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پیشنهادهاییبهخوانندگان«ایران»

نوای تنبور و کمانچه در تاالر رودکی

از پاولیکوفسکی تا چخوف

موسیقی ســـنتی ما ریشه در موسیقی محلی دارد و تنبور در این میان جایگاهی ویژه دارد

موسیقا
ندا سیجانی

خبرنگار

حیدر کاکی از نوازندههای شـــناخته شـــده ســـاز تنبور قرار
اســـت همراه با فرزندش همایون کاکی روز جمعه پنجم
بهمن ماه ســـاعت  21در تاالر رودکی تهران کنســـرت دو
نوازی برگزارکنند؛ کنســـرتی براســـاس برخی ازمقامهای
موسیقی تنبور.
حیدرکاکی میگوید :کنســـرت دونوازی تنبـــور و کمانچه،
بـــا محوریت موســـیقی و مقامهای کهـــن تنبورکه یکی از
سازهای اصیل ایران باستان است و بهرهمندی از موسیقی
سنتی با همراهی کمانچه اجرا میشود .قرار است در این
کنسرت که شـــامل دو بخش بوده مقامهای کهن تنبوربه
همراه کمانچه روایت شـــود .در بخش نخست ،قطعاتی
در مقام «شاخوشینی» که یکی از قدیمیترین مقامهای
تنبور اســـت اجرا میشـــود .مقامی که با دستگاه چهارگاه
موسیقی ســـنتی ایرانی نقاط مشترکی دارد و از اشتراکات
ایـــن دو اســـتفاده کرده و قطعاتـــی آماده اجـــرا کردهایم.
دربخـــش دوم قطعاتـــی درمقامهـــای «ســـاروخانی»،
«ســـحری»« ،غریبـــی» اجرا میشـــود کـــه مقامهای این
بخش با دســـتگاههای موسیقی ســـنتی ایران چون شور و
ماهور اشتراک دارد.
حیدر کاکی متولد کرمانشـــاه است و حدود  20سال است
که در تهران زندگی میکند و در رشـــته موسیقی تحصیل
کـــرده و فـــوق لیســـانس آهنگســـازی دارد .کاکی به ســـاز
تنبوربسیار عالقهمند اســـت و نوازندگی تنبور را از کودکی
شروع کرده و محضر استادان قدیمی تنبور مانند درویش
علی میردرویشـــی و ســـید قاســـم افضلی را درک کرده و
در ســـالهای متمادی از محضر اســـتاد علیاکبر مرادی

بهرههـــای فـــراوان بـــرده اســـت .وی در زمینـــه فراگیری
موسیقی دستگاهی از محضر اســـتاد علیاکبر شکارچی،
اســـتاد عطاءاهلل جنگوک و داریوش پیرنیاکان و در زمینه
پژوهش موسیقی نیز از محضر پروفسور محسن حجاریان
و دکتـــر ساســـان فاطمی و در زمینه موســـیقی کالســـیک
غربـــی نیز از محضر اســـتادان مصطفی کمـــال پورتراب،
تقی ضرابی ،محســـن الهامیان ،وارطان ساهاکیان و دکتر
کیاوش صاحب نسق بهرهمند شده است.
او تـــار و ســـهتارهم مینـــوازد امـــا عالقه ای که بـــه تنبور
داشـــت ســـبب شـــد بهصورت جدیتر در این زمینه کار
کنـــد همچنین پژوهـــش و تحقیقاتی هـــم دراین زمینه
داشـــته اســـت .کاکی بیان میکند :دوکتاب درخصوص
ســـاز تنبور نوشـــتهام کـــه یکی در مـــورد شـــناخت تنبور
بوده که یک کتاب پژوهشـــی اســـت ودیگری آوانویســـی
مقامهای مجلســـی و مجازی تنبوراست که منتشر شده
اســـت .کاکی بیان می کند :این کتاب پژوهشـــی زیر نظر
اســـتادان بزرگ موســـیقی ایرانی و در خصوص قدمت
ســـاز تنبـــور و صحبت ایـــن بـــزرگان در مورد این ســـاز و
تاریـــخ ادبیات ایران و فرهنگ تنبور اســـت و اینکه تنبور
در مراسمهای مختلف به چه صورت استفاده میشود.
کاکی براین نظر اســـت اینکه میگویند ساز تنبور از سوی
مردم یارسان در کرمانشـــاه حفظ شده درست است اما
واقعیت این بوده که موســـیقی مقامی ایران بخشـــی از
پیشینه موسیقی ایران است و یکی از ریشههای موسیقی
ردیفی ما مقامهای تنبور اســـت درواقع موسیقی سنتی
ما ریشه در موسیقی محلی دارد و تنبور یکی از آنهاست

