
 سمیرامیس  محمدی
 

سن  در  ترانه سرا  یداللهی  افشین  سپید: 
۴۸سالگی و در پی سانحه تصادف از دنیا رفت.
عباس سجادی مدیر بنیاد آفرینش های هنری 
نیاوران و از دوستان یداللهی به ایسنا، گفت: 
دیشب  کرده ام؛  صحبت  ایشان  دوستان  »با 
درراه برگشت از هشتگرد کامیون با ماشینشان 
آقای  این موضوع  پی  تصادف کرده که در 
یداللهی ضربه مغزی شده و از دنیا رفته است. 
همسر و برادر همسرشان هم آسیب دیده اند.«
دی ماه   ۲۱ متولد  یداللهی  افشین  پزشک 
۱۳۴۷ در اصفهان و بزرگ شده تهران، پزشک 
متخصص اعصاب و روان و از ترانه سرایان 
معروف بود. او فعالیت  حرفه ای ترانه سرایی 
خود را در سال ۱۳۷۶ در سازمان صداوسیمای 
جمهوری اسالمی ایران آغاز کرد. نخستین 
حجازی  فؤاد  آهنگسازی  با  ترانه هایش 
خشایار  خوانندگی  با  و  عقیلی  شادمهر  و 

اعتمادی اجرا می شد.
یداللهی برای تیتراژ بسیاری از سریال های 
تلویزیونی ترانه هایی سروده است. ازجمله 
آثار او در این زمینه ترانه سریال های شب 
آفتابی، غریبانه، شب دهم، میوه ممنوعه، مدار 

صفر درجه و معمای شاه است.
»امشب  عشق«،  یک  »روزشمار  کتاب های 
کنار غزل های من بخواب«، »جنون منطقی«، 
باید  تو  و...  می گفتم  باید  که  »حرف هایی 
از  بسته«  میکده ای  »مشتری  و  می شنیدی« 

افشین یداللهی به جامانده است.
علیرضا قربانی در واکنش به درگذشت افشین 
یداللهی در اینستاگرامش نوشت:» کجا رفتی 
برادر جان؟؟به کجا این چنین خیره شدی؟ تو 
که فکر رفتن نبودی عزیزم! فردین تو رو خدا 
تو بگو افشین برمی گرده؟ افشین جان قراره، 
روز شنبه برای کنسرت چی می شه؟ وقتی زمین 
ناز تو را در آسمان ها می کشید...مگه تو نگفتی: 

به سوگ نشسته ای ولی نمرده ای هنوز...« 

پست  آخرین  در  یداللهی  افشین  مرحوم 
درگذشت  به  واکنش  در  اینستاگرامی خود 
علی معلم نوشت:» هرسال یک بار از لحظهی 
مرگم بی تفاوت گذشته ام بی آنکه بفهمم یک 

روز در چنین لحظه ای خواهم ُمرد.
بعضی مرگ ها غیرمنتظره است بااینکه مرگ ، 
غیرمنتظره نیست هنوز چند روزبه پایان سال 
هم  کبیسه  پرمسافر،  سال  مانده،این   ۱۳۹۵

هست...یاد جناب علی معلم عزیز گرامی«
سعید بیابانکی بابیان این که ان شاءاهلل سال ۹۵ 
هرچه زودتر برود چون دارد بهترین ها را با 
خود می برد گفت: »سادگی و روانی ویژگی 

ترانه های افشین یداللهی است.«
این شاعر در پی درگذشت افشین یداللهی  
ترانه سرا  با تسلیت این درگذشت، به ایسنا 
و  ناراحت کننده  بسیار  »خبر  کرد:  اظهار 

شوک آوری بود. سال ها به واسطه همشهری 
بودن  او را می شناختمش و پس ازآن به واسطه 
شنیدن آثارش بیشتر با او آشنا شدم. نخستین 
بار در تیتراژ  سریال »مسافری از هند« اثری 
از او شنیدم و در ادامه در کارش موفق شد. 
اما  کرده اند،  کارهایی  ترانه سراها  از  خیلی 
خلوتم  در  که  کارهایی  از  خیلی  به شخصه 

