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غوغاي روزهاي پاياني سال كهنه را پشت سر ميگذاريم
و انشــاءاهلل «روز از نــو ،روزي از نــو» آن هــم در روزهايــي
كه درختان به شــكوفه نشســته ،جوانه زده و طبيعت بار
ديگر به حكم الهي ،جواني از سرگرفته و همهچيز تازه و
نو اســت .ديگر كسي كوزه نميشكند و با گالب و شكوفه
نصراهلل حدادي
همــراه نســاخته و به ميــان كوچــه نمياندازد .برســر در
نقاره خانه در ميدان ارك يا «سردر باغ ملي» ديگر كسي
نقــاره نميزند و مژده فرارســيدن بهار عيد را بدين گونه
به مردم نميدهند .از توپ ميدان ارك و «توپ در كردن» هنگام تحويل سال ،ديگر
خبرينيست.
خياطها ديگر تا نيمههاي شب «بخيه روي بخيه» نميزنند و لباس دوخته شده،
سكه بازار است و فقط «قنادها» هستند كه تا هفته اول سال نو همچنان بازارشان گرم
استوجعبههايشيرينيبرسرميز-خواستمبگويمسفرهعيد،ديدمديگرسفرهاي
كسي نميگسترد -نوروزي رفته و كام ميهمانان را شيرين ميسازد و خانه تكانيهاي
ســال نو نيز ديگر زحمــت و اذيت و آزار خانم خانه را چنــدان فراهم نميآورند و از
قاليشــوييها گرفته تا شــركتهاي خدماتي براي نظافت خانه و ساختمان ،معنا و
مفهومخانهتكانيرانيزبيرنگساختهاند.
ديگر كســي «دلشــوره» روزهاي آخر سال و نرســيدن لباس نو و سمنو و شيريني
خانگي بر سر سفره هفتسين را ندارد و همه چيز حاضر و آماده ،در بازار يافت شده
و ميتوان با يك تلفن كردن ناقابل ،همه چيز را فراهم آورد .ميوههاي عيد از سيب
گرفته تا نارنج به فراواني يافت ميشــوند و غوطه خوردن نارنج در كاســه چيني در
سر سفره هفت سين ،چندان رشك برانگيز نيست و ديد و بازديدهاي عيد ،همانند
گذشــته «دستهجمعي» نيست و بوي اســكناس تازه ،الي قرآن مجيد ،چندان هم
مشــام نواز نيست و بچهها چندان چشمشــان به دنبال عيدي گرفتن «نميدود» و
خواب پوشــيدن لباس نو ،نوجوانان را تا صبح عيد بيدار نگه نميدارد ،اما تا دلتان
بخواهــد در جادههــا ترافيــك داريم و بعضاً تصادف و شــتاب و عجله و خســتگي و
ظاهراً مســافرت و تفريح .از تكاليف نوروزي در مدارس ،چندان خبري نميتوانيم
بيابيــم و دانشآمــوزان فــارغ از هر تكليف و پــرس و جو ،تا حدود زيــادي معافند و
خالصه عيد است و تفريح .بياييم در اين واپسين روزهاي سال با خود عهد ببنديم:
به ديدن بزرگترها رفته ،رسوم عيد را بجا آورده ،عيدي بدهيم و بگيريم و اگر قصد
مســافرت داريم ،هنوز وقت كافي در اختيار داريم و به دور از عجله و شــتاب ،به هر
شــكل و صورت ،اســباب ســفر را فراهم آورده و مقصود و مقصدمــان را به آرامي با
ديگران تقسيم كرده و به تأني به آن برسيم و از عجله ،خواب آلودگي ،شتاب و هراس
و دلهــره ،پرهيــز كنيم .دلها را خانه تكاني كنيم و اگر شــد از تقصير و قصور ديگران
بگذريم .آن وقتها ،روزگاري كه چندان از آن فاصله نگرفتهايم ،بزرگترها واسطه
ميشــدند ،تا كوچكترها با هم آشــتي كنند و به زبان بهتر ،بزرگ ،بزرگي ميكرد و
كوچك ،كوچكي مينمود ،تا كارها سر و سامان گيرد.
دل به دست آوردن و «صله رحم» از باقيات صالحات هر آدمي ميتواند باشد
و با نگاهي بهاطرافمان ،به قدر وســع و طاقتمان ،افرادي بيبضاعت را دريابيم و
آنها را نيز شريك شاديهايمان كنيم كه خداوند متعال دستگيري از ضعفا را بسيار
يدارد.
دوست م 
گلبكاريم ،جوانه درختان را نوازش كنيم ،حيوانات را دوست بداريم ،به طبيعت
احتــرام بگذاريــم ،آب را گل نكنيم ،قدر نعمتهاي الهــي را بيش از پيش بدانيم و
باوركنيم همه چيز در گذر است .آنچه ميماند خوبي است و پاكي.
در آســتانه ســال نــو ،از درگاه پــروردگار يكتا بخواهيــم آرامش و آســايش را براي
تمامي ابناي بشر و بخصوص ملت ايران در سال نو ،فراهم آورد و هيچ كودكي بدون
سرپرست نمانده و هيچ چشمي در داغ فراق ،اشكبار نشود و دل شكسته به استقبال
ســال نو نرويم .چه زيبا ســروده اســت بيژن ترقي و چه جاودان شده است اين ترانه
با صداي مخملي زنده ياد اســتاد غالمحسين بنان ،كه وصفالحال ماست :تا بهار
دل نشــين آمده ســوي چمن /اي بهار آرزو برســرم ســايه فكن؛ چون نســيم نو بهار
برآشيانم كن گذر /تا كه گلباران شود كلبه ويران من؛ تا بهار زندگي آمد بيا آرام جان/
تا نسيم از سوي گل آمد ،بيا دامن كشان؛ بازآ ببين در حيرتم /بشكن سكوت خلوتم؛
چون الله تنها ببين /برچهره ،داغ حسرتم؛ اي روي تو آيينهام /عشقت غم ديرينهام؛
بازآچو گل در اين بهار /سر را بنه بر سينهام .نوروزتان پيروز ،هر روزتان نوروز.