«ایران» :کامبوزیا پرتوی ،فیلمساز قدیمی سینمای ایران برای آخر
هفته خوانندگان روزنامه «ایران» تماشـ ــای یک فیلم سینمایی و
خواندن یک نمایشنامه کمیک را پیشنهاد کره است .متن گفتار او
رادرادامهمیخوانید.
متأسفم که باید بگویم مدتها اسـ ــت تئاتری ندیدهام و رغبتی
به تماشای تئاترهای پر سر و صدا اما نه چندان مهم این سالها
ندارم .بخشـ ــی از تئاتر ما دارد به بیراهه میرود و سینما را هم به
کامبوزیا پرتوی
بیراهه میکشاند .زمانی سینما از بازیگران تئاتر استفاده میکرد.
کارگردان سینما
یعنیسینمامحتاجبازیگرانتئاتر
بود چـ ــون نوعی شـ ــعور هنری در
وجـ ــود این بازیگران بـ ــود که خود
به خود بـ ــه فیلمهای سـ ــینمایی
منتقل میشد .اآلن برعکس شده
و تئاترها از بازیگران مشهور سینما
اسـ ــتفاده میکنند تا دیده شوند و
مورد استقبال قرار بگیرند .معلوم
اسـ ــت که به این تئاتـ ــر الکچری و
چهرهمحور نمیتوان امیدوار بود.
بنابراین پیشنهادی برای تماشای
تئاتـ ــر نـ ــدارم کـ ــه بـ ــه خوانندگان
«ایران» بدهم.
در سـ ــینمای ایـ ــران هـ ــم دچـ ــار
نمایی از فیلم جنگ سرد ساخته پاولیکوفسکی
معضـ ــل فیلمهایی هسـ ــتیم که
به نام کمدی تولید میشـ ــوند اما آثاری نـ ــازل و فاقد ارزشهای
حداقلی هنری و سینماییاند .من به جای توصیه تماشای تئاتر
یـ ــا فیلم ایرانی خاصی به خواننـ ــدگان روزنامه ،میتوانم توصیه
کنم که وقتشـ ــان را صرف این تئاترهای چهرهمحوروالکچری و

پیشنهاد

و اگر جوانان با علم موســـیقی و ســـاز تنبور آشـــنا شـــوند
درواقع با پیشـــینه فرهنگی کشورشان آشـــنا شدهاند .ما
وظیفه داریم برای حفظ فرهنگ و پیشـــینه موســـیقایی
فرهنگ خودمان تمام تالشـــمان را داشـــته باشیم چرا
که هیچ گونه حمایتی از ســـوی دولت وجود ندارد حتی
ســـالن رایگان هم در اختیار مـــا نمیگذارند و مجبوریم
 4میلیـــون تومان برای یک شـــب اجرا در ســـالن رودکی

پرداخـــت کنیـــم .درواقع موســـیقیهای بـــیکالم کمتر
مـــورد حمایت اســـت و تنها بـــا کمک خـــود هنرمندان،
دانشـــجویان و فرهیختـــگان این موســـیقیهای مهجور
حفظ شـــده اســـت اما هیچ گاه فراموش نمیشوند چرا
که هستند افرادی که با عشق آن را نگاهبانی میکنند.

سفرهای زال به زمان اسطورهای

آقا اجازه هولم نکن!

