی توی رفاقت
هیچ چیز کــم نمیگذارد و آن روز
شانســم گفته بود یــا دعای خیر ننــهام بود
نمیدانم ،اما انگار که از من خوشش آمده
بود .شــاید هم به گوشــش خورده بود که از
زیر کار در رو نیســتم .تازه از توی دار و دسته
قاســم قورباغه زده بــودم بیرون و داشــتم
بــرای خــودم ول میچرخیدم کــه یک روز
ســلیم نمیدانــم بــه چــه کار آمــد خانــه
مــا .وقتی بــا بویــه روی تخت گوشــه حیاط
نشســتند ،قهــوه و قلیــان را از دســت ننهام
قاپیدم و گذاشتم پیش پای کت و ُ
کلفتش.
«ماشــاهلل ســی خــوت مــردی شــدی
عامو»...
خوشــم آمد .اول بار بود کســی مرا الغر
ندیــده بود .تــو روش لبخنــد زدم امــا انگار
ت آفتــاب
منتظــر جــواب مــن نبــود .دســ 
ســوختهاش را گرد کرد دور فنجان و قهوه را
الجرعه سرکشید.
«نــه ایی حرفــا نیس خالو .خدارو شــکر
ب َتر کن تا سیت چند
هور دلش ُپِر ماهیه .ل 
ُ
بفرستم».
ت ا َتر و تازهش
زور َم َخده و بالش نشسته
به
ر،
کَو
بویه ی 
ِ
بــود ،میخواســت که خــودش را از تک و تا
نندازد .تو دو ســال اخیــر ،یعنی دقیقش از
روزی که از باالی نخــل افتاد ،دیگر کمرش
صاف نشــد .وقتی از نخل افتاد اول صدای
خشــک اســتخوانهاش را شــنیدند و بعــد
فریــادی که از نخلســتان ما و عمــو عامر رد
شــد ،از هور گذشــت ،لب مرز رسید و نالید
که« :یا اهلل.یا بویه .شکستم».
سلیم داشت یک پشــت حرف میزد و
مابین حرفهــاش نیم نگاهی هــم به ننه
میانداخت که بین دو لته َدر ایســتاده بود.
نه میآمد و نه میرفت.
«مــرد باید نــان زن و بچــه ْ
ش دربیاره...
ِ
مرد خوش باید جوهر داشــته باشه خالو...
ل داری یا نه؟»
قبو 
بویه بــا قیافهای که مثل یــک در ِد کهنه
خفه بود نگاه میکرد ،گاهی هم با کلمهای

هــور
یُبریــد .نگاهم به
خشــک شــرجی هوا را م 
پــای بویه بود کــه عین یک توپ ،بــاد کرده
بــود و رگهــای آبیریــزی مثل کــرم توش
وول میخوردنــد .بویــه ســرش را تــکان
داد«:ها خالو .نخلسون همهاش بدبختیه.
کــم بال که ســرت نیومــد .بخــدا داری عقل
میکنی خالو».
ت آخــر ســلیم درآورد یــک دســته
دســ 
لب تخت گذاشــت و رو به
چــاق
اســکناس
ِ
خی یه کاری ســی
من گفتُ « :ولِک تو نمی ِ
خوت دس و پا کنی؟»
گفتم«:ها که میخوام .مثالً که چه کاری
عامو؟»
«تورت سالمه؟»
با سر جواب دادم«ها»
گفت« :فــردا ْ
صب خواب نمونــی »...و

دســت پت و پهــن پشــمالوش را تا نزدیک
سرش باال برد.
صبح علیالطلوع بویه کولرگازی را تازه
خاموش کرده بود و خنکای کرختی داشت
تــو عمق خوابم نفس میکشــید که ننه پتو
را از روم کشید.
«َپه مگه مردم معطل َ
تونن؟ ســلمان،
مصیبت پاشــو .ایی ســلیم خیر ندیــده در اَ
ِ
جا کند».
بویه اول صبحی عبا پوشیده بود .مخده
سرخ را تکیه دستش کرده بود ،زیر چشمی
ننــه را میپاییــد و بــا صدای ســبکی زمزمه
میکرد:
«هیچی نشرب مای ِمن ذاک الزالل
وطینک الحری نخلطه بطینه»...
«آخ اگر از چشمه زالل لبهات بنوشم

