
چهار شنبه 1 تیر 241401
شماره  8526

استاد از شروع مداحی و عالقه تان 
به خواندن برایمان بگویید.

از کودکی قــرآن می خواندم و مداحی می کردم. 
در دوران نوجوانی وقتــی در هیئت ها و محافل 
مختلف می خواندم تشویقم می کردند و می گفتند 
صدای خوبــی داری. پدرم هــم صدایش خیلی 
خوب بود ولی نمی خواند. هم پدربزرگ مادری و 
هم پدربزرگ پدری و هم پدرم صدایشان خیلی 
خوب بود ولــی نمی خواندند. آنچه من بلدم ژنی 
است و ارثی. نوجوانی و جوانی من در شهر نرجه، 
آن طرف تاکستان گذشت. من  آنجا به دنیا آمدم 
و تا ۲۰ ســالگی هم همانجا بودم و بعد به تهران 
آمدم و مداحی را با جدیت ادامــه دادم. در ایام 
محرم و  ماه مبارک رمضان تمرین مناجات خوانی 

و مداحی می کردم.

روزی که آریا عظیمی نژاد از شــما 
دعوت کــرد تا قطعه ای بــرای امام رضا)ع( 
بخوانید، فکــرش را می کردید این مناجات 
آن قدرفراگیر و ماندگار شود که دل هر زائری 
را بلرزاند و حیرت  بسیاری از اهالی حرفه ای 
موسیقی را برانگیزد که چطور حنجره شما تا 

چند گام باالتر را ادا کرده است؟
همیشــه بزرگ ترین آرزویم، این بــود که نوایم 
مثل اذان مرحوم موذن زاده ماندگار شود. خاطرم 
هست تقریبا 14یا 15ساله بودم که همراه خانواده 
برای نخســتین بار به مشهد مشــرف و زائر آقا 
امام رضا)ع( شدم. نمی دانم چه شد که در همان 
زیارت اول از آقا خواستم تا عنایتی کند و من یک 
مدح ماندگار برایش بخوانم. آن زمان تحقق این 
آرزو یک رؤیا بود و خدا را شــکر بعد از گذشــت 
چندین سال دعایم مستجاب شد و همیشه برای 

این لطف سپاسگزار  خدا و امام رضا)ع( هستم.

آلبوم عاشورایی ساقی سرمست 
شما هم مثل دیگر آثارتان مورد استقبال قرار 
گرفت. به نظر شــما چرا کارهای شما اینقدر 

ماندگار می شود؟
هر چه از دل برآید الجرم بر دل نشــیند. من از 
عمق دل این قطعه ها را خوانده ام و حس می کردم 
خدمت امام حسین)ع( و امام رضا)ع( می خوانم 
بنابراین تــاش می کردم کارم، کم و کســری 
نداشته باشــد. اگر با دل و جان به سمت و سوی 
امام حسین)ع( بروی و نیم نگاهی به کارت داشته 
باشند، کار تو ماندگار می شود. یقین دارم آلبوم 
ساقی سرمست از این درجه باالتر هم می رود و 
حتی جوانان خارج از کشــور را نیز شیفته خود 
کرده و می کند. هرکســی، قطعات منتشر شده 
من را گوش می کند، از این لحن و صدا متعجب 

می شود.

به نکته خوبی اشاره کردید؛ سبک 
اوج خوانی شــما زبانزد بوده و حتی همایون 
شــجریان به نقل از پدرشــان به این شیوه 

آوازخوانی تأکید داشــته است. کمی درباره 
این سبک توضیح می دهید.

آقای همایون شجریان به ما لطف دارند و ما قابل 
این حرف ها که ایشان فرمودند، نبودیم. خاطرم 
هست که در همان دفتر قدیمی شرکت شان در 
خیابان هفت تیر که با محمد اصفهانی به دیدن 
استاد شجریان رفته بودیم، همانجا بود که قطعه 
را خواندم. همایون طبقه پایین بود و وقتی آمد 
پرســید این صدای چه کسی اســت؟ استاد مرا 
معرفی کردند. همایون گفت مــن طبقه پایین 
گوش هایم را گرفته بودم! من همین جا از همایون 

شجریان تشکر می کنم.