ب همناسبتسالروزملیشدنصنعتنفتایران

یادداشت

پایان سلطه بیگانه بر طالی سیاه

الیحه ملی شــدن صنعت نفت ایران در  17اسفند 1329
از ســوی «کمیســیون مخصــوص نفت» کــه دکتر محمد
مصدق در رأس آن جای داشت ،ب ه مجلس شورای ملی
دوره شانزدهم ارائه شد .کمیسیون مخصوص نفت که18
نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی در آن عضو بودند،
مظفر شاهدی
در اول تیر 1329و با هدف رسیدگی و تعیین تکلیفالیحه
پژوهشگر تاریخ معاصر
موســوم بهگس -گلشــائیان تشــکیل شــده بــود .مجلس
ایران
شــورای ملــی در  24اســفند  1329بــ ه الیحــه ملی شــدن
صنعت نفت رأی مثبت داد .مجلس سنای دوره اول هم در 29اسفند 1329بر مصوبه
ن ترتیب صنعت نفت ایران در سراسر
قانونی مجلس شورای ملی مهر تأیید زده و بدی 
کشور ملی اعالم شد .نخستین بار در دوره ناصرالدینشاه و در سال1872م1251/ش/
1289ق بود که استخراج و بهرهبرداری از نفت ایران در قرارداد پرآوازه رویتر گنجانده
شــد .امــا لغو قرارداد رویتر پایان ماجرا نبــود .پس از پیگیریهای متعدد نهایتاً امتیاز
اکتشاف و استخراج نفت ایران (بهجز ایاالت شمالی ایران) در سال 1901م1280 /ش/
1319ق برای مدت  60ســال از سوی مظفرالدینشــاه ب ه ویلیام ناکس دارسی از اتباع
انگلســتان واگــذار شــد .در ســال 1908م1287 /ش بود که تالشهــای بیوقفه که گاه
نومیدکنندهمینمود،ب هثمرنشستونخستینچاهدرمنطقهمسجدسلیمانب هنفت
رســید .مدتی کوتاهی بعد شرکت نفت برمه که دولت انگلستان مالک آن بود امتیاز
دارسی را خریداری کرده و در  14آوریل  25 /1909فروردین  1288شرکتی فرعی تحت
عنوان «شــرکت نفت انگلیس و ایران» تأسیس کرد .از آن پس هدایت و بهرهبرداری
از نفت ایران ب ه وزارت دریاداری بریتانیا واگذار شــد که مالک بزرگترین ناوگان دریایی
جهان بود و در طول دوران جنگ جهانی اول بخش اعظمی از سوخت مورد نیاز خود
را از نفت ایران تأمین کرد .در آن میان دولت ایران هیچگونه نظارتی بر روند استخراج
الســهم ناچیز  16درصدی ایران با چه
و صدور نفت نداشــت و هیچ آشــکار نبود حق
ِ
سازوکاری محاسبه و پرداخت میشود .در سال1312ش1933/م رضاشاه در اعتراض
ب ه وضعیت نابسامان مذکور قرارداد جدیدی با شرکت نفت انگلیس و ایران منعقد
کرد که میزان حقالسهم ایران را اندکی افزایشداد ،اما مدت قرارداد را برای  60سال
آتــی (تــا  31دســامبر  10 /1993دی  )1372تمدیــد کــرد .مدت قرارداد قبلی در ســال
1961م1340 /ش پایان مییافت .اگرچه قانون ملی شدن صنعت نفت قرارداد سال
 1933را ملغی کرد ،اما کودتای  28مرداد  1332تا حد زیادی دســتاوردهای نهضت
ملی شدن صنعت نفت ایران را بر باد داد .بعد از مدتها مذاکرات نمایندگان دولت
ایران با نمایندگان شرکتهای نفتی ،مجلس شورای ملی دوره  18در  29مهر 1333
قراردادجدیدنفتیایرانموسومبهکنسرسیومراتصویبکردکهب هموجبآنباردیگر
اکتشــاف ،اســتخراج و صدور و فروش نفت ایران برای مدت  25ســال به شرکتهای
نفتیعضوکنسرسیومواگذارمیشد.فقطدرجریانمذاکراتموسومب هسنتموریس
میان شاه ایران و نمایندگان کنسرسیوم در سالهای 1352-1351بود که قرارداد جدید
«خرید -فروش» میان دولت ایران و شرکتهای عضو کنسرسیوم منعقد شد (و در 9
مرداد  1352در مجلس شورای ملی تصویب و ب ه صورت قانون در آمد) که بر اساس
آن شــرکتهای نفتــی برای 20ســال آتی فقط در جایگاه خریــداران نفت در صنعت
نفت ایران دارای اولویت شدند .با این حال در سال  1358و در آستانه پیروزی انقالب
اســامی و خاتمه دوره  25ســاله قرارداداولیه کنسرسیوم ب ه سلطه شرکتهای عضو
کنسرسیوم بر صنعت نفت ایران خاتمه داده شد.

