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دربارهعزتاهللانتظامی( ۳۱خرداد ۲۶–۱۳۰۳مرداد)۱۳۹۷

برایسیدمحمدامینقانعیراد
( ۲۴– ۱۳۳۴خرداد )۱۳۹۷

با «عزت»

امر گفتوگو
قائل به ِ

دیگر خـــوب میدانم که اگر که مردن کار هر
کسی است اما نمردن وقتی که گواهی فوت
میگویـــد که مردهای و دیگـــر روی زمین راه
نمیروی ،بیشک کار هر کسی نیست .آدم
میترافردوسی
کیفیت بودنـــش هر مرگی
پژوهشگر گاهی بـــه اعتبار
ِ
مطالعات فرهنگی را پـــس میزنـــد .گاهی آنقدر کنـــار زندگی و
دست در دست آن قدم میزند که دیوارهای
درونش آجر به آجر فرو میریزد و خود بخشی از زندگی میشود.
قانعی راد ،دکتر محمد امین قانعی راد ،همین قدر دست توی
دســـت زندگی ،خود زندگی شـــده بود آنقدر که مـــن میگویم او
نمرده اســـت .مگر زندگـــی میمیرد؟ قانعـــیراد در روزگاری که
ســـام کردن اســـتادهای علوم اجتماعی به دانشـــجو ،یک گناه
نابخشودنی بود و دانشجو بیشـــتر از یک علم آموز و یک سالک
اول راه ،یک نویســـنده مقاله به اســـم اســـتاد و پرکننده رزومه او
تلقی میشـــد ،پرچم گفتمان دیگری را با خود به همراه داشت
و آن را وسط انجمن جامعه شناسی بر زمین کوبید .او پرچمدار

توگو و دیدن و
جریانی بود که منطق آن ،فهم مشترک ،زبان گف 
شنیدن دیگری بود .جایی که با طیب خاطر میتوان دست همه
عالقهمندان را گرفت و سر یک میز نشاند .او در روزگاری که همه
قید رسانههای چاپی و غیرچاپی را زده بودند یا از رسانه فقط برای
نمایش خودشان استفاده میکردند ،به رسانه و رسالت رسانه در
ســـاخت حوزه عمومی و جامعه مدنی ،معنایی دیگر بخشـــید.
میپنداشت که در وضعیت کنونی کشور ،هرچه بیشتر باید حوزه
عمومی را فعال کرد و در راه اثبات این ایده ،خودش را وقف آیین
توگو کرده بود .او بزرگ منشانه در تحلیل پدیدههای جاری
گف 
کشور ،در رسانهها مینوشت و در این میانه ابایی از چپ و راست
و کوچک و بزرگ نداشت .او مصداق انسان برای انسانیت بود.

برایحسینمحباهری
( ۲۹مهر ۲۶– ۱۳۳۰دی)۱۳۹۷

زاللی قلبمان
گوشهای از ِ

گاهـــی میخواهـــی از یکـــی بنویســـی و
نمیشـــود .چرا؟ چـــون آنقدر قصـــه دارد
برایـــت کـــه میمانـــی از کجا شـــروع کنی.
درست است که قصه بودنش در دنیا تمام
فاطمه شده ،اما این فقط ظاهر ماجراست ،دنیا که
شهدوست
خبرنگار گول نبودن بعضیها را هرگز نمیخورد...
قصـــه حســـین خان محـــب اهـــری هم از
همیـــن هاســـت ،آدمهایی که قصه شـــدن را بلدنـــد ،خندهها،
حرفها و غمها خالصه بودنشان طوری است که برای همیشه
گوشهای از ذهنت را ،قلبت را تسخیر میکنند و تا وقتی که هستی
و قصه ات تمام نشده ،یادشان در وجودت زنده میماند.از چند
ســـال پیش که خبر بیماری او قطعی شـــد ،شـــاید خیلیها فکر
کردند که او هم بزودی میرود ،خیلیها آه کشیدند و برخی هم
مثل همیشه بیتوجه از کنارش گذشتند .در همان روزها بود که
شیمی درمانی قطره قطره جســـم او را در خودش حل میکرد
توگوییهایی از او منتشـــر
و هر چنـــد وقت یکبار عکسها و گف 
میشد که همچنان پر از لبخند و آرامش بودند ،طوری که انگار
درد هم در سایه روح پر امیدش که عین زندگی بود دیگر حرفی