یادداشتهاییپیرامونایرانفرهنگی

تحشیه
سهند آقایی

پژوهشگر زبان
و ادبیات فارسی

اینها خویشـــکاریهای یک شـــمن اســـت .زال که برخی
پژوهشـــگران میـــان او و زروان ،خـــدای زمـــان ارتباطـــی
یافتهاند ،در هیأت یک جادودرمانگر در شاهنامه ،با آتش
زدن پر ســـیمرغ و احضار او که تجسم دانایی است ،مانند
تمام شـــمنان ،به زمان اسطورهای ســـفر میکند .او با کوه
البرز و آن درخت که نشـــیمن ســـیمرغ است ،از نوزادی تا
نوجوانی و بعدتر آشناســـت .کوه البرز نمونه کوه کیهانی و

یاد
حامد جیرودی
خبرنگار

طرح :شاهنامه مصور قرن نهم

تجسم دانایی ،نیروی جاودانگی
پرنده در مذاهب ابتدایی ّ
و نفس کیهانی بوده است؛ چنانکه برخی رازهای طبیعت
برای انســـان از طریق ارتباطش با پرندگان آشکار میشده
اســـت .اساســـاً دانســـتن زبان حیوانات یکـــی از ویژگیهای
انســـان در عصر مینوی اســـت .مثالً در آن دسته از اساطیر
آفریقایی که عصر آغازین را توصیف میکنند ،آمده اســـت
کـــه انســـانهای عصر مینـــوی بســـیار خودانگیختـــه و آزاد
بودهانـــد؛ چیزی از مرگ نمیدانســـتند و زبـــان حیوانات را
درک میکردند .در این بحث ،میرچا الیاده شمنها یعنی
اســـتادان بزرگ خلســـه را به یاد میآورد که با فنون خاص
خود در پی بازیافتن تواناییهای انســـان عصر مینویاند .او
بر آن اســـت که مجموعه اعمال شـــمنی در برخی جوامع
ابتدایی شـــبیه برخی تجربیات عرفانی چـــون پرواز روح در
مذاهب متعالیتر اســـت .شـــمنها دو خویشـــکاری مهم
دارند که از طریق خلسه بدانها دست مییابند :درمانگری
و هدایـــت ارواح بـــه دنیای مـــردگان؛ و این دومـــی همواره
در بحـــث ارتباط شـــمنها و پرنـــدگان مطرح بوده اســـت.
باری ،دانســـتن زبان حیوانات بویژه پرنـــدگان از مهمترین
ویژگیهای یک شـــمن یا جادودرمانگر محسوب میشود؛
و پرنده در نمادپردازی شـــمنی کاربرد اساسی دارد .مثالً در
میان یاکوتها هر شـــمن یک مادرحیـــوان دارد که نامرئی
اســـت و همـــواره درون روح او آشـــیان دارد .همچنیـــن در
سراســـر دنیا دانســـتن زبان پرندگان برابر با آگاهی یافتن از
رازهـــای طبیعت و احتماالً پیشـــگویی و پیشبینی حوادث
آینده اســـت .در شمنیسم این زبان ســـری از تقلید صدای
حیوانـــات در طبیعـــت بـــه وجـــود آمـــده اســـت .پرندگان
هدایتگـــران روح به جهان دیگرند و یکی شـــدن با پرنده یا
همراهی یک پرنده توانایی خلســـه است و سفر به ماوراء و
زمان اسطورهای؛ قدرتی که در تمام شاهنامه تنها زال از آن
برخوردار است.
الیاده بیمرگی ،خودانگیختگـــی ،آزادی و توانایی صعود
بـــه آســـمان و مالقات بـــا ایزدان ،دوســـتی بـــا حیوانات و
شناخت زبان آنها را معیارهای خاص انسان عصر مینوی
میدانـــد و بر آن اســـت که آزادیها و تواناییهای انســـان