زمزمه می کنم آثار اوست.«
توانسته  »یداللهی  گفت:  همچنین  بیابانکی 
بود  در قالب تیتراژ پایانی یا متن آثار خوبی 
برای سریال های موفق و پربیننده ارائه کند. 
را  از مخاطبان  این طریق طیف وسیعی  از 
این سال ها  با خود همراه کرده بود. او در 
در حوزه ترانه بسیار موفق بود و توانست 
خیلی از عالقه مندان به ترانه را به این حوزه 
هدایت کند و با کارگاه های آموزشی آن ها 

را جذب کند.«
او در ادامه بیان کرد:»موفقیت آقای یداللهی 
در ترانه به همان سادگی و روانی زبان او 
در آثارش مربوط می شد؛ مثاًل در ترانه »هر 
چی آروزی خوبه مال تو« که احسان خواجه 
امیری اجرا کرده است یا ترانه ملی میهنی 
»وطنم ای شکوه پابرجا« که ساالر عقیلی آن 
را خوانده است. او در حوزه های اجتماعی، 
خوبی  بسیار  ترانه های  عاشقانه،  و  انقالبی 
سروده و فکر می کنم ۷۰ درصد کارهایش گل 
کرده و مورد اقبال واقع شده است.  این بخت 
را خیلی از ترانه سرایان و شاعران نداشتند.«
بیابانکی ادامه داد: »خبر درگذشت این شاعر 
بسیار تلخ بود. به پدر و مادر و خانواده و 
عالقه مندان این ترانه سرای خوب کشورمان  

تسلیت می گویم.«
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انفجار نارنجک دست ساز در اراک عالوه بر تخریب منزل مسکونی، سه نفر را 
نیز راهی بیمارستان کرد.

               ایسنا

مأمور آتش نشانی یکی از آسیب دیدگان چهارشنبه سوری بود.
               ایسنا

مراسم تشییع پیکر طلیعه کامران هنرمند نقاش، نوازنده و شاعر صبح دیروز از مقابل 
موزه هنرهای معاصر تهران به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا )س( برگزار شد.
                   ایسنا

آیت اهلل سید کاظم نور مفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان، ظهر دیروز 25 
اسفند از بیمارستان مرخص شد و اکنون در سالمت کامل به سر می برد.آیت اهلل  
نور مفیدی پس از عمل جراحی قلب باز، با توجه به اتمام مراحل پزشکی و با 

نظر پزشکان معالج از بیمارستان ترخیص شد.
                   ایسنا

حسن یزدانی و کمیل قاسمی، مدال داران کشتی آزاد ایران در المپیک با موافقت 
تولیت آستان قدس رضوی خادم حرم امام رضا )ع( شدند.

                   مهر

ورودی بیمارستان کرج در جاده ماهدشت محلی برای جمع شدن فاضالب شده است.
              باشگاه خبرنگاران

سخنرانی  با  معلم  علی  زنده یاد  پیکر  سپید: 
دیروز  صبح  همکارانش  حضور  و  سینماگران 
از  جمعی  همراهی  با  اسفندماه   ۲۵ چهارشنبه 
سینماگران که برای چندمین بار در سال ۹۵ در 
خانه سینما جمع شدند تا خانه ابدی بدرقه شد.
در ابتدای این مراسم عزیز اهلل حاجی مشهدی 
)منتقد( شعری را که برای علی معلم سروده بود، 
قرائت کرد و پس ازآن جواد طوسی رئیس انجمن 
منتقدان خانه سینما بابیان اینکه امسال چه سالی 
بود و چه پایان و آخر خط تلخی داشتیم، گفت: 
»استقالل یکی از ویژگی های بارز علی معلم بود 

و او بر پایه همین استقالل و نگاه رفاقتی که داشت ترکیب 
متناقضی از »سر تامس مور« در »مردی برای تمام فصول«، 

