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نیـــم رخ

خداحافظی
کاپیتان

دفتر بسته خواننده
موسیقی عرفانی

هنرمند
نقاش

«رخ دیوانه»
خوب میفروشد

کاپیتان تی��م ملی فوتبال کش��ورمان از تیم ملی
خداحافظ��ی کرد .ج��واد نکونام  35س��اله که اصالتا
ش��هر ری ای اس��ت بعد از  151بازی ملی غزل وداع
را خواند .پدر جواد هر چند بازنشس��ته نیروی هوایی
است ،ولی در رده نونهاالن مربیگری میکند بنا براین
بیراه نیست اگر بگوییم پدرش مشوقی بود برای ورود
او ب��ه دنیای پر آب و تاب فوتبال 18 .س��اله بود که به
تیم فوتبال پاس پیوس��ت و بعد از یک س��ال یعنی در
 19س��الگی به تیم ملی فوتبال دعوت ش��د .سالها در
تیمهای الوحده و الش��ارجه امارات بازی کرد تا اینکه
پایش به اللیگا باز ش��د .او با پیوستن به تیم اوساسونا
اس��پانیا نام خود را به عنوان اولین لژیونر ایرانی ثبت
کرد که پا به اللیگا گذاشته بود .اسپانیا  6سال پذیرای
او و بازیهایش بود تا اینکه به کش��ور بازگش��ت و در
باش��گاههای بزرگ داخلی هم پا به توپ شد .در همه
س��الهایی که برای تیم ملی در میادین فوتبال دوید با
 151بازی  39گل زد و نامش به عنوان سومین گلزن
برتر تاریخ بازیهای ملی ایران ثبت شد .چند روز قبل
که بازی دوس��تانه بین تیمهای ایران و سوئد برگزار
شد نکونام بازی در تیم ملی را بوسید و کنار گذاشت.
این بازیکن با اخالق تیم ملی در آخرین بازی اش هم
بهترین بازیکن زمین لقب گرفت .کارلوس کی روش
س��رمربی تیم ملی فوتبال کش��ورمان در تعریف این
بازیکن گفته بود «او برتر از رونالدو ،رائول و ...است».

یکی از اس��طورههای موسیقی خطه خراسان
در بی��ن همهمه خبرهای ش��روع س��ال جدید
در گذش��ت« .نورمحم��د درپ��ور» در بین اهالی
موس��یقی چهرهای خوش ن��ام بود .نور محمد به
سال  1310هجری شمس��ی در روستای «سرخ
س��را» از تواب��ع «باخرز» تربت جام ب��ه دنیا آمد.
دوتار را ب��ه قول خودش خودم یاد گرفتم .آن قدر
زدم ت��ا یاد گرفت��م ،اما برای خواندن ،ش��اگردی
ی را کرد.
استادان بنام 
این خواننده موس��یقی مقامی و عرفانی ناحیه
ترب��ت جام اس��تادانی مثل ح��اج جهانگیرخان،
حاج مرتضی پری ،حج عبدالحمید رس��ولی و مال
داد خ��دا کبودانی را ش��اگردی کرد .او همچنین
س��بکهای خوانندگی حلقه ذکر را پیش خلیفه
مال س��لطان و مال پای بند بلوچ فرا گرفت .استاد
نور محم��د برای مثنوی خوانی و غزل خوانی پای
درس م�لا مقری ،مال مختار ،م��وال داد هزاره پل
بندی و حاج لطف اهلل هزاره سالها نشست.
خنیاگ��ر ،راوی و نوازن��ده مع��روف دوت��ار را
جشنوارههای موس��یقی به جامعه هنری معرفی
کرد و از آن پس بود که در جشنوارههای خارجی
از جمله جشنواره موسیقی مقدس برلین 2002
هم ب��ه روی صحنه رفت و تماش��اگران را به وجد
آورد.
ن��ور محمد ع�لاوه بر ای��ن که گنجین��های از
موس��یقی منطقه خراس��ان را در س��ینه داشت
تحقیقاتی هم درباره موس��یقی مقامی خراسان
منتشر کرده است.
س��رطان روده پای او را از پاییز س��ال گذشته
به بیمارس��تان بازکرده بود ،ام��ا عارضه قلبی در
حین ش��یمیدرمانی دفتر زندگ��ی این هنرمند
سالخورده را  28اسفند سال گذشته بست.