برای گفتن نداشت.زندگی با بچهها و کار کردن برای آنها باعث
شـــده بود تا او هم همانقدر زالل باقی بمانـــد ،در اواخر روزهای
بیاو شـــدن بود که به بهانه نمایش «غول بزرگ مهربان» به او
زنگ زدم ،با صدایی که آخرین تالشهایش را برای سرکوب درد
و خستگی چند سالهاش میکرد ،تا از نمایشش پرسیدم به وجد
آمد و شروع کرد از دنیای رنگارنگ بچهها گفتن ،از عشقی که او
را نگه داشته و روزهایی که به خاطر بچهها با تمام دردش کارش
را ادامه داد .خالصه از حســـین محب اهری نوشتن کار سادهای
نیست ،اگر فقط چند لحظه رنج و قدرتش را کنار هم تصور کنی
و ببینی او حاضر نبود شکســـت قدرتش را در برابر رنج بپذیرد،
میبینی چه بـــزرگ بود و حتی حاال که نیســـت ،یادش چگونه
گوشهای از قلبمان را زالل میکند.

غالمحسینصدریافشار(۲۴اسفند۲۸-۱۳۱۳فروردین)۱۳۹۷

 38سال خاطره

صدریافشـــار کالس پنجم ابتدایی بود که نخستین مقالهاش را
درباره وضعیت پرورشـــگاه در روزنامه تبریز منتشـــر کرد .در سال
 1358مجـــوز ماهنامه علمـــی و فرهنگی ُه ُ
دهـــد را دریافت و تا
توقیف آن در سال  1361هرسال  10شماره منتشر کرد.
نسترن َحکمی
همـــکاری تیم کوچک ســـهنفره ما(صدریافشـــار -نســـرین و
فرهنگ نویس و
همکار غالمحسین نســـترن حکمـــی) حدود  38ســـال بیوقفـــه و کمحاشـــیه ادامه
کار گروهی در کشورمان چندان جدی گرفته
صدریافشار یافت ،در روزگاری که ِ
نمیشود و دوام نمیآورد!
صدریافشار آزاداندیش ،روشمند ،وقتشناس ،پرتالش ،بانظم ،نکتهبینُ ،رک،
نقدپذیر ،نوآور و ســـخت پایبند ارزشهای اخالقی بود و کینتوزی و حســـادت را تاب
یآورد.
نم 
او دلبســـته علم و فرهنگ ،تاریخ و البته مردم سرزمینش بود؛ بنابراین دیگران را
به کتاب و کتابخوانی تشـــویق میکرد ،زیرا باور داشت مطالعه افق دید را باز میکند و
موجب گسترش و اعتالی علم و فرهنگ ،افزایش آگاهی و روشنایی بیشتر ،درنتیجه
چیرگی بر جهل و تاریکی میشـــود و مردم را متوجه نقش علم و فرهنگ در بهروزی
احساس نیاز میدانست و
جامعه میکند .او نخستین عامل پیشرفت علم را درک و
ِ
دامان
میگفت هرگاه جامعه با مشکلی روبهرو شود ،در پی راه حلی برای آن ،دستبه ِ
علم میشود.
او بسیار ســـفر میکرد و معتقد بود برای شناخت جامعه و مردم باید به میانشان
رفت ،آنها را دید و حرفهایشان را شنید.
صدریافشار بیتعارف ،سادهگو ،کوتاهنویس و مخالف پراکندهگویی و پراکندهکاری
بود و اســـتفاده از تکنولوژی روز را برای ارتقا و ســـرعت کار ضروری میدانســـت ،پس
مدام اطالعاتش را روزآمد میکرد.
او در نوشـــتههایش بـــه واژهها جان میبخشـــید و عالوه بـــر فرهنگهای یکزبانه
و دوزبانـــهای که با دو همکارش تألیف کرد ،فرهنگ مشـــاغل ســـنتی ایران؛ فرهنگ
زبانزدهای فارسی و چندین تألیف و ترجمه دیگر را در کارنامهاش دارد.
صدریافشـــار از زبانهای انگلیســـیُ ،ترکی (زبان مـــادریاش) و عربی کتابها
و مقالههای بســـیاری را ترجمه کرد و تاحدودی هم با زبان التین آشـــنایی داشـــت.
او البتـــه در تمام کارهایش از نظرات کارشناســـان زیادی که در هر رشـــته و زمینهای
علم
میشـــناخت بهـــره میگرفت.ازجمله ترجمههای اوســـت :مقدمه بـــر تاریخ ِ
ُ
ســـارتن؛ کاکل طاووس ،اثر جورج گورگیس یوســـف (درباره منشأ غیراروپایی
جورج
ایران ادوارد براون (از فردوسی
ریاضیات)؛ تاریخ
ِ
ریاضیات اســـمیت؛ تاریخ ادبیات ِ
ایران ادوارد پوپ.
تا سعدی) و معماری ِ