نگاه به کارنامه هنری فریدون شهبازیان به انگیزه زادروز این هنرمند

مروری بر نمایش «کریملوژی» به کارگردانی رضا بهرامی

کاشف شوکران موسیقی ایران

درخشش بر صحنه خالقیت

نداسیجانی
خبرنگار

محسنبوالحسنی

پارتیتور

میتــوان بــه «جــام تهــی» بــا
صــدای محمدرضا شــجریان،
«شــبانگاهان» بــا صــدای
عبدالحســین مختاباد« ،چرخ
گردون» با صــدای علیاصغر
شاهزیدی« ،سروش آسمانی»
بــا صــدای علیاصغــر
شاهزیدی« ،رباعیات خیام» با
صــدای مرحوم احمد شــاملو،
«بشنو از نی» با صدای شهرام
ناظــری و «گریــز» بــا صــدای
نــادر گلچیــن و ...اشــاره کــرد.
امــا آلبومــی کــه بــه مخاطبان
موســیقی پیشــنهاد میشــود
«کاشــفان فروتــن شــوکران» نــام دارد کــه در دو
مجموعــه بــا دکلمــه احمد شــاملو منتشــر شــده
اســت .کاشــفان فروتــن شــوکران ( )۱ســال ۱۳۵۹
توســط کانون فرهنگیهنری نیداوود به بازار آمد
که شــامل  17قطعه اســت و در برگیرند ه اشــعار
سیاسی و اجتماعی شاملو است که برای زندانیان
و اعدامیــان حکومت پهلوی ســروده شــده.
کاشفان فروتن شوکران ( )2نیز  19قطعه
اســت کــه ســال  ۱۳۸۹توســط کانــون
ی هنری نیداوود منتشــر شــد
فرهنگــ 
و دنبالهای اســت بر مجموعــه اول که
شنیدن آن خالی از لطف نیست.
ëëکاشفان فروتن شوکران
ëëفریدون شهبازیان
ëëدکلمه احمد شاملو
ëëناشر نی داوود
ëëســالهای انتشــار  1359و
1389

خبرنگار

دیوار چهارم

آهنگســازی مبحثــی اســت کــه از
دیربــاز مورد توجه موســیقیدانان
بوده و در این ســالها آهنگسازان
موســیقی ایرانــی تــاش کردنــد
آثــاری ارزشــمند و البتــه بــا الهام
از تمهــای موســیقی ایرانــی
تولید و منتشــر کننــد .از میان این
آهنگســازان هســتند افــرادی کــه
کارنامه هنری شــان گویای تعهد،
تمرکــز و تفکر آنها بر موســیقی و
تولیدآثارشاناستمانند فریدون
شهبازیان؛موسیقیدان،آهنگسازو
رهبرارکسترکه 21خردادماهزادروز
ایــن هنرمند اســت .شــهبازیان از
جمله هنرمندان شناخته شده موسیقی ایرانی است که
نامش با رهبری ارکســتر ملی ایران و هنرش با ساخت
موسیقیفیلموآلبومهایموسیقیپیوندخوردهاست.
او نزدیک به 60موسیقی فیلم ساخته است که از جمله
آنها می توان به همکاری با داریوش مهرجویی در فیلم
«لیال»«،هیوا»رسولمالقلیپور«،آقایرئیسجمهور»
ابوالقاســم طالبی« ،شــام آخر» فریدون جیرانی،
«معصومیت از دست رفته» داوود میرباقری و
«کاله پهلوی» سیدضیاالدین دری اشاره کرد.
درخصــوص آلبومهــای موســیقی
نیــز آخرین اثری که منتشــر کرد «وقتی
برگشــتم» نــام دارد که مرداد ماه ســال
 99منتشــر شــد .البتــه او
در ایــن ســالها بیــش از
 32آلبــوم موســیقی بــا
صــدای هنرمنــدان
مختلف منتشــر کرده
کــه از جملــه آنهــا

آخ اگر گل ُرس تو با خاکم بیامیزد»...
هروقت میخواست دل ننه را بهدست
بیــاورد این طور شــیک میکــرد و ایــن آواز
را میخوانــد .بعــد میگفت« :نخنــد بویه،
یادبگیــر .بــا همــی آوازا اول روز قلب دختر
شــیخ عدنان را ربودم .چــه خیال کردی؟»
جلــو در کــه صــدای دویــدن
پریــده بــودم ِ
دمپاییهای ننه َب َرم گرداند.
«ننه ســلمان .دورت بگرد ُوم ،بیا ایی یه
لقمه رو بگیر ،ضعف میکنی خو»
کوچــه ســکوت صبــح اول تابســتان را
داشــت .پژوی ســلیم مثل قوی سفیدی به
نرمــی ،راهــش را از میــان پســتی و بلنــدی
کوچه باز کرد.
« ُولــک صبحونــه کــه نخوردی؟.کلوچه
معسله ( ،)1مقویه ،بخور جون بگیری ها»