شما ســبک خاصی هم در اجرای 
کارهایتان دارید؟

من  نه مداح هســتم و نه خواننــده! باید بگویم 
این را هم مــن اختراع نکردم، من خــودم را به 
 کسی دیگر می سپارم. می خوانم اما تکیه ام جای

دیگر است.

تمرین هــم کرده اید یــا نعمت 
خدادادی است؟

صدا عنایت پروردگار اســت، منتها ســاختنش 
و پختنش دست کسی اســت که از این عنایت 
برخوردار شده اســت. من شــب و روز زحمت 
کشــیدم، آهنگ های مختلف گوش کردم چه 
ترکی، چه عربی، چــه فارســی و... و تمام این 
موســیقی ها را گوش کــردم و از آنها چیزهایی 
درآوردم. همین قطعه ای کــه برای امام رضا)ع( 
خوانــدم -آمدم  ای شــاه پناهم بــده- یا آلبوم 
ساقی سرمســت و یا آنچه برای امام حسین)ع( 
خواندم به اسم »نجوای عاشورا« و مجید مجیدی 
کارگردانی اش را برعهده داشت و حاج نزارالقطری 
و صادق آهنگران هم بودند و به زبان های عربی، 
فارســی و ترکی خواندیم، اینها عنایت خداوند 
است و نظر امام حسین)ع( و ما چیزی از خودمان 

نداریم.کسی هم به من یاد نداده است، من خودم 
گوش کــرده ام و اینها را یاد گرفتــه ام. اما برای 
داشتن صدای خوب دســتگاه فایده ندارد، باید 
زحمت کشید، باید تمرین کرد. البته که دستگاه 
هم خیلی مهم اســت اما منظورم در دستکاری، 
صدای خواننده نیست. مرحوم صبحدل همیشه 
به من تأکید می کرد که هنــگام اوج گرفتن 3۰ 
الی 4۰ســانتی متر از میکروفون فاصله بگیرم تا 
صدا جیغ نشود. وقتی اینها را رعایت کنیم نیاز به 

دستکاری توسط دستگاه نیست.

شــما نعمت بزرگی چون صدای 
زیبادارید اما چرا از این صدا  جز در موسیقی 

مذهبی استفاده نکردید؟
افتخار من این اســت که از صدایــم فقط برای 
اهل بیت)ع( استفاده می کنم. اینها همه عنایت 
خداوند است و خداوند ما را بازخواست می کند 
که من این صدا را به تــو دادم، تو کجا مصرفش 
کــردی؟! من دلــم نمی خواهــد به خاطر چند 
صباحی شهرت و پول از این لطف خدا دور شوم.

صحبتی با مداحان دارید؟ و ویژگی 
مداحی اهل بیت)ع( چیست؟

من در جایگاهی نیستم که بخواهم در این زمینه 
اظهارنظر کرده یــا نصیحت کنــم. اما معتقدم 
آنچه می خوانیم باید در  شــأن امام حســین)ع( 
و اهل بیت)ع( باشــد. ما بایــد اول ببینیم آنچه 
می خوانیم در  شأن اینها هست یا نه، نکند با آنچه 
من می خواهم بخوانم اینها کوچک شــوند و آیا 
آنچه می خوانم واقعا به دل خودم می چسبد؟! با 
4 نفر هم باید صاح و مصلحت کرد، یعنی یا باید 
خودتان بلد باشــید و یا اگر بلد نیستید بپرسید، 
ســؤال کردن ایرادی ندارد. متأسفانه بعضی ها 
اینطور نیســتند و من هم کاره ای نیســتم که 
بخواهم جلوی کسی را بگیرم. من زورم به خودم 
می رســد و هرقدر بتوانم اصیل، ســوزناک و بر 