ترضوی( ۲۶- ۱۳۱۳بهمن)۱۳۹۷
برایپورانشریع 

خاطرهای که هر بار به شهر برخواهد

معموالً لزومـــی ندارد به مـــرگ از طریق میانجی
دیگری جز مرگ فکر کنیم .اما وقتی مرگ نمادی
باشد از زیســـتی که از طریقش بر مرگ فایق آمده
باشـــیم ،میشـــود یک موقعیت برســـازنده یا یک
مســـأله .مثل مـــرگ آنتیگونه وقتی کـــه برای پیکر
کبوتر ارشدی
بـــرادری که در قانون شـــهر اخالل ایجـــاد کرده و از
خبرنگار
حرمتگذاری بر جنازه محروم شـــده بود ،پایداری
کرد و خواستار آن شد که جنازه را به خاک سپارد و خود نیز در این سوژه گی
جان از دســـت داد .در چنین وضعیتی گرچه قدرت یا دولت یا قانون شهر،
پیروز به نظر میرســـد اما همیشه این سوژه ســـرکوب شده است که به شهر
برمی گردد و با اصرار در خاطره جمعی ما تکرار میشـــود و کنار ما زیســـت
میکند .مگر نه این اســـت که قانون شهر میگوید بر جنازه خاطی و سرکش
حرمـــت نگذارید و او که بر قانون شـــهر شـــوریده را از آنچه حق شـــهروندی
است ،محروم بدارید؟
درســـت مثل قدرتی که در را بر جنازه «او» بســـته نگاه داشت ،مرگ او که
حقش به عینه پیوند خورده بود با حق همسری که صدایش از حسینیه ارشاد
نســـلی را به پرســـش از سنت راســـخ کرده و جماعتی خواب زده را به بیداری
تذکار داده بود .مگر این حرمتگذاری در مکانی خاص ،ســـویههایی فراتر از
خود دارد؟ ندارد؟ بر پاسخ مثبت این پرسش شک نمیکنیم بویژه آن هنگام
کـــه جماعتی بر پیکر نـــازک زنی در خیابانی به نام شـــریعتی به اقامه احمد
منتظری نماز میگزارد .شـــک اما از همین جا آغاز میشـــود .همان شکی که

برای او که ِ
«زند» حقیقتجویان بود

شناسسخاوتمند
باستان ِ

منابع ارزشـــمند در زمینه شـــناخت باستانشناسی و معماری
ایـــران اســـت .کتابهای وی در خصوص شـــناخت ســـفال نیز
دانشـــنامههای جامعی برای دانشجویان و عالقهمندان فراهم
آوردهاند .کیانی کتب ارزشمندی نیز به عنوان منابع درسی برای
دانشجویانبهرشتهتحریردرآوردهاستکهانتشاراتسمتآنها
را منتشر نموده که از جمله کتاب «تاریخ هنر معماری ایران در
دوره اسالمی» است .محمد یوسف کیانی جامع میراث فرهنگی
ایران بود ،کســـی که در زمینه شناخت ایران ،گامهای بلندی در
توســـعه علمی و فرهنگی کشور برداشـــت و از پیشگامان مرکز
باستان شناســـی ایران بود .از ترجمههای ارزشمند استاد کیانی
کتاب «معماری ایرانی در ایران و توران» دونالد ویلبر اســـت که
با همراهی مرحوم کرامتاهلل به فارســـی برگردانده شده است.
همچنین تألیف سه جلد کتاب «فهرست کاروانسراهای ایران»
با همراهی ولفرام کالیس از تألیفات ارزشـــمند ایشان است .در
سال  1391نشان زنده یاد عزتاهلل نگهبان ،برای نخستین بار به
«محمد یوسف کیانی» اهدا شد.