نیما پتگ��ر هنرمندی بود که هن��ر در خانواده او
موروثی بود .پ��در ،عمو و برادرها همه به این راه رفته
بودن��د .به همین خاطر او نقاش��ی را از پدرش – علی
اصغر پتگر  -فرا گرفت و در خانواده ای هنر دوس��ت
رش��د و نمو کرد .شناسنامه اش تاریخ تولدش را اول
اسفند  1325نش��ان میداد .اصول اولیه نقاشی را از
نخستین استاد یعنی پدر آموخت و بعد بار سفر بست
برای کشور هنر پرور ایتالیا .یک سال طول نکشید که
وارد آکادمیهنرهای زیبای رم شد و مجسمه سازی
را فرا گرفت .اما دوری او از وطن هش��ت س��ال بیشتر
طول نکش��ید و دوباره به وطن باز گش��ت و سرش را
مثل همیش��ه با هنر گرم کرد .در روزگاران گذشته
پ��در نیما کارگاه نقاش��ی ای را در خیابان منوچهری
ته��ران ب��ه راه انداخت��ه ب��ود ک��ه محل آمد و ش��د
هنرمندان و ادیبان بزرگی مثل صادق هدایت ،بزرگ
علوی ،شهریار و نیما یوش��یج بود .بنابراین ادبیات و
ادب دوس��تی در این خانواده از س��الهای دور رخنه
کرده بود .نیما در س��الهای ابتدایی کارش به تاس��ی
از پدر شیوه رئالیستی را در کارهایش پیاده میکرد،
اما س��الها تجربه آم��وزی به ویژه تحصی��ل در ایتالیا
ش��یوهای مدرن و انتزاعی را هم وارد کارهایش کرد.
مضامین تاریخ و اسطوره با درون مایههای فلسفی از
ویژگیهای کار نیما بود .بیماری قلبی بهانهای ش��د
ت��ا  5فروردین ماه روز درگذش��ت این هنرمند کمتر
شناخته شده در محافل رسانهای باشد.

رخ دیوان��ه از مرز فروش ی��ک میلیارد تومان
گذشت.
رخ دیوانه از آن ابوالحس��ن داوودی اس��ت که
کارنامه پرب��اری از فیلمس��ازی را در چنته دارد.
داوودی که در حال تجربه کردن  60سالگی است
از خطه نیشابور است.
ام��ا در ته��ران از مدرس��ه عال��ی تلویزیون
ف��ارغ التحصیل ش��ده اس��ت و جامعه شناس��ی
دانشگاه تهران را هم خوانده است و همین رشته در
فیلم س��ازی او با نگاه نقادانه به جامعه و مشکالت
آن بیتأثیر نبوده است.
کارش را در س��ینما با نویس��ندگی و نقد فیلم
شروع کرد.
«پایی��زان» اولین فیلمیبود در س��ال  65در
مقام نویس��نده ظاهر شد و «سفر عشق» در سال
 67اولین فیلمیبود ک��ه در آن ردای کارگردانی
به تن کرد.
لیس��ت فیلمهایی که س��اخته بلند باالس��ت
ب��ه خص��وص وقت��ی ک��ه س��ینمای کم��دی را
تجرب��ه کرد .جی��ب برها ب��ه بهش��ت نمیروند،
«م��ن زمی��ن را دوس��ت دارم» و «ن��ان  ،عش��ق
و موت��ور ه��زار» (پرف��روش تری��ن فیلم س��ال
 ) 81از زم��ره کاره��ای کمدی موفق س��ینمای
ایران بود.
داوودی در بیس��ت و هفتمی��ن جش��نواره
فیلم فج��ر در س��ال  87برنده تندی��س بهترین
فیلم نامه برای فیلم تقاطع شد و در سی و سومین
دوره این جش��نواره برنده سیمرغ بلورین بهترین
کارگردان��ی ب��رای فیلم روی پ��رده «رخ دیوانه»
شد.
داوودی ع�لاوه ب��ر نویس��ندگی و کارگردانی
گاهی هم تهیهکننده میشود.