یــادم آمد قاســم قورباغه چقــدر از من
حمالــی کشــید و آخرش هم پولــم را نداد.
هــر بار یک بهان ه میآورد .یک بار میگفت
اوضاعــش کســاد اســت .یک بــار میگفت
ماهیها زاد و ولد نمیکنند ،یا چه میدانم،
ک بار هم به زمیــن و زمان
بالغ نیســتند .یــ 
فحش میداد که مردم دیگر حالل و حرام
سرشان نمیشود.
گوش هایشــان آویزان شــده بود و وقتی
نگاه میکــردی انگار همیشــه یک تکه غم
مثل ماهی پشــت پلکهاش شــنا میکرد.
شــبیه بویــه شــده بــود کــه مــدام شــکایت
میکرد که «نخلستان داره میخشکه ،سال
به سال زمین بخیلتر میشه ،اگه نه پشت
«قواله »ننهات نبود تا حاال صد باره فروخته
بودمــشَ .پــه مگه یه آدم چقــدر جون داره

بویــه؟» .میرفــت رو تــن نخلهــا دســت
میکشــید و تــو گوششــان ِورد میخوانــد،
بــه خیالــش کــه خجالــت میکشــند و ثمر
میدهنــد .بعــد برمیگشــت و تــو خودش
مچاله میشــد .هیچ نمیگفــت و یک تکه
غــم شــبیه ماهــی پشــت پلکهــاش شــنا
میکرد .اصالً همهشــان شــبیه هــم بودند.
فقط مینالیدند .اما ســلیم فرق داشت .از
انگشــتر سرخش معلوم بود و از ماشینش.
اصــاً تــو بگــو شــد یکبــار همیــن قاســم
دســت تــوی جیبــش بکنــد و یــک فالفلی
چیزی بخرد؟ نشد .همهشان داشتند مثل
ماهیهای یخی میشدند.
«دست شــنا که بلدی؟ ها؟ یه وقت کار
دسمون ندی؟»
«ها که بلدم عاموَ .په چه خیال کردی»
از لبخنــدش خوشــم نیامــد ،امــا زود
فراموش کردم .بــادی در نیزارها چرخید و
رطوبت خنکی از هور به صورتمان نشست.
بوی علف و آب آفتاب دیده میآمد.
ســلیم قایــق را خامــوش کــرد .دور و
بــرش را نگاهی انداخت .ســایه ماهیهای
بازیگــوش تــوی آینــه آب هر لحظــه پیدا و
پنهــان میشــد .دلــم از خوشــی میتپیــد.
میدانســتم دســت پر برمیگردیم .راستی
راســتی شانس به من رو آورده بود ،یا شاید
دعــای خیر ننــهام بــود .نمیدانــم .منتظر
بــودم که تور بیندازد ،اما ســلیم خم شــد و
از کیســه ســیاهش دو رشته ســیم کلفت را
بیرون کشــید و بــه موتور قایقش چســباند.
رشتهها مثل دو مار تشنه در آب فر و رفتند.
آنوقــت یــکلحظــه همــه چیــز ایســتاد.
پرندههــا ایســتادند .نیزارها و علفشــورها
ایســتادند .آوازهای بویه از روز اول تا همین
امروز صبح ایستادند .نخلستان ایستاد .آن
تکــه غم ،کــه مثــل ماهی پشــت پلکهای
قاســم و ننــهام شــنا میکــرد ایســتاد .من،
قایــق موتوری ،هور ،آســمان و حتی ســلیم
ایســتادیم .آســمان ســیاه شــد و هــزاران
ماهی شــبیه پرندگانی تیر خورده از آسمان
باریدند.در هور ،بوی دهان دیو میآمد.
 1کلوچه معســل :نوعــی کلوچه محلی
خوزستان که با خرما و ادویهجات میپزند