دربارههوشنگآزادیور
( ۹- ۱۳۲۱اردیبهشت)۱۳۹۷

خو کردهای به خاک
آخرسالاست؛وقتیادکر ِدگذشتگان
و درگذشتگان« :پیچ در پیچ /مچاله و
هیچ /هفت نوبت پرداخته /نهری از
سلســـله مرده /هیبتی پلنگآسا /که
شیر کاه بر سر میکند /و نماز میگزارد
نگار حسینخانی
از آن» و امان از سالی که گذشت و آن
خبرنگار
تصاویر پی در پی که در نبودنت مرور
شد .تصویر آن انگشتان بلند با ناخنهای از دود حنا شد که گاه
گوشـــه عینک را میگرفت و میخوانـــد در ادامه که« :تنی -یک
تن /سیاه جامه و بینی کج /کج و مهر بر پیشانی /چکیده بر این
ســـر /تاش مس /نام که میگیرد /میپرد» .اردیبهشـــتماه بود
کـــه مرد از ورطه پرید ،و از آن پس دیگر پنجرههای پریدن ،رنگ
خون گرفت و ما به هیچ بلندایی دل خوش نشـــدیم .هوشنگ
آزادیور ،آن مـــرد بلند قامت کنار دوربین کـــه از آندره مالروی
بزرگ در فیلم مستند «آندره مالرو و تمدن ایران در موزه لوور»
بازی گرفته بود و آن شاعر «پنج آواز برای ذولجناح» و «هر قلبی
که میتپد عاشـــق نیســـت »...در بهاریترین ماه سال به خاک
رســـید .کف دو دســـتش را روی هم گذاشت ،انگشـــتان اشاره را
نزدیـــک به تحیر روی لب میزان کرد و به احترام همه آنچه زیبا

ما هم همان حس و حال را تجربه میکردیم ،درست مانند
زمانـــی که خبر مرگ آنتونی کوئین منتشـــر شـــد یا وقتی که
روزنامههـــای دنیا تیتر زدنـــد مارلون براندو مرده اســـت ،ما
مسعود میر هـــم در مرداد  97همـــان حس و حـــال را تجربه میکردیم
خبرنگار چون خبر تأیید شده از این قرار بود :آقای بازیگر روی صحنه
ی وایهای لعنتی در چنین لحظاتی
مرگ آرام گرفت ه است.ا 
هجوم میآورند و خاطرات و شمایلهای به یاد مانده از چهرهها شروع میکنند به
رژه رفتن جلوی پرده سینمای ذهن .عزت سینمای ایران هم از این قاعده مستثنی
نبود و از لحظهای که نقش آخرش را پذیرفت تا در دنیای دیگر هم برای بازیگری
ســـینما ،آقایی کند ما را به همین حس نوســـتالژیک مبتال کرد .مش حسن به ما
ن میانداخت که :آهو
خیره میشد و ناگهان صدای حاجی واشنگتن در گوش طنی 
توخیز گوسپند ...ساطور سالخی که فرود میآمد خاطرات
نمیشوی بدین جس 
کات میخورد به حرصخوردنهای عباسآقا ســـوپر گوشـــت که خواستنیترین
موجر تاریخ ســـینمای ماســـت .بعد از آن مســـیر موســـپیدی را باید مـــرور کرد با
عاشقانههای حاجرسول به زلف گرهدار روسری آبی و مستوفی رندی که سبب شد
دیوانه از قفس پرید ،پیشقراول روایت پرکشش خیانت و دودوزهبازی و جفا باشد.
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دربارهمحمدیوسفکیانی
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ســـیزدهم خردادمـــاه ســـالجاری،
موزه ملی ایـــران نهمین رئیس خود
را از دســـت داد .او که پس از  80ســـال
زندگـــی غنـــی و پربـــار که آغـــازش از
شـــهمیرزاد و پایانـــش در خانـــهاش
علی رنگچیان
در تهـــران بـــود ،ســـرانجام در زادگاه
کارشناس ارشد
خـــود آرمیـــد .کیانی دانـــش آموخته
مرمت و احیای بناها
باستانشناسی و تاریخ هنر از دانشگاه
و بافتهای تاریخی
تهران بود و دکترای هنر اســـامی را از
ی وی ریاست دو
دانشگاه لندن دریافت کرده بود .در کارنامه کار 
موزه هنرهای ایران و موزه ملی ایران بهچشم میخورد .از جمله
فعالیتهای حفاری ایشان ،مدیریت هیأت بررسی و تحقیقات
باستان شناسی دشت گرگان است .اما آنچه که وی را از دیگران
متمایز میکند تالشهای ماندگارش برای معرفی هنر اسالمی
اســـت که در قالب تألیفاتی ارزشمند برای جامعه علمی ایران
به یادگار نهاده اســـت .این مجموعه شـــامل  30عنوان کتاب و
ی است.
دهها مقاله علمی در نشریات معتبر داخلی و بینالملل 
مجموعه چهارجلدی «شهرهای ایران» که در دهه  60به همت
او و با همراهی دیگر باستانشناســـان و مورخان باستانشناسی
و معماری همچون احمد تفضلی گردآوری شـــده ،هنوز یکی از