مبنای شــعرهای اصیل بخوانم، می خوانم.شاید 
درست نباشد ولی عقیده ام این است که نوحه و 
روضه مکشوفه خواندن، درست نیست. من ایما، 
اشاره و در پرده گویی را بیشتر می پسندم. همه 
از بچگی پای منبر بوده ایــم، همه می دانیم امام 
حسین)ع( را چگونه شهید کرده اند، خیمه اش را 
آتش زدند، الزم نیست شما در هر روضه ای، در 
هر مداحی اینها را تکرار کنید؛ شــعری بخوانید 
که این را در پرده، با ایما و اشــاره یا با اســتعاره 
بگوید؛ بنشینید یک شعر و آهنگ خوب انتخاب 
کنید که چهار نفر دیگر هم که به دســت شــما 
نگاه می کنند چیزی یــاد بگیرند. تأکید می کنم 
که مداح باید حرف تازه و شعر تازه و متناسب با 
مجلس داشته باشد مثا در میاد امام حسین)ع( 
روضه قتلگاه می خوانند که اشتباه است. منظور 
این است که مواظب باشــیم چیزی نخوانیم که 

کسر شأن مقام شامخ امام حسین)ع( شود.

در زمینه مداحی شــاگردی هم 
تربیت کرده اید؟

نه، گاهی در مســاجد و تکایا چیزی بپرســند، 
پاسخ می دهم ولی اینکه شــاگرد داشته باشم، 

اینطور نیست.

 ســبک یا صدای چه کسی را در 
زمینه مداحی می پسندید و گوش می دهید؟

افراد زیادی فارســی، آذری و عربی می خوانند و 
خوب هم می خوانند اما همیشه گفته ام و بازهم 
عرض می کنم که صدای مرحوم اســتاد سلیم 
موذن زاده اردبیلی واقعــا بی نظیر و بدون نقص 
بود. من شک ندارم اگر اســتاد سمت موسیقی 
می رفت، با صدای شان دنیا را تسخیر می کرد که 
البته هم اکنون هم با نوای مداحی شان قلب های 

بسیاری را تسخیر کردند.

جز مداحی به چه کاری مشــغول 
هستید؟

بیش از 5۰ سال اســت که می خوانم اما مداحی 
شغل و راهی برای امرار معاشم نبوده است. من 
بازنشسته شرکت چیت سازی  ام و منبع درآمدم 
جداســت. البته نمی گویم کــه از مداحی پولی 
نمی گیرم اما شــغل من نبوده و بلکه عشــق و 

عاقه ام بوده و هست.

هم اکنون مشغول تولید کار جدید 
هستید؟ درباره آخرین اثرتان هم اگر ممکن 

است توضیحی بدهید.
محرم ســال پیش آریا زنگ زد و گفت که آلبوم 
جدید ضبط کنیــم . از این رو اثــر جدید »جان 
خستگان« همزمان با ســالروز تولد امام رضا)ع( 
منتشــر شــد. هم اکنون کمی کســالت دارم و 

مشغول کاری نیستم. 
انشاءاهلل خدا همه بیماران را شفا دهد حتما این 

بیماری من هم بی حکمت نیست.

صدایم فقط برای 
اهل بیت )ع( است

بازخوانی یکی از آخرین گفت وگوهای زنده یاد محمدعلی کریمخانی

  صدایی که با  »آمدم ای شاه پناهم بده« 
غوغایی در موسیقی آیینی به پا کرد

آلبوم عاشورایی ساقی سرمست
محرم۱۳۹۱ پس از چندسال کارکردن، آلبوم عاشورایی »ساقی سرمست« با نوای محمدعلی 
کریمخانی و آهنگسازی آریا عظیمی  نژاد منتشر شــد.کریمخانی درباره این آلبوم ماندگار 
می گوید: »این کار یک اثر فاخر آیینی اســت و باید حق آن ادا شــود. نــه به خاطر اینکه 
من خواننده آن هســتم، به این خاطر که این آلبوم، ویژه امام حســین)ع( است«. او ادامه 
می دهد:»تولید آلبوم ساقی سرمست ۳سال طول کشــید. ۱۲ قطعه 6-5 دقیقه ای است و 
برایش خیلی زحمت کشــیدیم. باور کنید من  می خواندم و می آمدم خانه، آریا زنگ می زد، 
می گفت آقای کریمخانی یک توک پا بیایید، این جایش ایراد دارد و دوباره از سر می خواندم. 
اینطور نیست که ما یک بار رفته باشیم استودیو و برگشته باشیم. آریا خودش خیلی سختگیر 

