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با هنرمندان

نگاهی به آخرین نمایشگاه فرشید ملکی در گالری طراحان آزاد

هبوط در رنج دوران

علیرضا بخشی استوار

آنگونه که از عنــوان نمایش اخیر
فرشــید ملکی در گالری طراحان آزاد
پیداست؛چراغیکتحولدیگردرمسیر
کاریاوروشنشدهومخاطبانششاهد
مرحلهایدیگردرخلقآثاراینهنرمند
باسابقهوصاحبسبکهستند.
«انســانم من ،رنج بردهام من ،سر از
اینجا درآوردهام» که عنوان این نمایش
انتخاب شــده اســت ،مضمون کلی
نقاشیهای ملکی را در یک جمله و در
کالبدواژگانعرضهمیکند.نقاشیهایا
طراحیهایاوپسازطیدورانمتنوعی

موسیقی

از تجربهگرایــی به نوعــی برونریزی
حاالت درونی تبدیل شده است .آثاری
که بدون توجــه به هر نوع ســبک یا
ساختار مشخص و یا وفادار به زمینهها
ومتریالهاییکهملکیدرگذشتهازآن
استفاده میکرده است روی بوم یا کاغذ
ومقوابروزپیدامیکنند.
ملکی رنج دوران و رنج زیستن را در
آوردگاهی برزخگون ترســیم میکند.
آوردگاهیکهدرآنتصاویرازلحاظبیان
مفاهیم به شدت سرراست هستند .اما
ترکیباینصورتهایسادهدرکنارهم
فضای پر از ابهامی را به وجود میآورند.
آثارملکیدرنهایتانگارنتیج هیکسیر
وسلوکهستندکهنقاشباچشمسومو
یا با درک وسیع حسی خود آن را کشف

میکند و به ما نشان میدهد .خطوط و
نقشها در آثار او به شدت رها و آزادند.
آنچنانکهنقشهاوطرحهاوموجوداتی
که خلق میکند و به تصویر در میآورد
هم این ویژگیهــا را دارند .خطوطی
که او روی بوم نقش میزند و درنهایت
به فرم تبدیل میکند آنقــدر رها و پر
نوسانندکهبهتجربهنقاشانهیککودک
شباهت دارند .انگار که نقاش از پس این
حاالت به دورانی قدم گذاشته است که
در آن روح بازیگوشــانه کودکی فرمان
میراند .اما در این مسیر با نگاه دقیقتر
به آثار ملکی میتوانیم به عمق محیط
دردناکیکهاوترسیممیکندپیببریم.
شاید آسانترین و دمدستیترین واژه
برای تفسیر جهان نقاشیهای ملکی،

آخرین وضعیت«اسداهلل یکتا» از زبان خودش

لطفا جهت تبلیغات پیام دهید

کاربرد واژه «برزخ» باشد .او برزخی را در
مقابلمابهتصویرمیکشدکهدرآنهمه
به شکل غلوشدهای سرگردان هستند.
با صورتهایی دفرمهشــده و بدنهای
اعوجاجیافته که رو به سوی مشخصی
ندارند و بیهدف درد تعلیقی بیپایان
را به جان میخرند .اما در تحلیل کار او،
جدای از مفاهیم که به نظرصرفاً تفسیر
بینندهاست،بایدبهاهمیتخطوطوفضا
توجه دقیقتری داشت .به همان اندازه
که خطوط در آثار ملکی ،رهایی یافته
هستند،فضانیزنامحدودبهنظرمیآید.
اینفضاینامحدودحاصلفهمصحیح
و البته رویکــرد حسگرای هنرمند در
ایجاد ترکیببندی خاص خود اوست.
فضا در آثار او جدای از معلق بودن ،دوّار
هماست.اینخاصیتدورانیخودیکی
ازمولفههاییاستکهبهواسطهتعلیقو
رهاییخطوطدر آثاراینهنرمندحس
میشود .این رهایی و این حرکت دوار،
انگار که نتیجه زیست خود ملکی باشد
و در آثار او نیز حلول پیدا کرده اســت.