درگذشتگانفرهنگ

میدانست و دوست نداشت زشت ببیندشان ،از این دنیا رفت
و وقتی عاشقترین شاعران به زندگی ،به بهار خون میپاشد ،به
کدام فصل باید دل خوش کرد؟
کتابهایش هنوز دست ناشران از ماهی به فصلی و حاال به
ســـالی منتظرانند و ما چه ساده بودیم که میخواستیم بماند و
ورق زدن آن مجلدها را بین روزهای سخت تنهاییش بو بکشد؛
تجدید چاپ ترجمه «شـــب جنایتکاران» خوزه تریانا و انتشار
ترجمه نمایشـــنامه «دیوانـــه و راهبه» پس از چهل ســـال هنوز
حســـرت خواندن را به دلهایمان گذاشتهاند .شاعری که خالق
یکی از مهمترین تجربههای شعری پس از نیما بود نیز مرده و ما
هنوز کمتر متوجه وجه شاعرانگی و خشونت شاعرانه او هستیم.
حاال که ســـالی است بین ما نیست ،از تاریخ ممنونیم که او را در
برههای کنار ما نشاند تا زیبایی را بیشتر بشناسیم و ما نشستهایم
همانگونه که گفت« :بنشـــین به ســـام /بارگیر از تنـــوره دل /و
بچرخ مثل فرفره /تا نبینندت /خو کردهای به خاک».