است و شعرها و آهنگ را با هم انتخاب می کنیم.
در همین آلبوم ۱۲ آهنگ هست؛ آهنگ هایی جورواجور مثل سه گاه، همایون، بیات ترک، 
ماهور و... من همه اینها را در آنجا خوانده ام. این خود می تواند الگویی برای دیگران باشد«. 
گفتنی است این آلبوم عاشورایی شامل قطعه هایی با عنوان این حسین کیست، آرامگه یاد، 
خاک بهشت، چشــمی پر از باران، با من نظاره کن، نیزه ها اگر بلند است ز سر تو سربلندند، 
ساقی سرمست، بانوی مهر، پیراهنی که آید از او بوی یوسفم، عزای عالم، یک کاروان دل و 

آرامگه یار است.

مکث

خاطره محمد اصفهانی از کریمخانی و صدای اعجاب انگیزش
محمد اصفهانی خواننده نامی این صدا را شــنیده و به گفته خودش، کریمخانی به نوعی کشف او 
به حساب می آید؛ پس همه کاری کرده تا بتواند قدر و قیمت این صدا را بیشتر و بیشتر بشناساند. این 
خواننده درباره جایگاه و محتوای صدای کریمخانی می گوید:»از سال 64با محمدعلی کریمخانی در 
یک مراسم آشنا شدم و سال های بعد نیز که در رادیو با آقای صبحدل همکاری می کردم این دغدغه را 
داشتم که ایشان را فریاد بزنم، چرا که احساس می کردم صدای کریمخانی شناخته نشده است. راجع 
به این هنرمند با صبحدل صحبت کردم و قرار شد او از کریمخانی تست بگیرد. این آزمون در محل 
قدیم رادیو درمیدان ارگ و در یک جای دنج انجام شد و او دو بیتی را برای صبحدل خواند درحالی که 
ساعت ۱0صبح بود و صبح خواندن برای خواننده کار بسیار سختی است. اما هنگامی که صبحدل 
همان نیم بیت اول را با صدایش شنید گفت: »کافیه برویم استودیو.« اصفهانی در ادامه به کم نظیر 
بودن این صدا اشاره می کند و می گوید: »صدای محمدعلی کریمخانی صدایی تکرار ناپذیر با حجمی 
عجیب است. او یک پدیده استثنایی است و الزم نیست که برای این صحبت مدرک و دلیل بیاورم. 
چرا که آلبوم او منتشر شده است. تأسف می خورم که او در معرفی خود به جامعه کوتاهی کرده است 
اما چیزی که هست او همیشه از کار با موسیقی نگران بود و می گفت من مداح امام حسین)ع( هستم 
و با موسیقی نمی دانم چه کار کنم. اما من به او گفتم در این آلبوم با آریا عظیمی نژاد همکاری خواهی 

کرد و عظیمی نژاد از آن هنرمندانی نیست که کسی از کار با او نگران باشد.«

مکث

به بهانه آغاز جشنواره تئاتر کودک و نوجوان
مفهومی که تئاتر انتقال می دهد
گفت وگو با حسین فدایی حسین، پژوهشگر و 

نمایشنامه نویس

حسین فدایی حسین، بیش از آنکه پژوهشگر فعال در تئاتر باشد 
از نمایشنامه نویســان پرکار تئاتر کودک و نوجوان است. از این 
نویسنده قرار اســت کتاب »مجموعه نمایشنامه های محبوب 
کودکان« در جشنواره این دوره تئاتر کودک و نوجوان در همدان 
رونمایی شود. به گفته فدایی حســین، این کتاب گلچینی از 13 
نمایشنامه  کاســیک و معاصر برای کودکان و نوجوانان است.