اگرچهاوسالهاستکهدرخلقاینفضا
دستبهتجربهمیزندودرظاهرهمهاین
آثار شبیه به هم در نظر میآیند اما روند
تغییر در آثار وی به نسبت هر نمایش و
درهرمجموعه،ظریفودرنگاهنخست
نامحسوس است .فر م اشکال ،خطوط ،
رنگهاوبهنسبتهرمجموعه،تکنیک
همدرآثارایننقاشتغییرکردهاست.
ملکیانگارچکیدهرنجخودازدوران
مختلف سیاسی و اجتماعی را در قالب
تصاویر در ظاهر مضحک اما تلخی به ما
ارائهمیکندوهرباربرتلخیاینتصاویر
گروتسک افزوده میشــود و نمایش
«انسانم من ،رنج بردهام من ،سر از اینجا
در آوردهام» انگار نقطه اوجی برای روند
آثار متاخر ملکی در آستانه  80سالگی
است.اوهمانطورکهخودپیشازایندر
استیتمنت نمایشش در گالری امکان،
عنوان کرده بود به دنبال ثبت یک آن یا
لحظه است که همه موجودات و اشیا در
یک لحظه فرّار ،معنیدار و بهم پیوسته
باشند.اوناگزیراستبرایرسیدنبهاین

ملکیانگارچکیدهرنج
خود از دوران مختلف
سیاسیو اجتماعی را
در قالب تصاویر در ظاهر
مضحکاماتلخیبهماارائه
میکند و هربار بر تلخی این
تصاویر گروتسک افزوده
میشود و نمایش «انسانم
من ،رنج بردهام من ،سر از
اینجا در آوردهام» انگار
نقطه اوجی برای روند آثار
متاخرملکیدرآستانه
80سالگیاست
لحظه از نوعی روزمرگی فاصله بگیرد و
بدون شک رســیدن به چنین «آن» و
لحظهای تنها در لحظاتی از یک زندگی
اســت که رخ میدهد .لحظاتی که رنج
در یک پیوستگی با همه عناصر هستی
موجودیتپیدامیکند.

عبدالوهابشهیدی ،خواننده پیشکسوت درگذشت

عبدالوهابشهیدیخوانندهپیشکسوتموسیقیایرانکهبهدلیلعارضهقلبیدر
بیمارستانبستریشدهبود،صبحدیروز در 99سالگیدارفانیراوداعگفت.
مرحوم شهیدی در سال  ۱۳۰۱در میمه اصفهان به دنیا آمد .این هنرمند از اوایل
سال  ۱۳۲۰فعالیتهای هنری خود را با فراگیری موسیقی ردیف دستگاهی ایران،
آواز ،نوازندگی سنتور و نوازندگی عود نزد اســماعیل مهرتاش آغاز کرد و عالوه بر
مهارتهایی که در حوزه خوانندگی و آهنگســازی داشت ،در حوزه عودنوازی نیز
نوازندهای معتبر به حســاب میآمد .این هنرمند در طول سالهایی که در عرصه
موسیقی فعالیت میکرد ،با هنرمندانی چون جلیل شهناز ،فرامرز پایور ،علی اصغر
بهاری ،حسین تهرانی ،رحمتاهلل بدیعی ،حسن ناهید ،محمدرضا شجریان و محمد