دربارهاحمداحمدی( ۱۵شهریور ١٩– ۱۳۱۲خرداد)۱۳۹۷

از منظری دیگر

اسـ ــتاد فقید دکتـ ــر احمـ ــد احمدی ،چهـ ــرهای چنـ ــد وجهی
داشـ ــت؛ او یـ ــک شـ ــخصیت فرهنگی و دانشـ ــگاهی بـ ــود که
در کارنام ـ ـهاش کنـ ــش سیاسـ ــی و سـ ــابقه مدیریـ ــت طوالنی
هم به چشـ ــم میخـ ــورد .بههمیـ ــن دلیل چهرهای شـ ــناخته
صادق حیدرینیا
شـ ــده و معـ ــروف بود کـ ــه دوسـ ــتان و آشـ ــنایان بارهـ ــا درباره
فعالیتهایش سـ ــخن گفتهاند .اما ایشـ ــان بهرغم شـ ــهرت،
هرگز تالشی برای بازنمایی کارنامهاش نکرد لذا بخشی از حاصل عمر فرهنگی
مهم
او جز برای معدودی از نزدیکان ،روشن نیست .یکی از مهمترین کارهای ِ
دو دهه اخیر دکتر احمد احمدی ،تالش برای سر و سامان دادن به پژوهشها و
رخدادهای حوزه علوم انسانی در دو مؤسسه «توسعه دانش و پژوهش ایران»
و «تحقیقات و توسعه علوم انسانی» بود.
ایشـ ــان که عضو مؤسس در هر دو مجموعه بودند با انگیزه بسیار ،تالش کردند
تا از برگزاری سلسـ ــله همایشهای تخصصی در حوزه علوم انسـ ــانی و انتشـ ــار
کتاب و مجالت در این دو مؤسسـ ــه حمایت کنند .هرچند که اختالف دیدگاه در
بین مؤسسان سـ ــبب شد تا پس از چندی ،فعالیتهای بخش علوم انسانی در
مؤسسه توسعه دانش و پژوهش ایران متوقف شود اما انگیزه ایشان و همراهی
چند اسـ ــتاد دیگر ،به تأسـ ــیس مؤسسه تحقیقات و توسـ ــعه علوم انسانی منتج
شـ ــد .این مؤسسه در دهه هشتاد با انتشـ ــار فصلنامه و چاپ بیش از  130عنوان
کتاب ،نقش مهمی در متشکل کردن تالشهای پراکنده استادان و پژوهشگران
علوم انسانی ایفا کرد.
بزرگداشت استاد محمدتقی شریعتی و احیای تمام آثار ایشان در  11جلد کتاب،
همایش یکصدمین سـ ــالگرد نهضت مشـ ــروطیت ایران و بازنشر روزنامههای
مشـ ــروطه ،بزرگداشـ ــت چهرههای بزرگ اسالمشناسـ ــی و شرقشناسـ ــی نظیر
پروفسـ ــور توشـ ــیهیکو ایزوتسو و آنهماری شیمل بخشـ ــی از فعالیتهای مهم و
اثرگذار این مؤسسه بود.
ـاختار این مجموعه ،در انتشـ ــارات سـ ــمت
ـ
ـ
س
ـاس
ـ
ـ
براس
دکتر احمدی ،بعدها
ِ
واحدی بهنام «مرکز تحقیق و توسـ ــعه علوم انسـ ــانی» تأسـ ــیس کرد .از سـ ــوی
دیگر میهندوسـ ــتی و توجه جدی به تهدیدات هویتی ،موجب شـ ــد که ایشـ ــان
به اتفاق چند دوسـ ــت و همراه قدیمی ،در سال  1384مؤسسه فرهنگ و تمدن
ایرانزمین را تأسیس کنند که وظیفه محوری آن دفاع از هویت ملی و تمامیت
ارضی کشـ ــور در برابـ ــر تهدیدهای هویتی داخلی و خارجی بـ ــود .حوادث ناگوار
سال  88بخشی از نیروها و برنامههای این مؤسسات را با چالش مواجه کرد اما
ایشـ ــان بدون مالحظهکاریهای مرسوم ،یک تنه دربرابر بسیاری از نامالیمات
ایسـ ــتاد و با حمایت کمنظیر از رئیس وقت مؤسسه عمالً موجب حفظ سرمایه
ارزشـ ــمند این مجموعه و تداوم برنامههای گذشـ ــته شـ ــد؛ اما بانهایت تأسف،
بیماری و سـ ــپس درگذشت ایشـ ــان که با پراکندگی یاران قدیمی همزمان شد،
تعطیلی این مجموعهها را بهدنبال داشت.