نمایش «کریملوژی» به نویســندگی مهران
رنجبــر و کارگردانــی رضا بهرامــی اولین بار
ســال  1398در تماشــاخانه هامــون روی
صحنه رفت و با اســتقبال بســیار خوبی هم
روبهرو شــد .حــال در فیلیمو میتــوان آن را
دیــد .در ایــن نمایش که به عقیده بســیاری
از منتقدان تئاتر ،نمایشــی موفق در کارنامه
رضــا بهرامــی بــه حســاب میآیــد ،مجیــد
رحمتی بهعنوان تک بازیگر ،چنان درخشید
که باید حســاب ویــژهای روی آن باز کرد و در
ادامــه به بخشــی از ریزهکاریهای آن اشــاره
میکنیم« .کریملوژی» در حقیقت داستان
کریم شیرهای تلخک دربار ناصرالدین شاه
اســت .او لقــب دوشــابالملک را داشــت و
بــرای ناصرالدین شــاه آنقــدر عزیز بــود که
زمانــی که فــوت کرد ،ناصرالدین شــاه ســه
روز عــزای عمومــی اعــام کرد .امروز کســی
نمیدانــد قبــر او کجاســت و حــاال کریــم
شــیرهای بعد از ســالها به دنبال قبر خود و
ســؤالهای بیجوابش میگــردد و این خط
اصلی داســتان نمایش رضا بهرامی اســت.
همانطور که مطرح شــد «مجید رحمتی»
در اجــرای دقیــق و ظریــف «کریملــوژی»
انــگار دارد خلقالســاعه کالس بازیگــری
برگــزار میکند و ما همــراه با این همه توش
و توانی که این بازیگر دارد و این همه امکان
رشدی که شیوههای نمایش ایرانی برای هر
بازیگــری میتواند فراهم ســازد ،خرســند و
متمرکــز با قصــه و راویاش پیش میرویم.
اینکه ژستها و فیگورها هرچقدر هم سخت
باشــند ،بــا فراگیریشــان بازیگــری را مثــل
آب خــوردن میکننــد؛ چون دیگــر میتوان
بــا تعریفهــای ویــژه نقشهــا و تیپهــا را

بــا کمترین تغییــری ارائــه کرد .زنپوشــی و
پادشــاه شــدن دو مثــال بــارز اســت .جــدا از
توانایی بازی ،مسیر دایرهوار قصههای ایرانی
و شــرقی و هزارتــووار بــودن خردهروایتهــا
نیز جهان متــن را برای مخاطب اینجاییتر
میکند .انــگار همه چیز باید ایرانی باشــد و
کارگــردان نیز به ناچار در هدایت بازیگران و
اســتفاده از تکنیکها و شیوههای نمایشها
و خردهنمایشهای ایرانی در زمینه ساختار
نهایی اجرا ،بهرهمندی های الزم و ضروری
را بــرده اســت .در ایــن میــان ،میــدانداری
«مجید رحمتی» سخت جسورانه و خالقانه
مینمایــد کــه بتوانــد در هــر گــذری یکــی از
چشمهها و فنون اجرایی و بازیگری را آشکار
کند .از پردهخوانی و نقالی گرفته تا روحوضی
و بقالبازی و تعزیه و دیگر نکات ریز و بارزی
که از او یک بازیگر تمامعیار میســازد .نکته
دیگــر ،کارگردانــی و طراحی صحنــه این اثر
نمایشی است که همه با هم در متن و بطنی

ساده ،قصد دارند صرفاً یک روایت بیشیله
پیله را برای مخاطب تعریف کنند و اگر چه
در عین پرداخت مدرن ،نگاهی نیز به سنت
دارد امــا اجازه نمیدهد این تکنیکها از کار
بیرون بزند .با این حال به نظر میرسد متن
در «کریملوژی» جاهایی به بیراهه میرود و
از منطــق و جهان درونی کریم شــیرهای دور
میشود .هرچند هدفبازی با کلمات است
و نویســنده میخواهد نقد روشــنگرانه بکند
امــا این خالف آمد این همه ســادگی اســت
کــه دارد همه چیــز را به زیبایی تمام نمایان
میســازد و دیگــر نیازی به لفاظــی و بازی با
کلمات نیســت که ما اصطالحات سیاسی و
فلســفی را به هنرمندی بچسبانیم که شاید
اصالً این چیزها به گوشش نخورده باشد.
«ëëکریملوژی»
ëëنویسنده :مهران رنجبر
ëëکارگردان :رضا بهرامی
ëëبازیگر :مجید رحمتی