اسماعیلی همکاری داشته اســت« .در مدح علی (ع)»« ،دو بیتیهای بابا طاهر»،
«راز عود»« ،عود من خداحافظ»« ،گله دارم شــتربانا»« ،نگاه گرم تو (زندگی)»،
«تنها بیا» و «بی تو به ســر نمیشــود» از جمله آثاری اســت که تاکنون توسط
مرحوم شهیدی در دســترس مخاطبان قرار گرفت اســت .همکاری با ارکسترها
و مجموعههــای مختلف موســیقایی در بخشهای رادیو و تلویزیــون و کارهای
ارکسترال از دیگر فعالیتهای این خواننده فقید موسیقی ایرانی به شمار میآید .او
همچنین با اجرای بیش از  ۲۳۰برنامه ،از فعالترین هنرمندان برنامه «گلها» بوده
است .از معروفترین آثار استاد شهیدی ،بازخوانی تصنیف لری «آن نگاه گرم تو»
در دستگاه ماهور با شعر هما میرافشار است.
نغمههایدلنشیناوتاابددریادهاخواهدماند
معاونهنریوزیرفرهنگدرپیامیدرگذشتعبدالوهابشهیدیراتسلیتگفت
وتصریحکردکهنغمههایدلنشیناوتاابددریادهاخواهدماند.سیدمجتبیحسینی
نوشت«:استادعبدالوهابشهیدیمهارتومعرفترابهغایتدرهنرموسیقیجاری
کردوبادغدغهجانانهبرایهمهابعاداثرموسیقیکههریکنقشیهماهنگوهمسازدر
اثردارد،شخصیتهنریمتمایزییافت.استادعبدالوهابشهیدیخوانندهونوازنده
توانمندوبرجستهایراناستکهباشناختدقیقوعمیقازشعر،آوازوتصنیفمیخواند.
استاد شهیدی آثار و تصنیفهای ماندگاری را برای موســیقی ایران و ایران به یادگار
گذاشتوباآثارشوهمراهیوهمدلیباهنرمندانشاخصموسیقیدردهههایگذشته

درتاریخموسیقیوهنراینسرزمینرانقشیخوشزدهاست.درگذشتهنرمندگرانقدر
وبیبدیلموسیقیایراناستادعبدالوهابشهیدیرابهخانوادهبزرگوارش،هنرمندان
و مردم دوستدار موسیقی تسلیت میگویم .نام و یادش همیشه به نیکی در فرهنگ و
هنرایرانباقیاست».
مردیکهصدایشگواهزیباییآوازایرانیبود
مدیرعامل انجمن موســیقی ایران نیز در پیامی درگذشت عبدالوهاب شهیدی
را تســلیت گفت .در متن پیام علی نیکنــام انزابی برای عبدالوهاب شــهیدی آمده
است«:ضایعه فقدان استاد عبدالوهاب شهیدی ،آوازخوان شهیر که سالهای سال با
صدایشیوایشآثارماندگاریرابرایمردماناینسرزمینبهیادگارگذاشت،غمانگیز
و تلخ است .این هنرمند پرآوازه ،آواز را زندگی میکرد و صدای او گواه زیبایی آواز ایرانی
بود .ارزشهای هنری استاد شهیدی بر کسی پوشیده نیست و نام او در تاریخ موسیقی
آوازی ایران برای همیشــه مانا خواهد ماند .این مصیبت را به جامعه موسیقی کشور
تسلیتمیگویموبرایاینهنرمندبرجستهازدرگاهخداوندسبحانعلودرجاتوبرای
بازماندگاناوصبروسالمتیمسئلتدارم.روحششادویادشگرامیباد».
براساس اعالم روابط عمومی موسسه هنرمندان پیشکسوت ،مراسم تشییع پیکر
عبدالوهابشهیدی،هنرمندپیشکسوتعرصهموسیقیروزچهارشنبه،بیستودوم
اردیبهشتماهساعت ۱۰صبحدرقطعههنرمندانبهشتزهراوبارعایتپروتکلهای
بهداشتیبرگزارمیشود.