فرهنگ و هنر

سال بیست و سوم شماره  6460شنبه  28اسفند 1395
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سریالهای سیروس مقدم ،حسین سهیلیزاده و سامان مقدم روی آنتن میروند

نوروز  96در انتظار دگرگونی تلویزیون
مریم سادات گوشه

ســال  96بــه نظــر میرســد ســال تحــول
ســریالهای تلویزیونــی باشــد؛ انتخــاب
موضوعهای متنوع با فضایی شاد و کمیک،
سریالهای امسال تلویزیون را کمی متحول
کرده اســت ،تا شــاید این ســازمان در ســال
جدیــد بتواند اندکی در جــذب مخاطبان از
دست رفتهاش موفق باشد.
ســریال «علــی البــدل» بــه کارگردانــی
سیروس مقدم در  15قسمت  45دقیقهای
که قراراســت هر شــب ســاعت  ۲۲از شبکه
یــک ســیما پخــش شــود ،یکــی از همیــن
ســریال هاســت .ســال هــای گذشــته از این
کارگردان سریال «پایتخت» پخش میشد
که نســبت بــه ســریالهای دیگــر تلویزیون
مخاطب بیشــتری داشــت .حاال ســیروس
مقــدم در علــی البــدل از دیگــر چهرههای
محبوب سریالهای طنز هم استفاده کرده
است .سریالی با فضایی طنزآلود و انتخاب
موقعیتمکانیروستاییدراطرافهمدان
و پرهیــز از تکــرار موقعیتهــای شــهری و
فضاهــای آپارتمانــی کــه بایــد آن را به فال
نیــک گرفت .این ســریال با حضــور مهدی
هاشــمی ،احمد مهرانفر ،ناهید مســلمی،
محســن تنابنده ،مهدی فخیمزاده ،هادی
کاظمــی ،گوهــر خیراندیــش ،محمــود
ب اهــری و فــروغ
جعفــری ،حســین محــ 
قجابگلی کــه بازیگران اصلیاش هســتند،
روایتی از افرادی اســت کــه حضور دارند اما
حــق رأی ندارند .کســانی کــه در مجالس و
ی البــدل هســتند و در
شــوراها اعضــای عل 
جریــان همه امــور قــرار دارند اما حــق رأی
ندارند .اما سریال «مرز خوشبختى» ،قصه
ســه جــوان را روایت میکند که یکــی از آنها
بهعنــوان شــخصیت محــوری ایــن قصــه
بــا قــرار گرفتــن در موقعیتهــای جالب و
مفــرح مجبــور میشــود قبــل از آغاز ســال
جدید از تهران به شــهر محالت ســفر کند.
کاراکتــر اصلــی قصــه ،جوانی شهرســتانی
اســت که برای تحصیل به تهــران میآید و
جزو نخبــگان علمی میشــود .او به خواهر
دوستش که در یک طال فروشی کار میکند
عالقــه دارد امــا پــدر دختــر راضــی بــه این
وصلتنیست...
مرز خوشــبختی بــه کارگردانی حســین
ســهیلیزاده و تهیه کنندگی مهران رســام،
در ایام عید هر شــب ساعت  21:30از شبکه