جرمی برت و شـــرلوک هولمز ،روژه هانن و کمیســـر ناوارو،
آتســـو ناکامورا و لین چان ،مل گیبســـون که واالس شـــجاع
دل بـــود ،راســـل کـــرو و گالدیاتـــوری به نام ماکســـیموس،
ســـعید نیکپور و عمار یاســـر ،بهرام زند را با این نقشها به
منیره
زینلی یـــاد میآوریم صدای او آیینهای بـــود که تصویر حقیقت را
روزنامهنگار
بـــاز مینمایاند.ابوالفضل بهرام زندی که به نام بهرام زند
شناخته شده است ،شهریور  1323در تهران به دنیا آمد و از سال  1344کار دوبله
را آغاز کرد و ســـال  1397در  74ســـالگی درگذشـــت ،حاصل  53سال کارش در
صداپیشگی خاطراتی است که نسلهای متفاوت را از سنین گوناگون به یکدیگر
پیوند داده .صـــدای او با چهره برخی بازیگران چون جرج کلونی ،راســـل کرو یا
رابرت دنیرو یکی شـــده اســـت ،تا جایی که در ســـالهای حضورش ،انتخاب هر
صداپیشـــه دیگری بـــرای این بازیگران ،اگر نه بدســـلیقگی که کجســـلیقگی به
نظر میرســـید .ریتم خـ ــوشآوای کلمات او و فن بیان شـ ــگفتی که فارغ از سـ ــن
شخصیت بر او مینشست ،هنوز این پیام را به مخاطب میدهد که بهرام زند به
جـ ــای دیالوگ گفتن و روخوانی از متن ،نقش را دوباره بازی یا بازآفرینی میکند،
گون ـ ـهای از بازآفرینی که از بازرسـ ــان جدی پلیس تا شـ ــخصیتهای انیمیشـ ــنی
کـ ــودکان را دربرمیگیرد .او این بازآفرینـ ــی را در فیلم «تغییر چهره» ،با نمایش
دوگانگی شـ ــخصیت جان تراولتـ ــا ،یک بار در نقش پلیس درسـ ــتکار و یک بار در
نقش دیوانهای جنایتکار که چهره پلیس را به دسـ ــت آورده ،به خوبی به نمایش
میگذارد و گوشمیرسـ ــاند .شـــاید کمتر مخاطبی بداند ،انجمن دوستداران
شرلوک هلمز از لندن ،برای تشـــکر از دوبله خوب و حرفهای سریال شرلوک
هلمز ،کتابهایی از آرتور کانن دویل ،نویسنده مجموعه را برایش فرستادند.
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کیپ تا کیپ خاطره

تـــا همین چنـــد ماه پیـــش ،در مناســـبتهای ریز و
درشت تقویمی ،مناسبت خاصی روبهروی روز هفدهم
مهر ماه درج نشده بود ،روزی مانند بسیاری از روزهای
عادی و کم نام و نشـــان دیگـــر تقویم .اما از این پس هر
ساله همین روز عادی و معمولی ،یادآور تمام خاطراتی
مازیار معاونی
خواهـــد بود که در مـــدت زمانی نزدیک بـــه چهار دهه
منتقد تلویزیون
توسط یکی از شاخصترین نمادهای ورزشی تلویزیون
برایمان به جای گذاشـــته شده اســـت« .بهرام شفیع» با رفتن غیرمنتظرهاش در
ظهـــر همین روز تلـــخ ،پازل به ظاهر تمام نشـــدنی درگذشـــتهای باورنکردنی
ســـال  97را کاملتر کرد .جایگاه «شفیع» در عرصه برنامههای ورزشی تلویزیون،
شاید جایگاهی باال ازمنظر برنامهســـازی و گزارشگری نباشد اما او یک نماد بود،
یک ســـمبل و جلوهای پررنگ از نوســـتالژی برای چندین و چند نسل از بینندگان
این رســـانه .امتیاز اجرای پربینندهترین برنامه ورزشی ســـیما در روزگار تلویزیون
بیبضاعت دو کانالهای که برنامههای محدودش بسختی تهیه میشدند و رقیب
چندانی نداشتند امتیاز منحصر به فردی بود که در سال های به حاشیه رانده شدن
پیشکسوتانی نظیر استاد عطا اهلل بهمنش فقید و مجید وارث ،در اختیار «بهرام
شفیع» جوان و تازه از گرد راه رسیده قرار گرفت ،امتیازی که وقتی فرصت طالیی
ِ
قرار گرفتن در جایگاه یکی از دو گزارشـــگر فوتبال دهه اول انقالب (در کنار هادی
صالحنیا و گاهی جهانگیر کوثری) به آن اضافه شد شفیع را در موقعیت یک چهره
نوســـتالژیک تثبیت کرد .به این موقعیت ویژه میتوان اضافه کرد چهره و اجرای