در دیدار مقامات دو کشور مطرح شد؛

اجرای فم تور ایران و ارمنستان درآینده

«ایران میتواند برای آشناســازی معرفی ظرفیتهای
گردشگری ایران فمتور متشــکل از خبرنگاران و آژانسهای
گردشگریبرگزارکندکهاینموضوعمیتواندموجبافزایش
تعدادگردشگرانشود».
بهگزارش مهــر ،وزیــر میراثفرهنگی ،گردشــگری و
صنایعدستی در دیدار با سفیر جمهوری ارمنستان در ایران،
با بیان این مطلــب تصریح کرد :با توجه به تاریخ دو کشــور،
مشــترکات زیادی در حوزه میراث ناملموس داریم و در این
خصوص میتوانیم کارهای زیادی مانند ارسال پروندههای
مشترکبهیونسکوبرایثبتجهانیانجامدهیم.
علیاصغر مونســان ادامــه داد :آمادگی داریــم ارتباط

گردشگری میان دو کشور افزایش پیدا کند ،به نظر میآید در
چند ماه آینده با روند واکسیناسیونی که در حال انجام شدن
است،گردشگریدوبارهدرسطحدنیافعالیتخودراآغازکند.
او افزود :جمهوری اســامی ایران به همه ادیان رســمی
و همه ادیانی که در قانون اساســی ما به آن اشاره شده است،
توجه ویژهای دارد .سالهاســت که ملت ایران با ادیان دیگر
مهربانانه برخورد میکنند ،البته پیشــینیان ما نیز اینگونه
رفتارمیکردند.
وزیر میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی گفت :در
شهرهایمختلفایرانازجملهیزدمحلعبادتگاهمسلمانان،
یهودیانومسیحیاندرکناریکدیگرقرارداردکهباعثافتخار

ملت اســت .حتی ما چندین کلیســا را ثبت جهانی کردیم.
وزیرمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیتصریحکرد:
توجه ویژهای به گردشــگری منطقهای داریم زیرا معتقدیم
گردشــگری عالوه بر کارکردهای اقتصادی ،موجب توسعه
روابط و نزدیکی ملتها میشود ،بنابراین برنامهریزی ویژهای
برایگردشگریکشورهایمنطقهداشتیموداریم،اینارتباط

باارمنستانخوباستبهویژهبعدازلغوروادیدیکهانجامشده
است .سفیر جمهوری ارمنستان در ایران نیز در این نشست
خطاببهمونسانگفت:حوزهمیراثفرهنگیکهشمامدیریت
میکنید،برایمامهماست،زیرابههزارانسالقبلبرمیگردد.
دراینبخشاقداماتزیادیانجامشدهالبتهاقداماتزیادینیز
هنوزانجامنشدهاست.
آرتاشــس تومانیان از پیشــنهاد وزیر میراثفرهنگی،
گردشگریوصنایعدستیبرایبرگزاریفمتورمیاندوکشور
استقبالکرد.
ولی تیموری ،معاون گردشگری کشور نیز در این نشست
گفت:ارتباطاتخوبیدرحوزهگردشگریباکشورارمنستان
داریم و در تبادالت گردشگر بین دو کشور توازن برقرار شده
است .این کشــور هدف بازار گردشگری ماست و طرح عملی
برایبازاریابیآمادهکردیمودرخصوصبرنامهاجراییدوساله
بارئیسکمیتهگردشگریارمنستانصحبتکردیم.