نمایی از سریال «علی البدل»

نمایی از سریال «مرز خوشبختی»

نمایی از سریال «دیوار به دیوار»

نگاهی گذرا به حال وهوای مجموعههای نوروزی سیما

نگاه

جای خالی ایجاد تغییرات کیفی

یک ســال پیش ،در آستانه بهار سال ،1395
درســت در روزهای پایانی اسفند ماه ،1394
برخــی از مدیــران شــبکههای ســیما از آغاز
دگرگونیها و تغییرات ضروری در تلویزیون
خبــر داده بودنــد کــه بــا شــروع ســال نــو،
عزیزاهلل حاجی مشهدی رفتــه رفته تغییرات مورد نظــر در دو عرصه
منتقد و مدرس سینما
متفاوت آغاز شــد .در نخســتین گام ،به طور
طبیعــی این تحول بــا تغییر یــا جابه جایی
برخی مدیران در شــبکههای مختلف ســیما شروع شــد و در گام بعدی
برنامهریــزی برای انجام برخی تغییــرات در دو وجه «کمی» و «کیفی»
در دستور کار قرار گرفت .ایجاد تغییرات «ک ّمی» در شبکههای مختلف
به طور منطقی برمبنای ســه دلیل عمده :مشــکالت بودجه واعتبارات
مالی ،پیشــگیری از ریزش مخاطبــان و ضرورت ادغام یــا درهم آمیزی
برخی شــبکههای تلویزیونی بر اساس اهداف مشابه و طیف مخاطبان
مشــترک آنها بود .کارنامه تلویزیون در ســالی که گذشــت ،آشکارا نشان
داده اســت که بهعنــوان یکــی از فراگیرتریــن و اثرگذارترین رســانههای
گروهی ،مثل همیشــه ،نیازمند تغییرات و دگرگونیهای کیفی و کمی و
آسیب شناسی ضعفها وکمداشتهایش بوده و بویژه از نظر مخاطب
شناسی و نیازسنجی جامعه و شناسایی موضوعها و درونمایههای مورد
نیاز مخاطبان گســترده خود به تحولی اساســی نیــاز دارد .بخصوص که
دو ســیما پخــش میشــود.دراین ســریال
پوریا پورســرخ ،امیر حســین آرمان ،مهدی
سلوکی و شهرزاد کمالزاده به ایفای نقش
میپردازنــد ،ســروش جمشــیدی ،مریــم
معصومــی ،جمشــید جهانــزاده ،عبــاس
محبــی ،مهــدی صباغــی ،فرزانــه نشــاط
خــواه ،رضــا یزدانی ،جــواد زیتونی و عباس
محبوب دیگر بازیگران این سریال هستند.
سریال «دیوار به دیوار» هم با لحن و فضای
شــادی آور بــه کارگردانــی ســامان مقــدم
در  60قســمت  40دقیقــهای در ایــام نــوروز
و فصــل بهــار روی آنتن شــبکه ســه ســیما
مــیرود .این ســریال کمدی داســتان چهار

میدانیــم ،اگر این مســأله مهم و پراهمیت براســتی مــورد توجه جدی
سیاســتگذاران و برنامهریــزان تلویزیونی قرار نگیــرد ،در اندک زمانی نه
چندان طوالنی ،شبکههای مختلف سیما با ریزش بیشتر مخاطبان و
بینندگان خود رو به رو خواهند شد و ادامه چنین روندی ،جز بیتوجهی
به خواســت و پســند و ســلیقه مخاطبان ودریافتکننــدگان برنامههای
تلویزیونی ،معنای دیگری نخواهد داشــت .یک واقعیت را نباید از نظر
دور داشــت کــه با وجود برخی تالشهای به نســبت مثبــت ،هنوز جای
خالــی ایجاد تغییرات مطلــوب در کیفیت محتوای برنامههــا ،بویژه در
زمینــه پژوهشهای بایســته پیش از نــگارش فیلمنامههای مناســب و
استفاده از مشاوران متخصص در عرصههای مختلف فنی و محتوایی با
هدف تولید آثار منسجم و دارای استحکام هنری(از نظر زیبایی شناسی و
زبان فیلم وسینما) و ساخت برنامههای پرمخاطب در تلویزیون آشکارا
احساسمیشود.
ســاخت مجموعههــای تلویزیونــی در ایــام نــوروز نیــز همانند«مــاه
رمضــان» و «محــرم و صفــر» و ....در قالــب «برنامههــای مناســبتی»
در تلویزیــون برنامهریــزی میشــود .قرار گرفتن همین پســوند ســاده و
دیر آشنای«مناســبتی» بــه دنبــال واژه « برنامه» ،کافی اســت تا«تولید
شــتابزده»«،بودجه نــا کافــی»« ،امکانــات فنــی و تولیدی محــدود» در
ذهــن ما تداعی شــود! کلیــد خــوردن برخــی از مجموعههایی کــه قرار
اســت در نــوروز  96پخش شــوند ،در ماههــای پایانی ســالجاری و ادامه