پس از تجربه هبوط که جهشـــی هستیشناختی در شرایط
وی و انشـــقاق کیهانی بوده ،از دست رفته است و چنانکه
پیشتر گفتیم ،او در این باب به تجربه خلسه شمنها اشاره
میکنـــد :بیرون آمدن روح از کالبد و ســـفرهای عرفانی در
تمامـــی مناطـــق کیهانـــی .در واقع شـــمن در حالت پرواز
روحانـــی ،جان مجرد اســـت و به مناطقی از کیهان ســـفر
میکند که غیر شمن امکان دسترسی بدان را ندارد .ترک
جســـم ،پرواز در کیهان و
ورود دوباره به جسم ،رمز
فراروی از شرایط انسانی
است .شمنها با استفاده
از تکنیکهـــای خـــاص
درصددنـــد تا از شـــرایط
کنونـــی انســـان بگذرند و
دوبـــاره وارد وضعیـــت
انســـان نخســـتینی شوند
کـــه در اســـاطیر مینـــوی
یافـــت میشـــود .الیـــاده
تقلیـــد صـــدای حیوانات
از سوی شـــمنها را نشان
از گرایـــش بـــه بازیابـــی
دوســـتی بـــا حیوانـــات و
ورود بـــه بهشـــت آغازین
میدانـــد .او بر آن اســـت
کـــه واضحتریـــن تجربـــه
عرفانـــی جوامـــع کهـــن
«نوســـتالژی بهشـــت» را
نمایش میدهد و خلسه
شمن بســـیاری از شرایط
مینـــوی را از نو زنده میســـازد :اتصال زمین و آســـمان یا
دانستن زبان حیوانات.
زال در شـــاهنامه از آغاز تا پایان دوران حماســـی مدام در
فـــرار از زمـــان واقعی به زمان اســـطورهای ،در پی نجات و
درمـــان خود و اطرافیان خود اســـت .و چنانکه پیداســـت،

به یاد تعدادی از بازیگران کمدین و
طنزپرداز سینما و تلویزیون ایران

سیمرغ در شاهنامه نجات دهنده «زال» و همواره یار و یاور او بود

نشیمن ســـیمرغ نیز نمونه درخت کیهانی است .درواقع
زال طبق روایت شـــاهنامه نه تنها زبان سیمرغ را میداند
بلکه در مرکزیت عالم بر فراز البرز ،به واضحترین تجربه
عرفانی جوامع کهن یعنی اتصال آســـمان و زمین دست
مییازد.

غوغای لسانالغیب در کیمیای هستی

عبدالجبار کاکایی ،شاعر و ترانهسرا این هفته کتابی از محمدرضا شفیعی کدکنی را به خوانندگان روزنامه پیشنهاد میکند

عصرانه

مـ ــردم ما معمـ ــوالً با حافظ مأنـ ــوس هسـ ــتند و کتابی که من
میخواهـ ــم به خوانندگان روزنامه شـ ــما پیشـ ــنهاد کنم ،اثری
اسـ ــت درباره حافظ .به نظر من بـ ــرای فهم بهتر دیوان حافظ
ضرورت دارد که خوانندگان غزلهای دیوان او آثاری را هم که
به تبیین و تشریح شعر حافظ میپردازند ،بخوانند .کتابی که
من اخیراًخواندم و فکر میکنم برای رسـ ــیدن به درک بهتری
از دیوان حافظ میتواند راهگشـ ــا باشد« ،این کیمیای هستی»
استادمحمدرضا شفیعیکدکنی است.منمدتهاست با این
کتاب سرگرم هستم .این کتاب مجموعه درسگفتارهای استاد

عبدالجبارکاکایی

محمدرضا شفیعی کدکنی

شفیعی کدکنی است و در سـ ــه جلد منتشر شده است .کتابی
ط گیری و فهم بهتر دیوان
بسیار خواندنی که معتقدم به ارتبا 
و همچنین شـ ــخصیت و ماهیت حافظ بسیار کمک میکند و
در عین حال جذاب اسـ ــت .همانطور که میدانید ،کتابهای
زیادی در مورد حافظ نوشـ ــته شـ ــده است اما کتاب سه جلدی
استاد شفیعی کدکنی برای عالقهمندان حافظ و پژوهشگرانی
که به تحقیـ ــق در باب جهان شـ ــعری این شـ ــاعر مهم تاریخ
ادبیات فارسی عالقهمند هستند ،جایگاه خاص خود را دارد.
تسـ ــلط اسـ ــتاد بر ادبیات صوفیانه که زبانزد هم هست در این
درسگفتارهـ ــا کامالً قابل مالحظه اسـ ــت .طوری که شـ ــما به
عنوانخواننده«اینکیمیایهستی»محتوایقابلمالحظهای
در این ارتباط از کتاب میگیرید و این مهم است .استاد شفیعی
کدکنی همچنین از تسـ ــلطی مثـ ــال زدنی بر ادبیات فارسـ ــی
بهطور کل برخوردارند و همانطور که همواره این تسـ ــلط را در
آثار و درسگفتارهایشان نشان دادهاند ،در این کتاب هم شما
به عنـ ــوان خواننده با آن روبهرو میشـ ــوید .ایشـ ــان حافظهای
خیرهکننده دارند و این حافظه البالی درسگفتارهایی در کتاب
«اینکیمیایهستی»کامالًمشهوداست.
نکته دیگـ ــری که در این کتـ ــاب جالب اسـ ــت و جذابیت دارد،
ریشهیابی بعضی از ترکیباتی است که حافظ آورده است .شما