این نویسنده در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان امسال در بخش 
میهمان نمایشی را روی صحنه می برد.

رونمایی از نمایشنامه های کودک
این پژوهشــگر و نمایشــنامه نویس از ویژگی هــای کتابش به 
همشهری می گوید:»نمایشنامه ها به دو بخش نمایشنامه های 
ویژه مخاطبان کودک و نوجوان و نمایشــنامه هایی که توسط 
کودکان و نوجوانان قابل تولید و اجرا هستند، تقسیم شده است. 
فهرست نمایشــنامه های بخش اول عبارت اســت از: »جادوگر 
از«، »جزیره گنــج«، »باد در درختان بیــد«، »قاصدک« و »در 
فراموش شده«. و فهرست بخش دوم شامل نمایشنامه های »غاز 
طایی«، »شتر چگونه کوهان دار شــد؟«، »اولین نامه چگونه 
نوشته شــد؟«، »چه کســی آخرین بار خندید؟«، »سیندرالی 
چینی«، »آقاخرگوشه آقاپلنگه را به سواری می برد«، »غول ها« 
و »سه بچه گربه« می شود. 5 نمایشنامه بخش نخست این کتاب، 
شامل متونی هستند که مخصوص اجرای بزرگساالن برای کودکان 
درنظر گرفته شده است البته به موازات این رویکرد حرفه ای در 
اجرای نمایشنامه ها برای کودک و نوجوان، معتقدیم تحت شرایط 
خاص و با متون مناسب، بچه ها هم می توانند برای هم سن وساالن 
خودشان نمایش اجرا کنند. 8 نمایشنامه بخش دوم کتاب، متونی 
هستند که بچه ها می توانند آنها را به شکل غیررسمی و با رویکرد 
بداهه پردازی در بازیگری، اجرا کنند البته در این دو بخش متونی 

هم وجود دارند که می توانند هر دو کارکرد را داشته باشند.«
وی در ادامه با بیان این مطلب که برخی از نمایشنامه های کوتاه تر 
بخش دوم، از ادبیات نمایشی بزرگســاالن اقتباس شده اند و در 
بعضی موارد بچه ها می توانند صحنه های جالبی از نمایشنامه های 
بلندتر بخش اول را نیز بسازند، توضیح می دهد: »برخی از این آثار، 
داستان های غیراقتباســی دارند و بعضی نیز برگرفته از ادبیات، 
داستان های عامیانه و افسانه ها هستند البته برخی دیگر از کارها 
نیز کمدی، درام، رئالیستی و تخیلی هستند.« جدیدترین کتاب 
فدایی حسین در اصل ترجمه است.  این پژوهشگر می گوید: »این 
کتاب در اصل ترجمه ای از کتابی با همین عنوان است که توسط 
کلمن. ای. جنینگز و اوراند هریس گردآوری شده و فقط ترجمه 
این کتاب به عهده من بوده است البته در مقدمه کتاب جناب داوود 
کیانیان پژوهشی را در زمینه نمایشنامه های تألیف و ترجمه شده 
در حوزه کودک و نوجوان در ایران انجــام داده اند که قابل توجه 
نیز هست.« این کتاب ۲47صفحه اي توسط انتشارات نمایش با 
تیراژ 1۰۰۰نسخه منتشر شده و قرار است در بیست و هفتمین 
دوره از جشــنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان 

رونمایی شود.