خانــواده را روایــت میکنــد کــه بــه دالیلــی
مجبــور میشــوند ســه مــاه در یــک خانه با
یکدیگــر زندگــی کنند .ایــن چهــار خانواده
هیچ آشــنایی با یکدیگر ندارند و در یک روز
بنــا بــه اتفاقــی مجبور میشــوند کــه با هم
زندگیکنند.
در ایــن ســریال فرهــاد آئیــش ،گوهــر
خیراندیش ،آزاده صمــدی ،رؤیا تیموریان
و ویشکا آســایش بازی میکنند .نام مهران
مدیــری و آثــارش ،طنازی و خنــده را به یاد
مخاطبان میاندازد .ســریال طنز «شوخی
کــردم» کــه پیش از ایــن در شــبکه نمایش
خانگــی توزیــع شــده بــود ،در ســال جدیــد

بــه کارگردانــی و تهی ه کنندگــی این هنرمند
پخش خواهد شــد .این مجموعه به لحاظ
موضوعــی ،دارای قســمتهای مســتقل
بوده و در هر قســمت بر اســاس یک ســوژه
نمایشهــای کمــدی پخش میشــود .این
سریال هر شب ســاعت  23از شبکه  5روی
آنتن میرود .در مجموعه «شوخی کردم»،
ط هــا و قالبهای
کلیپهــای طنــز در محی 
خاصــی اجــرا میشــود :اتاق عمل کــه این
کلیپ در اتاق عمل و هنگام عمل جراحی
اجرا میشود و نقش جراح را مهران مدیری
بــازی میکنــد .مهــران مدیــری ،ســیامک
انصــاری ،مهران غفوریان ،جــواد رضویان،

داشــتن تصویربرداری بعضی از آنها (مثل مجموعه ســفارش شــده از
ســوی شبکه  2سیما و )....تا واپسین روزهای اسفند ماه جاری و گاه حتی
نهایی نشــدن سرنوشــت برنامه پخش یکــی دو نمونه از آنها که ســهم
کدام شبکه خواهند بود ،بخوبی نشان میدهد که در تلویزیون هنوز پس
از ســالها تجربه ،نظامنامه مدون و قابل اجرایی برای ســاخت و پخش
مجموعههای مناسبتی وجود ندارد .کمترین زیان تداوم چنین روندی،
نزول کیفیت برنامهها و تولید برنامههای کم جاذبه خواهد بود.
از آن جا که ساخته شدن مجموعههای جذاب و سرگرمکننده در طلیعه
فصل بهار ،همزمان با شکوفایی و سرسبزی طبیعت میتواند در ایجاد
شــور و نشــاط ،امید آفرینی و تمدید قوای روحی و ایجــاد نوعی آرامش
روانی در جامعه بسیار مؤثر باشد ،برای نوروز سال  1396نیز کوشیدهاند
تا بــا انتخاب موضوعها و مضامینی متنوع ،بویــژه در برخی نمونهها با
انتخاب فضایی شادی آور (کمدی) و زبان طنز ،در خلق فضاهای شاد و
پرنشاط گامهای قابل اعتنایی بردارند .برهمین اساس ،رویکرد کلی اکثر
تولیدات مناسبتی نوروز 96با فضای طنز و شادی آور است.
تردیدی نباید داشــت که در صورت انتخاب درست و مناسب مضامین
شادی آور و طنز یا دیگر داستانهای جدی با مضامین خانواده و جامعه
و یافتن ساختار سنجیده و منسجم برای هر یک از این نمونهها همراه با
بــه کارگیری بازیگران حرفه ای ،میتوان امیدوار بود که برخی از این آثار
برای مخاطبان تلویزیون به خاطرهای شیرین و ماندگار بدل شوند.