در این ریشهیابیها به محتوایی برمیخورید که نشانگر دانش
ارزشمند این استاد مسـ ــلم ادبیات فارسی است .ایشان عالوه
بر ریش ـ ـهیابی ترکیبات حافظ ،این ترکیبات را با زمان سرایش
غزلها تطبیق میدهنـ ــد و در واقع ترکیبات را در بطن زمان و
زمانهای که حافظ میزیسته تحلیل و ریشهیابی کرده است.
جنبه دیگری که در این کتاب با آن روبهرو میشوید ،ریشهیابی
بعضی از تصویرهایی اسـ ــت که حافظ در شـ ــعر خـ ــود آورده
اسـ ــت .او همانطور که ترکیبها را ریش ـ ـهیابی و تحلیل کرده،
ریشـ ــه بعضی از تصویرهای شعر لسـ ــانالغیب را هم کاویده
و در قالب درسگفتار ارائه کرده اسـ ــت.این کتاب همچنین در
زمینه نکات معرفتی شعر حافظ هم کتاب ارزشمندی است
و درسگفتارهایـ ــی هم در این بـ ــاب دارد .همچنین حافظ در
این کتاب با آدمهای زمانه خود و قبل از خود قیاس میشـ ــود
که از این جنبه هم کتاب جالبی اسـ ــت .منبع و مأخذهایی هم
برای شـ ــعرهای حافظ چه در بین شعرهای فارسی قبل از او و
چه در حوزه شعر عربی در کتاب «این کیمیای هستی» معرفی
میشـ ــود که در نوع خود جالب و تازه است .اینها نکاتی است
که قبل از این کمتر در ارتبـ ــاط با حافظ در قالب کتابها مورد
تحلیل قرار گرفته است .توصیه میکنم عالقهمندان این کتاب
را در سه مجلد تهیه کنند و بخوانند.