موضوعات اجتماعی و تئاتر
فدایي حسین در جشنواره امسال و در بخش میهمان هم اجرای 
نمایش »سینا و غول نخودفرنگی« را دارد. وی درباره این نمایش 
توضیح می دهد:»داستان نمایش »ســینا و غول نخودفرنگی« 
مربوط به خانواده ای اســت که والدین آن به شدت درگیر فضای 
مجازی هستند. همین امر نیز سبب شــده که بین افراد خانواده 
جدایی و بی توجهی ایجاد شود. در واقع محتوای اصلی این نمایش 
مســئله عدم ارتباط افراد خانواده به دلیل درگیر شدن در فضای 

مجازی است.«

مواجهه خانواده با تئاتر
این پژوهشگر تئاتر از موضوعات اجتماعی می گوید که می تواند در 
قالب اجرای نمایش ها در نوع برخورد خانواده ها با این موضوعات 
مؤثر باشد. فدایی حسین توضیح می دهد:»فکر می کنم موضوع 
خانواده و فضای مجازی که این روزها مســئله بیشتر خانواده ها 
نیز هست، به عنوان یک موضوع روز و مهم می تواند برای مخاطب 
امروز راهگشا و مؤثر باشد بنابراین مهم ترین مفهوم و معنایی که 
این اثر می تواند برای مخاطب کودک و نوجوان به همراه داشته 
باشد، همین مسئله اهمیت دادن به خانواده و ارتباط آنها با یکدیگر 
و در جهت رفع مشکات است.« حسین فدایی حسین در پاسخ 
به این سؤال که برگزاری جشــنواره های تئاتر در حوزه کودک و 
نوجوان چقدر می تواند در زمینه آموزش و آگاهی رســانی مؤثر 
باشد، اضافه می کند:»جشنواره ها رویدادهایی مقطعی هستند 
و در مدت زمان کوتاهی در سال اتفاق می افتند به همین خاطر 
نیز نمی توانند چندان بر مخاطب تأثیرگذار باشند. جشنواره ها و 
رویدادهای فرهنگی بیشتر برای گروه های نمایشی ایجاد انگیزه 
می کنند تا نمایش هایی را برای شرکت در جشنواره تولید کنند.«

جشنواره چه زمان می تواند مهم باشد
وی بر لزوم نمایش آثار جشــنواره در سراسر کشور تأکید 
می کند:»اگر جشنواره تنها به برگزاری ختم نشود و شرایط 
اجرای نمایش های شــرکت کننده در جشــنواره را برای 
ســالن های دیگر و مخاطبان کودک و نوجوان در سراســر 
کشور فراهم کند، بسیار بهتر و تأثیرگذارتر است. متأسفانه 
جشنواره در مقطعی کوتاه، همراه با فشار و استرس، و صد 
البته شور و هیجان زیاد برگزار می شــود اما بافاصله پس 
از اتمام جشنواره، همه این شور، شــوق و هیجان فروکش 
می کند و عمًا تمام رویدادها به فراموشی سپرده می شود.« 
وی تصریح می کند: »به نظرم اینکه بتوانیم تمام شور، شوق 
و هیجان این دوره را در طول ســال حفظ کنیم و اجراهای 
متعددی را برای گروه ها در کل کشــور برنامه ریزی کنیم، 