رضــا شــفیعی جــم ،نــادر ســلیمانی ،الله
صبــوری ،نصراهلل رادش ،شــقایق رحیمی
راد ،هــادی کاظمــی ،محمدرضــا هدایتی،
ســاعد هدایتــی ،عــارف لرســتانی ،ســحر
ولدبیگی ،نیما فالح ،ســپند امیرسلیمانی،
کمنــد امیرســلیمانی ،شــبنم فرشــادجو و
ســحر زکریــا در ایــن ســریال نقــش آفرینی
میکننــد .شــبکه قــرآن و معارف هــم قرار
اســت در نــوروز  96مجموعــه نمایشــی
«قصههای تبیان» را پخش کند.این سریال
اپیزودیک بر اســاس داســتانهای واقعی و
موضوع های قرآنی ســاخته شــده و توسط
کارگردانان جــوان به تهیه کنندگی زنده یاد

فرجاهلل سلحشور و مشاور کارگردانی جمال
شورجه و مشاور فیلمنامه منصور براهیمی
آماده شــده اســت .همچنین پخش برخی
برنامهها بهعنوان مجموعههای تأمینی از
شــبکه «نمایش» و پخش مجدد و تکراری
بعضی فیلمهــا و مجموعههای خارجی و
داخلی از«شــبکه تماشا» ،پخش مجموعه
جــذاب و پرطرفدار «کاله قرمزی» ســاخته
ایرج طهماســب و نیز مجموعــه دیگری با
موضوع متفاوت «دوپینــگ» با نام موقت
«افســر نمونه» بــه کارگردانی مســعود آب
پرور از شــبکه  5ســیما میتوان از مجموعه
برنامههای نوروزی نام برد.

پیکر افشین یداللهی ترانه سرا صبح جمعه تشییع شد

خداحافظ ای داغ نشسته بر ترانه
صبــح جمعــه  27اســفندماه محــدوده تاالر
وحدت مملــو از جمعیت اســت .در روزهای
پایانی اسفند و شلوغیهای پایان سال و آماده
شــدن برای تحویل ســال نو امــا عالقه مندان
بیشمار آخرین وعده دیدار با شاعر ترانهها را
از دست ندادهاند« .ترانههای او حلقه گمشده
اتصال میان موســیقی پاپ و محبت و عشق
و امید بود» جملهای که رئیس سازمان نظام
پزشکی درتوصیف شخصیت هنری او عنوان
میکند شــاید عمــده دلیل از دســت نــدادن
فرصت خداحافظی با شکوه مردم با افشین
یداللهی است .شاعر و ترانه سرای معاصری
که در روزهای پر ترافیک خبر درگذشت اهالی
فرهنگ و هنر ،روز چهارشنبه 25اسفندماه در
سانحه تصادف دارفانی را وداع گفت تا شاید
نقطه پایان تلخ و پررنگی باشد بر فهرست پر
و پیمان منادی مرگ جامعه هنری در ســال
 .95دقایقی اســت مراســم آغاز شــده اســت
کــه پیکــر افشــین یداللهــی روی دوش ترانــه
سرایان و اعضای «خانه ترانه» ،به حیاط تاالر
وحدت میآید؛ تابوتی پیچیده با پرچم ایران،
همانطــور که خــودش وصیت کرده اســت.
در ایــن مراســم که اجــرای آن را ســیدعباس

ســجادی مدیرعامــل بنیــاد آفرینشهــای
هنری نیاوران بر عهــده دارد عالوه بر جامعه
هنــری ،جامعه پزشــکان هم حضــور دارند و
ســید حسن هاشــمی وزیر بهداشــت ،درمان
وآموزش پزشــکی و علــی مرادخانی معاون
هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از جمله
مســئوالن حاضر در مراســم هســتند .مجری
کوچ تلــخ یداللهی داغی
برنامــه میگوید که ِ
بر جگر ترانه نهاده اســت و افشین با رفتنش،
ترانــه را داغدار خود کرده اســت .او در ادامه از
این ترانه سرای فقید بهعنوان نمونه نجابت،
صداقتودوستییادمیکندوازحمایتاودر
شکلگیری خانه ترانه یاد میکند .مرادخانی
بهعنواننخستینسخنران از افشینیداللهی
بهعنوان تکیهگاه جامعه هنری در حوزه پاپ
ســخن میگویــد و بعــد از آن هم محمدرضا
فروتن دیگر هنرمندی است که در این مراسم
به صحبت درباره افشین یداللهی میپردازد.
او کــه شــماری از اشــعار افشــین یداللهــی را
هــم خوانــده اســت ،میگویــد کــه «من فقط
یک رفیق را از دســت ندادم یک لشــکر رفیق
را از دســت دادم ».او همچنیــن میافزایــد:
«افشــین یکی از معجزات زندگی مــن بود؛ او