«با لبخند مرگ را شکسـ ــت داد ».این جملهای بود که در رثای
درگذشت حسین محب اهری منتشر شد .بازیگر تئاتر ،تلویزیون
و سـ ــینمای ایران که  ۲۶دیماه  ۱۳۹۷پـ ــس از مدتها مبارزه با
بیماری سـ ــرطان غدد لنفاوی ،در  ۶۷سـ ــالگی در بیمارسـ ــتان
الله تهران درگذشـ ــت .زنده یاد محـ ــب اهری که خبرنگار حوزه
سـ ــینمای خبرگـ ــزاری جمهوری اسـ ــامی (ایرنا) بـ ــود ،کار خود
را از سـ ــال  ۱۳۵۴بهعنوان دسـ ــتیار کارگـ ــردان و عکاس نمایش
«یخبندان» آغاز کرده بود ،در  27فیلم سینمایی 51 ،سریال و 49
تئاتر به ایفای نقش پرداخت .با اینکه به نظر میرسد که در طول
تاریخ سینما و تلویزیون ایران بازیگری که به معنای واقعی کلمه
«کمدین» باشـ ــد ،وجود داشته باشد ولی محب اهری از جمله
بازیگرانی بود که در بازیهایش رگههایی از کمدی و طنز کالمی
دیده میشد اما درگذشت این بازیگر ،باعث شد تا به تعدادی از
هنرپیشگان فقید سینما و تلویزیون ایران بپردازیم که به نوعی
بهعنوانبازیگرکمدیشناختهمیشدند.
ëëمحباهری؛مبصرچهارسالهکالس
اولین سریالی که خود زنده یاد محب اهری در آن به ایفای نقش
پرداخت« ،محله برو بیا» نام داشت که در سال  61ساخته شد و
در سال  62در تلویزیون نمایش داده شد .در این مجموع ه که از
آثار اولیه و موفق بعد از انقالب بود ،عالئم راهنمایی و رانندگی را
بهصورت طنز به بچهها یاد میداد .در ادامه مجموعه ،مجموعه
«محله بهداشت» هم ساخته شـ ــد« .چاق و الغر»« ،طنزآوران
جهـ ــان» و ...از جمله آثار کمـ ــدی بودند که محب اهری در آنها
بازی کرد .اما شاید خیلیها این هنرمند فقید را با مجموعه «ق
مثل قلقلک» به یاد آورند که با نام «مبصر چهار ساله کالس»
نیز معروف اسـ ــت و خود وی نویسـ ــندگی و کارگردانی و اجرای
آن را برعهده داشـ ــت« .من زمین را دوسـ ــت دارم»« ،همسر»
و «جیببرها به بهشـ ــت نمیروند» در کنـ ــار فیلمهای دیگر از
جمله کارهای کمدی آن مرحوم به شمار میرود.
ëëمنوچهرنوذری؛چندمیگیریگریهکنی؟
نمیتوان از بازیگران کمدین نام برد و از زنده یاد منوچهر نوذری
یادی نکرد .دوبلور ،هنرپیشـ ــه ،مجری و کارگردان ایرانی ک ه زاده
 ۱۰اردیبهشـ ــت  ۱۳۱۵در قزویـ ــن بـ ــود و  ۱۶آذر  ۱۳۸۴در تهران
درگذشـ ــت .فعالیت هنری او پس از انقالب عمدتاً بر تلویزیون
و رادیو متمرکز بود .از مشهورترین برنامههایی که او در تلویزیون
اجرا کرد میتوان به «مسابقه هفته» و همچنین مجموعههای
داسـ ــتانی «کوچه اقاقیا» و «باجناق ها» اشـ ــاره کرد .حضور او با
اجرای چند نقش در برنامه رادیویی «صبح جمعه با شـ ــما» و
کارگردانـ ــی این برنامـ ــه از دیگر فعالیتهای نوذری محسـ ــوب

زندگی در آستانه روشنایی شهر
چکامه
داوود پنهانی
روزنامه نگار

هوا که ســـرد میشود ،همســـایهها وقت
صبـــح که پی کار و زندگی روزمره از خانه
بیـــرون میزنند ،ســـر در گریبـــان جمع
میکنند .کاله و شالها را از اشیای عتیقه
خانـــه بیـــرون میکشـــند ،چنـــدان حال
تعارف و سالم و روز بخیر گفتن ندارند .از
کوچه که رد میشوی ،هیکل شبح آسای
خـــود را جمـــع میکننـــد و آرام از کنارت
میگذرند .هوا که سرد میشود ،سرما که
از حـــد صفر میگذرد و میل به یخبندان
میکند ،مار و مور و ملخ میروند جایی،
گوشهای و پناهی میجویند .هوا که سرد
میشـــود ســـگ میلرزد ،گربه میلرزد،
یاکریـــم آرام گرفته گوشـــه تـــراس خانه
همســـایه میلرزد .هوا که سرد میشود
لیال ،دختر کوچک همسایه با دستهای
سرماگرفته خود میرود مدرسه ،میلرزد

و میرود مدرســـه .هوا که سرد میشود،
من که وارد مغازه توی خیابان میشوم،
صدای نرم و آرام موجودی که پشت سرم
در حرکت است را میشنوم ،توی مغازه
بـــه صدای مغازه دار کـــه یکی را خطاب
قرار داده سر بر میگرداندم و با خود فکر
میکنم کدام طفل بازیگوشی این وقت
صبح آمده و خیره شده به مغازه دار تا او
تخم مرغی در دست بگیرد و مدام تکرار
کند «بیا ،بیا شیطون» سر بر میگردانم
و طفلی نیست ،آدمیزادی نیست ،تنها
صبح است و تاریکی دم صبح و سرمای
زمستان و هوای پنج درجه زیر صفر .سر
بـــر میگردانم و صـــدای آرام و نرمی به
گوشم میرســـد ،نگاه مغازه دار را دنبال
میکنـــم و روبـــاه را میبینـــم؛ روباهـــی
کوچـــک و نـــرم و لطیف کـــه وارد مغازه