اندرزها» س��اخته مجتبی یاسینی(( )1371را به خاطر
سپرده بودند؟
مهران مدیری از وقتی چشم باز کرده بود ،خودش را
روی صحنه دیده بود .هفت ،هشت سال بیشتر نداشت
که حمی��د عالمی در نمایش خرگوش نقش��ی به او داد
و  10س��الش نش��ده بود که در نمایش «شوخی» صدرا
رسولی بازی کرد و بعد از آن سالهای نوجوانی تا جوانی
را کار ک��رد و کار ک��رد و کار کرد .آرام و قرار نداش��ت .از
بازی در تئاتر ت��ا بازی و گویندگ��ی در رادیو و بازی در
نقشهای کوچک تلویزیونی .تا این که داریوش کاردان
برای س��اخت مجموعه تلویزیونی نوروز  72با تلویزیون
قرارداد بس��ت و مهران و چند نف��ر از هم پالگیهایش را
برای بازی در این جنگ طنز که قرار بود شبهای نوروز
س��ال  1372روی آنتن ش��بکه دو برود ،جلوی دوربین
نشاند .در همین برنامه بود که مدیری قابلیتهای طنز
خ��ود را نش��ان داد و پلهه��ا را یکی پ��س از دیگری باال
رفت و به جایی رس��ید که مجله تایمز دو س��ال پیش او
را به عنوان بیس��تمین مرد قدرتمند (تأثیرگذار) ایران
معرفی کرد.
از سرآسیاب تا شمیران
مدیری  49س��اله در میدان بروجردی ،سرآس��یاب
دوالب متولد شده است .فرزند ته تغاری خانواده است با
دو برادر بزرگتر از خودش.
کودکیاش اص ً
ال شبیه بچههای دیگر نبود .دوستان
زیادی نداش��ت و احس��اس تنهایی میکرد .عاشق این

بود ک��ه در باالخانه منزل پدری بنش��یند و کتابها را
ورق بزند و لغات قلمبه س��لمبهای را که در این کتابها
میدید و معنایش��ان را خیلی نمیفهمید ،طوطیوار
حفظ کن��د .این ورق زدنه��ا به تدری��ج او را به آدمی
کتابخ��وان تبدیل کرد .گرچ��ه در ریاضیات ،کم عالقه
و در مدرس��ه ش��اگردی زیر متوس��ط بود .خیلی طول
نکش��ید که تمام آمالش را روی صحن��ه نمایش ببیند.
جذب تئاتر شد و تا سال  ۱۳۷۲با نمایشهای متعددی
چون :هملت ،تلگراف ،آرس��نال ،پانس��یون ،س��یمرغ،
کیس��ه بوکس و ...روی صحنه رفت .در تئاتر نقشهای
جدی بازی میکرد .خودش هم این را به زبان آورده که
از نظر ش��خصیتی آدم طنازی نیس��ت .آدمی درون گرا
که مس��ائل جدی برایش جدیتر است و همیشه دلش
میخواسته آثار جدی بسازد .جایی گفته بود« :تمامی
کارهای طنزی که ساخته ام پرمخاطب و موفق بودهاند.
اما با این ح��ال از عملکرد خودم در زمینه طنزس��ازی
راضی نیستم .طنزسازی به شغل من تبدیل شده است
و هم��ه افراد ازجمله تهیه کنندگان ،منتقدان و ...از من
می خواهند که مجموعه طنز بس��ازم .در حالی که اصل
من چیز دیگری است».
مدیری از س��ال  72ت��ا به ام��روز  18مجموعه طنز
تلویزیونی را روی آنتن برده اس��ت .از «ببخشید شما»
و «دردس��ر والدی��ن» و «پاورچی��ن و نقط��ه چین» تا
«شبهای برره» و از «مرد هزار چهره» تا «در حاشیه»
که این شبها در حال پخش است.

تمام رخ

مهران مدیری بعد از شش سال باردیگر
میهمان خانههای مردم شده است

بچه سرآسیاب
روی آنتن

مه��ران مدیری22 ،س��ال پی��ش ،با «ن��وروز »72
خودش را به مخاطبان شناس��اند .با «پرواز  »57دلها
را برد .با «س��اعت خ��وش» خودش را تثبی��ت کرد و با
«جن��گ  » 77می��خ خ��ود را تا ت��ه کوبید .ح��اال دیگر
ُ
مخاطبی میلیونی داشت .راستی از این مخاطب چندین
میلیونی ،چند نفرش��ان صدایش را در برنامه راه ش��ب
رادیو در اواخر دهه  60به ی��اد می آوردند؟ چه تعداد از
آنها بازیهای تئاتری او را در طول دهه  60در سالنهای
تئاتر دیده یا چه��رهاش در برنامههای تلویزیونی چون
«مشتهای کوچک» کار اس��ماعیل نوری یا «پندها و