سینما

بدرقه بازیگر «پدر ساالر» به آرامگاه ابدی

دردهــای اجتماعی را همیشــه بــاور میکرد و
برای درمانش با مــردم همراهی و همدردی
داشــت ».خشــایار اعتمــادی پیــام تســلیت
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی را میخواند و
پــس از قرائت قطعه شــعری توســط فردین
خلعتبری ،علیرضا قربانی هم رفتن افشین
یداللهــی را باورنکردنــی عنــوان میکنــد و
میگویــد که قرار بوده افشــین میهمــان ویژه
کنسرت شنبه شــب او باشــد« .دلمان برایت
تنگ میشود» جمله پایانی قربانی بهعنوان
آخرین سخنران در این مراسم است .در پایان
حجتاالسالمدعاییبرپیکرافشینیداللهی

نمازمیخواندودرحالیکهازبلندگوهایتاالر
وحدت قطعهای از یکی از شــعرهای افشین
یداللهــی با صــدای خودش پخش میشــود
پیکر این تران ه سرا و پزشک فقید روی دستان
اعضایخانهترانهبهخانهابدیاشدرقطعه
هنرمندانبهشتزهرا(س)بدرقهمیشود.
گفتنی است هیأت مدیره انجمن علمی
روانپزشــکان ایران اعالم کرد مراســم یادبود
«افشــین یداللهــی» ،یکشــنبه  29اســفند از
ساعت  17تا  18:30در مسجد جامع شهرک
غرب واقع در شــهرک قدس ،خیابان حسن
سیف برگزار خواهد شد.

پیکرخسروشجا عزادهبازیگرپیشکسوتسینماوتئاترصبحپنجشنبه
 26اسفندماه با حضور تعدادی از اهالی سینما و تئاتر از مقابل تاالر
وحدتبهسمتقطعههنرمندانبدرقهشد.اینبازیگرپیشکسوت
ســینما و تئاتر که یکی از شناخته شــد ه ترین کارهایش سریال «پدر
ساالر»بودصبحس هشنبه ۲۴اسفندبهدلیلسکتهمغزیدرسن۷۱
سالگیچشمازجهانفروبست.درمراسمتشییعپیکراوچهرههای
تئاتــری همچون قطبالدیــن صادقی ،ایرج راد و مهدی شــفیعی
مدیرمرکزهنرهاینمایشیصحبتکردندوبهدرخواستخانواده
او پیکر این هنرمند فقید به تاالر وحدت انتقال پیدا نکرد و مراسمی
در حیاط این تاالر برگزار نشــد .قطبالدین صادقی بازیگر ســینما،
تلویزیون و تئاتر در این مراســم وجه شهرت مرحوم شــجا ع زاده را
تعهد به کار اصولی و گروهی عنوان کرد و با اشــاره به همکاری او با
کارگردانانبزرگیچونمهرجوییعیاری،بیضاییوکیمیاییعنوان
کــرد که جایگاهی کــه او به دســت آورد از طریق البیها و جنجالها
نیست .ایرج راد نیز از بیمهریها نسبت به این بازیگر تئاتر سخن
گفت .او از روزگار آشــناییاش با خسرو شــجا ع زاده در زمان شهرت
او یاد کرد و در ادامه گفت که فراموشی این هنرمند و بیکاری کار را به
جاییکشاندکهاوحتیجاییبرایخوابیدننداشت.احترامبرومند،
اتابک نادری ،رضا ناجی ،اصغرهمت ،سعید داخ ،بهزاد فراهانی،
قاسمزارع،منوچهرشاهسواریوجهانگیرالماسیازجملهمعدود
هنرمندانحاضردراینمراسمبودند.

گزارش «ایران» از کنسرتهای روزهای اول بهار

سورنای نوروزی نواخته میشود
ندا سیجانی

تعطیالت نوروز و روزهای پایانی اسفند ماه میتواند
زمانمناسبیبرایافرادیباشدکهطیسالفرصت
کمتری برای رفتن به کنســرتهای موســیقی دارند.
امســال نیز مثل دیگر اجراهایی که طی ســال برگزار
میشــوند ،کنســرتهای موســیقی در بخشهــای
مختلف پاپ ،تلفیقی ،ایرانی و نواحی اجرای برنامه
خواهندداشت.
ëëکنسرتهایسنتی،نواحی،تلفیقیوکالسیک
علیرضا قربانی خواننده موسیقی ایرانی عالوه بر
اجراهایی که در شــب های گذشته برگزار کرده است
شنبه۲۸ویکشنبه ۲۹اسفندماهساعت 21:30درتاالر
وحدت اجرای کنسرت خواهد داشت .گروه موسیقی
«رســتاک» نیــز در اجــرای نــوروزی خــود پنجشــنبه