اســداهلل یکتا ،بازیگری که اخیــرا در صفحه
شخصی خود برای آگهی و تبلیغات اعالم آمادگی
کرده،مدتیاستدرخانهدرحالدواودرماناست.
به تازگی اســداهلل یکتا ،بازیگر پیشکسوت ،در
صفحه شــخصی خود برای انجام تبلیغات اعالم
آمادگیکردهوگلههاییرابابتوضعیتشغلیخود
مطرح کرده است .خبرنگار ایسنا برای جویا شدن
از وضعیت کاری این بازیگر با او تماس گرفت ،ولی
در این تماس باخبر شد که حال جسمانی خوشی
همندارد.
اینبازیگردرحالیکهبهسختیصحبتمیکرد،
دربارهحالواحوالاینروزهایخودبهایسناگفت:
چند روز پیش زمین خوردم و تنفسم دچار مشکل
شد و شبها نفســم بند میآید .عکس گرفتهام و
آزمایش هم دادهام و ظاهرا مشــکلم جدی نیست
ولیبراینفسکشیدناذیتمیشوم.
ازآنجاکهاوبهسختیصحبتمیکرد،همسرش
توضیحدادکهبجزمسالهزمینخوردگیکهتنفس
او را سخت کرده ،معدهاش هم دچار عفونت شده و
ظاهرامشکوکبهکروناستولیترجیحمیدهندبه
بیمارستاننرودچونمحیطبیمارستانراخطرناک
میدانند .همســر یکتا گفت :نمیدانیم چه کنیم.
ترجیح میدهیم در خانــه دوا و درمان کند چون
محیط بیمارستانها آلوده است و در آنجا همه جور
بیماریبستریمیشود.
او ادامه داد :از خانه سینما هم تماس گرفتند و
پیگیر حالش شدند و میخواستند که او را بستری
کنند ولی ما قبول نکردیــم و ترجیح میدهیم در
خانه درمان شود .همسر یکتا درباره وضعیت بیمه
اینبازیگرهمتوضیحداد:ازطرفخانهسینمابیمه
هستیمومشکلیازاینبابتنداریم.
او درباره وضعیت کاری همســرش نیز گفت:
پیشنهاد کاری هست ولی پروژهها به خاطر کرونا
عقب افتادهاند و فعال ایشــان خانهنشــین شده تا
وضعیت بهتر شــود .در چند روز گذشته اسداهلل
یکتا در صفحه شــخصی خود از شرایط کاریاش
ابراز تاسف کرده و گفته است بعد از  50سال سابقه
بازیگری،آمادگیمشارکتدرتبلیغاترادارد.
او پیشتر هم گرفتار مشکالت اقتصادی شده
و به مشــاغلی دیگری روی آورده امــا خودش در
گفتگوییاعالمکردهصحبتکردندربارهآنمقطع
از زندگیاش او را آزار میدهد و دوست ندارد درباره
آندورهمطلبیبگوید.

لطفاجهتتبلیغاتپیغامدهید...
اینیعنیمرگپنجاهسالفعالیتهنری...
این یعنی مســئولیتی که نمیدانند غریب به دو سال است نمیدانیم از
ویروسمردنبهتراستیاازبیپولی؟!
اینیعنیبهیادگاربماندگالیهامبهشما...
راهعزیزانمجهتتبلیغاتبهمناسداهللیکتابابیشازپنجاهسالفعالیت
هنریامپیغامدهید...
مردی هفتاد و چند ساله مورد اعتماد مردم ایران با یک دنیا اندوه آماده
برایگفتنتبلیغاتیکهنمیدانمبهسودمردمماستیاضررآنها!

اســداهلل یکتا بازیگــر کوتاه قامت ســینما و
تلویزیون ،متولد ســال 1326اســت که پیشینه
تئاتری دارد .او در بیش از 90فیلم سینمایی و چند
مجموعهتلویزیونیبهایفاینقشپرداختهاست.
از جملــه فعالیتهــای او در دهههــای
اخیر بــازی در فیلمهایی مانند «ســامورایی در
برلین»« ،زندانیهــا»« ،چهارراه اســتانبول»،
«دارکوب»«،نهنگ عنبــر « ،»2خفهگی»« ،ماه
تی تی» « ،گشت « ،»2رسوایی»«،چند میگیری
گریه کنی» و  ...است .او با بازی در فیلمهایی مانند
«هامون»« ،بوی کافور ،عطر یــاس»« ،گاهی به
آســمان نگاه کن»« ،کاکادو» و  ...تجربه همکاری
با کارگردانهایی مانند داریوش مهرجویی ،بهمن
فرمانآرا،کمالتبریزی،تهمینهمیالنیو....رادارد.
بازی در مجموعههای تلویزیونــی «چاق و الغر»،
«هزاران چشم» «فوتبالیستها»«،داستان یک
زندگی» «ستایش  »3و  ...بخش دیگری از کارنامه
بازیگریاوست.