اتفاق بسیار مهم و خوبی است.«

 »وصی المصطفی«
 در فرهنگسرای خاوران

کنگره اشعار و تصنیف های آیینی با موضوع غدیر با 
عنوان »وصی المصطفی« توسط فرهنگسرای خاوران 
برگزار می شود. رئیس فرهنگسرای خاوران، حمیدرضا 
خونویی، با اشاره به اهمیت شــعر غدیر گفت: غدیر 
تثبیت اتحاد امیرالمومنین)ع( بــا پیامبر اکرم)ص( 
و یکی بودنشان است.شــاعران باید واقعه غدیرخم را 
برای مردم و حتی در ابعاد بین المللی برای مردم جهان 
به درســتی تبیین و معرفی کنند. امروزه که جهان 
اسام بیش از گذشته از آتش اختافات و نزاعات میان 
مسلمین در رنج و عذاب است، می توان با نقش آفرینی 
در برگزاری چنین کنگره هایــی حول موضوع غدیر 
با زبان شــعر، عاوه بر صیانت از تفکر اصیل اسامی، 
محوری برای اتحاد عاشقان و دلدادگان آستان اهل بیت 
ترسیم کرد. رئیس فرهنگسرای خاوران درخصوص 
اهمیت برگزاری کنگره شعر غدیر افزود: کنگره های 
شعر در میان شعرا و اصحاب قلم جایگاه ممتازی دارند 
که کمترین بهره آن، ایجاد انگیزه، شور و نشاط معنوی 
برای تولید آثار فاخر و ماندگار در گستره ادبی جامعه 
است. همچنین باتوجه به هجمه های گسترده فرهنگ 
غربی وجود چنین کنگره هایی می تواند به سد محکمی 
در برابر تهاجم فرهنگی و تبلیغات ضد دینی در جامعه 
اسامی ما تبدیل شــود. عاقه مندان می توانند آثار 
خود را همراه با مشــخصات دقیق تا تاریخ 1۰ تیر ماه 
14۰1 به شــماره ۰۹3۹837۹۶7۹ واتساپ کنند. 
فرهنگسرای خاوران واقع در خیابان خاوران، سه راه 

هاشم آباد آماده ارائه خدمات به شهروندان است.

 کتاب برنده نوبل ادبیات
 به فارسی ترجمه شد

»خاطره کــوچ« اثــر عبدالــرزاق گورنه، 
استاد دانشگاه و نویسنده تانزانیایی که در 
ســال۲۰۲1 موفق به دریافت جایزه نوبل 
ادبیات شــد، با ترجمه غامرضــا امامی و 
فرشته عبدلی راهی بازار کتاب شد. خاطره 

کوچـ  نخستین رمان عبدالرزاق گورنهـ  در سواحل شرقی آفریقا 
می گذرد؛ داستانی با مناظر عجیب و غریب، صداها و مناظر ساحلی 
آفریقای شــرقی که تولد معنوی نوجوانی 15ساله و حساس را 
در نثری موجز اما زنده، تداعی می کند. قهرمان، حســن عمر، با 
خانواده اش در یک روستای بندری فقیرنشین زندگی می کند که 
توسط چرخه دائمی خشونت و ناامیدی احاطه شده است؛ داستان 
مرد جوانی که قبل از آنکه نزد عموی ثروتمندش به کنیا فرستاده 
شود با رژیم سلطه گر کشورش مبارزه می کند؛ داستانی قانع کننده 
در مورد تاش های آدمی است که می خواهد هدف زندگی خود را 
پیدا کند. گورنه در این اثر تصویری شگفت انگیز از فروپاشی جوامع 
سنتی، فقیر و تحت فشار را به خواننده نشان می دهد. نسخه اصلی 
این کتاب در سال1۹87 منتشر شده است. ترجمه این رمان همراه 
با یک زندگی نامه کوتاه و خطابه او در مراسم اهدای نوبل۲۰۲1 
در ۲7۲صفحه توسط خانه فرهنگ و هنر گویا راهی بازار کتاب 
شده است. عبدالرزاق گورنه متولد ســال 1۹48 زنگبار که االن 
بخشی از تانزانیاست، در بریتانیا زندگی می کند و به زبان انگلیسی 
می نویسد. وی تاکنون 1۰ رمان و یک مجموعه داستان کوتاه با 
عنوان »مادرم در یک مزرعه در آفریقا زندگی می کرد« )۲۰۰۶( 
منتشر کرده اســت. رمان بهشــت از مهم ترین آثار او محسوب 
می شود که در سال 1۹۹4 به فهرست کوتاه جایزه »بوکر« راه یافته 
بود. »گریز« )۲۰۰5( و »کنار دریا« )۲۰۰1( دو رمان معروف دیگر 

این نویسنده هستند.