کافه نما

داستان

کوثر شیخنجدی
نویسنده

جوشــش دلی کارهای مربوط به هنرمندان را انجام
مــیداد و به اعتقاد مــن علی مرادخانــی یک مدیر
مدنی بود که به اعتقاد خود به تنهایی میتوانســت
یک اداره کل باشد».
ëëمرادخانی یک نام قابل احترام است
حمیدرضــا نوربخــش خواننــده و مدیرعامل خانه
موســیقی نیــز در ایــن مراســم اظهــار کــرد« :مــا اهالی

موســیقی ،علی مرادخانی را از ســال  ۱۳۶۹شــناختیم.
روزی که وارد مرکز موســیقی شد  ،ورودش نیز حکایتی
داشــت .در واقع میتوان گفت آمــدن آقای مرادخانی
قدمی مبارک و خیر برای اهالی موســیقی داشــت .من
میدانم که بسیاری از اهالی موسیقی ،علی مرادخانی
را عضــوی از خانواده خود میدانســتند و میدانند .این
مــواردی هم کــه میگویــم واقعاً اغــراق نیســت ،اینها
حرفهــای درســتی اســت کــه من فکــر نمیکنــم فرد
دیگری این گونه باشــد .علی مرادخانی یک «نام» بود،
«منصب» نبود .او نامی است که برای همه قابل احترام
بود و همه جا حرف که میزد حرفش شنیده میشد».

ëëدنیای میان ما
ëëکارگردان :لین چون یانگ
ëëمحصول تایوان

دنیای میان ما
فرهنگی /با وقوع قتلهای فجیع ،همه
ما مدتی در شوک و بهت فرو میرویم
بعــد بازار گمانهزنیهــا و اظهار نظرها
دربــاره قاتــل و مقتــول در شــبکههای
مجــازی و گفتوگوهــای حقیقــی
روزانــه داغ میشــود .برخی رســانهها
را متهــم میکننــد و دربــاره نقــش
رســانهها در کنتــرل جرم و خشــونت
مینویســند .خیلیها درباره خانواده
قاتل قضاوتهــای ناعادالنه میکنند.
گاهی جامعهشناســان و روانشناسان
در بــاره آســیبهای روحــی خانواده
مقتــول صحبــت میکننــد و  ...تمام
اینهــا و آنچــه حول و حــوش چنین
اتفاقهایــی در جامعه شــکل میگیرد
در ســریال «دنیــای میان مــا» بخوبی
تصویر شده است.
در اثر یــک تیراندازی در ســینما 9 ،نفر
کشــته میشــوند .داســتان ســریال دو
ســال بعــد از ایــن واقعــه و پیامدهای
این اتفاق را روایت میکند که چگونه
سرنوشــت تمام طرفین درگیر در این
اتفاق هولناک مثل خانواده قربانیان،
قاتــل ،نیروهای محافظتی و رســانهها
و وکال به یکدیگر گــره میخورد .مردم
به دلیــل ایــن فاجعه بــزرگ ،اعضای
خانــواده وکیــل و بزهــکار را متهــم
میکننــد ،خانــواده قربانیــان به دلیل
آســیبهای روحــی نابود میشــوند،
خانــواده قاتــل بــه خاطــر برخــورد
جامعــه خــود را پنهــان میکننــد،
خانــواده وکیــل مدافــع کــه درصــدد
اثبات مشکالت روحی و روانی بزهکار
اســت با قضاوتهای جامعه رو در رو
میشود ،رویکرد رسانهها برای پوشش
اخبــار این حــوادث با متهم شــدن به
سرگرمیسازی دچار چالش میشوند
و...
این مینی ســریال  10قسمتی تصویری
کامــل از آن چیزی اســت کــه جامعه
در مواجهه بــا قتلهای فجیــع تجربه
میکنــد .در ایــن ســریال بــر رویکرد و
نگاه روانشناسانه و جامعهشناسانه در
مواجهه با خشــنونت تأکید میشــود
و به مخاطب یادآور میشــود که الزم
اســت از ســوژه فاصله بگیریم ،راجع
بــه شــخصیتها قضــاوت نکنیــم و
شرایط و دالیل شکلگیری خشونت را
واکاوی کنیم.
«دنیــای میــان مــا» محصــول کشــور
تایوان و از تولیدات شــبکه «اچ بی او»
آســیا اســت و از ســایت  imdbامتیاز
 9.1را دریافت کرده است .این سریال
به کارگردانی لین چون یانگ در سال
 2019ســاخته شــده و آلیسا چیا ،شنگ
هائــو ون ،کریس وو ،تریســی چــو و یو
چن ایفای نقش کردهاند.