 ۳فروردیــن ،ســاعت  ۲۲:۱۵درمرکــز همایشهــای
بــرج میالد تهران روی صحنه میرود .گروه «پالت»
نیــز جمعــه  ۴فروردیــن ،ســاعت  ،۲۲:۱۵در مرکــز
همایشهای برج میالد تهران میزبان مخاطبانش
خواهــد بــود .کنســرت گــروه «داماهی» ،یکشــنبه ۶
فروردین ،ســاعت  ۲۰درمجموعه برج آزادی تهران
یشود.
برگزارم 
ëëکنسرتهایپاپ
ســیروان خســروی خواننده موســیقی پــاپ طی
کنســرتهایی که در شــب های گذشــته برگزار کرده
اســت (۲۶،۲۵و )۲۷شــنبه ۲۸فروردیــن دوســانس
 18:40و 22درســالن میــاد نمایشــگاه بینالمللــی
تهــران روی صحنه مــیرود .احســان خواجه امیری
دیگرهنرمندخوبکشورمانشنبه۲۸اسفند،ساعت

 ۱۹و ۲۲درمرکزهمایشهای برج میالد تهران اجرای
برنامــه دارد .فــرزاد فرزیــن چهارشــنبه  ۲فروردین،
ساعت  ،۲۲مازیار فالحی ،شنبه  ۵فروردین ،ساعت
،۲۲:۲۰محسنیگانه،یکشنبه،۶دوشنبه ۷وسهشنبه
 ۸فروردین ،ســاعت  ۲۲:۲۰و رضا صادقی پنجشنبه
 ۱۰فروردیــن ،ســاعت  ،۲۲:۱۵در ســالن مرکــز
همایشهــای بــرج میــاد تهــران اجــرای کنســرت
خواهندداشت.گروهموسیقیبمرانینیزچهارشنبه
 ۹وپنجشنبه ۱۰فروردین،ساعت ۲۰درمجموعهبرج
آزادیمیزبانعالقهمندانخودخواهندبود.
ëëکنسرتهایشهرستان
ناصــر وحدتی هنرمند پیشکســوت خطه شــمال
ایران شــنبه ۵فروردین و 9فروردین ساعت ۲۰:۳۰در
مجمتع خاتم االنبیای رشــت اجرای کنسرت خواهد

داشــت .این هنرمند همچنین دوشــنبه  ۷فروردین،
ســاعت  ۱۸و ۲۰:۳۰درســالن شهید آوینی شهرستان
رودسرو سهشنبه  ۸فروردین ،ساعت  ۱۸:۳۰و ،۲۱:۳۰
درهتلبزرگرامسررویصحنهمیرود.محسنیگانه
سهشنبهاولفروردین،ساعت ۲۱:۳۰درمرکزهمایش
تلهکابینرامسرمیزبانعالقهمندانشخواهدبود.این
خوانندههمچنینپنجشنبه۳فروردین،ساعت۲۳در
سالن نمایشگاه بینالمللی جزیره قشم روی صحنه
مــیرود .حامد همایــون جمعه  ۴فروردین ،ســاعت
 ۲۱:۳۰درمرکزهمایــش تلــه کابیــن رامسرنخســتین
اجــرای نوروزی خــود را برگــزار میکند .ایــن خواننده
همچنین یکشنبه  6فروردین ساعت  21:30در سالن
همایش های منطقــه آزاد انزلی روی صحنه میرود.
ــون جمعه ۴فروردین ســاعت،۲۳
گروه موســیقی ِس ِ

احســان خواجــه امیــری ،شــنبه  ۵فروردین ،ســاعت
 ،۲۳رضــا صادقی ،یکشــنبه  ۶فروردین ،ســاعت ۲۳
امیــد حاجیلــی ،دوشــنبه  ۷فروردیــن ،ســاعت ،۲۳
کنســرت گروه کاکوبند ،سهشــنبه  ۸فروردین ،ساعت
 ۲۳و اشــوان ،پنجشــنبه  ۱۰فروردیــن ،ســاعت  23در
سالن نمایشگاه بینالمللی جزیره قشم روی صحنه
میرونــد .همچنیــن کنســرت اشــوان ،چهارشــنبه ۲
فروردیــن ،ســاعت  ،۲۱:۳۰مهدی یراحی ،یکشــنبه ۶
فروردین ،ســاعت  ،۲۱:۳۰محمد علیزاده دوشــنبه ۷
فروردین ،ســاعت  ،۲۱:۳۰سیروان خسروی ،سهشنبه
 ۸فروردیــن ،ســاعت  ،۲۱:۳۰احســان خواجــه امیری
چهارشــنبه  ۹فروردین ،ساعت  ۲۱:۳۰امید حاجیلی،
پنجشنبه  ۱۰فروردین ،ساعت ۲۱:۳۰درمرکز همایش
تلهکابینرامسراجرایبرنامهخواهندداشت.