انتشار »یک قاسم دو کربال« 
کتاب »یک قاســم دو کربا« 
نخســتین کتــاب مســتند 
داســتانی از فرماندهی حاج 
قاسم سلیمانی در ۲ عملیات 
کربای 4 و 5 بــه قلم مجید 
سانکهن و روایت نادر نوروزشاد 
توسط انتشــارات روایت فتح 
منتشر شده است. این کتاب با 
اینکه نخستین کتاب مستند 
داستانی است که براساس دفاتر 

راوی و نوارهای مرکز اســناد دفاع مقدس و روایت راوی از 
فرماندهی حاج قاسم سلیمانی در دو عملیات کربای 4و 5 
تألیف شده است؛ اما به هیچ وجه بنای خاطره گویی ندارد و در 
یک مثلث روایی و اسنادی تألیف شده است . سعی نویسنده 
در تألیف این کتاب بر این بوده که زمختی روایت های پنهان 
در اســناد جنگ را با دراماتیزه و داســتانی کردن آنها برای 
مخاطب قابل درک و استفاده کند و خواننده را با حاج قاسم 
در التهابات و حوادث تلخ و شــیرین ۲ عملیات کربای 4 و 

5 همراه سازد.
مجید ســانکهن، نویســنده این کتاب درخصوص اتمسفر 
شکل گیری این کتاب گفته:»وقتی حرف به حرف این کتاب 
را می نوشتم تمام تاشم این بود که بتوانم برای نخستین بار 
با خوانش داستانی از اســناد تحقیقی جنگ )نوار و دفترچه 
راوی( خوانندگان جوان را با یک فرمانده خاص )حاج قاسم 
سلیمانی( و یک راوی فرمانده جوان و پرایده و انرژی )آقای 
نادر نوروزشاد( آشــنا کنم.« این کتاب از دو بخش »از من« 
و »از تو« تشکیل شده اســت. فصل های »از من« قصه های 
جذاب زندگی نادر نوروز شاد و فصل های »از تو« قصه های 

حاج قاسم از نگاه  نادر نوروز شاد است.

چهره

قفسه

رویداد

فهیمه پناه آذر؛ روزنامه نگارنمایش

الناز عباسیان
روزنامه نگار

گزارش 
یک

  بیشــتر او را با قطعــه ماندگار»آمدم  ای شــاه پناهم بده«
می شناختیم و به شیوه اوج خوانی اش شهرت داشت اما گرمی 
و سوز صدایش برای دیگر اهل بیت)ع( هم بی نظیر بود؛ تاجایی 
که زنده یاد استادمحمدرضا شجریان و فرزندش همایون شجریان نیز این نکته را تأکید می کردند. اما 
زنده یاد استاد محمدعلی کریمخانی از این استعداد و توانایی حنجره طالیی اش تنها برای اهل بیت)ع( 
استفاده کرد. چون معتقد بود؛»اینها همه عنایت خداوند است و خداوند ما را بازخواست می کند که 
من این صدا را به تو دادم، تو کجا مصرفش کردی؟!« اینگونه شــد که با صدای او نواهای ماندگاری 
برای اهل بیت)ع( تولید شد. او عالوه بر حضور در مجالس مداحی اهل بیت)ع( افتخار این را داشت 
 که در تهیه و تولید آثار موســیقایی نیز فعالیت  کند. اجرای ملودی »قطعه ای از بهشت« یا همان
»آمدم ای شاه پناهم بده«، اجرای قطعه ای عاشورایی در حســینیه کربالیی ها با همکاری صادق 
آهنگران و نزارالقطری و تولید آلبوم »ساقی سرمســت« به آهنگسازی آریا عظیمی نژاد ازجمله 
آنهاست. آنچه در ادامه می خوانید حاصل گفت وگو با این مداح اهل بیت)ع( در ماه محرم سال ۹۸ 
است. گرچه این اواخر خیلی شکسته ترشده و چندان حال مساعدی نداشت اما برای گفتن از ائمه)ع( 
و ذکر مصیبتشان، بیماری را فراموش کرده و ساعتی همکالم ما شد تا یکی از آخرین گفت وگوهایش 
پوررا اینگونه ثبت کند و همزمان با درگذشتش مطالعه آن معنی و مفهوم تازه ای پیدا کند. یادش گرامی
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