»مایکل کورلئونه« در »پدرخوانده« و رندی حافظ بود.«
او افزود: »علی معلم بر پایه رفاقت خود جشن حافظ را 
برگزار می کرد و به یک حوزه تصمیم گیری رسیده بود. او 
تالش می کرد تفکر مایکل کورلئونه ای خود را با فضا و 
فرهنگ این جایی برگزیند ولی بازهم برتابیده نمی شد و 

رفته رفته به یک انزوا تبدیل شد.«
در ادامه مسعود جعفری جوزانی بابیان اینکه هر کشوری 
سرباز و سپه ساالر دارد، گفت: »به زعم من »علی« یکی از 
بزرگ ترین سپهساالرهای سینمای ایران بود. او جزو اولین 
کسانی بود که در اوایل دهه ۷۰ و در شرایطی که خیلی ها 
دنبال فیلمسازی می رفتند معتقد بود باید برای سینمای ایران 
بسترسازی کند.« سعید راد با اشاره به اینکه بارها به همراه 
علی معلم که او را استاد خود می داند به بهشت زهرا )س( 
رفته و کفش هایش از خاک آلوده شده است، گفت: »حیف 
که خیلی زود، نوبت به او رسید. علی معلم رفیق و دوست 

بود و برای خرج کردن عشق همیشه دست به جیب بود.«
او افزود: »من شاهد بودم جشن حافظ را با چه مشقت هایی 
برپا می کرد و این درست است که چرا ما همیشه خیلی 
دیر می رسیم. او در حالی از دنیا رفت و من معلمم را از 

دست دادم که آرزوی ساختن فیلم »کوروش« را داشت.«
در بخش دیگری از این مراسم و درزمانی که هنوز پیکر زنده یاد 
علی معلم به خانه سینما نرسیده بود، ابوالحسن داوودی با 
اشاره به اینکه در مراسم های یادبود زیادی صحبت کرده و 
تنها جایی که تاکنون سخن نگفته بود مراسم ختم دوست 
و همکارش بوده، گفت: »به نظرم در چنین مواقعی کمی 
دیر است که فضائل آدم ها را برشماریم بنابراین در اینجا 

می خواهم حرف هایی را که خطاب به خدا نوشته ام بخوانم.«
او با قرائت متنی اظهار کرد: »خدایا عاجزانه تقاضا می کنم 
زودتر این سال نحس را به پایان برسانی و به فرشته مقربت 
بگو سایه اش را از سر سینمای ایران بردارد تا این سینما دو 
روز نفس بکشد. خدایا به عزرائیل بگو سبد سینمای ایران 
پرشده است.« سپس سیروس الوند با قرائت شعری از حافظ 
و شروع سخنش با جمله »به نام آنکه جان را فکرت آموخت« 
به عنوان جمله موردعالقه و پرکاربرد علی معلم اظهار کرد: 
»بعضی تنگ نظران که از مرگ کیارستمی خوشحال اند و 
به جایزه اصغر فرهادی هم بی تفاوت هستند و نیز آن هایی 
که برای جشن حافظ علی معلم را به دادگاه کشاندند حتمًا 
اآلن خوشحال هستند. اما این بخیالن بدانند که این ستاره ها 

دنباله دار هستند و ما دنباله شان را می بینیم.«
در ادامه این مراسم جهانگیر الماسی بازیگر سینما و تلویزیون با 
دعا برای آمرزش علی معلم و صبر و عزت برای بازماندگانش 
به سابقه آشنایی خود با علی معلم در دهه ۶۰ اشاره کرد 
و متنی از یک کتاب که موردعالقه علی معلم بود، خواند.

اینکه در آخرین مراسم  به  اشاره  با  نیز  علیرضا رئیسیان 
یادبودی که صحبت کرده هفت سال قبل و برای سیف اهلل 
داد بوده است، گفت: »حاال پس از هفت سال من و علی به 
خانه )خانه سینما( خودمان برگشته ایم اما ای کاش جایمان 

عوض شده بود.«
در ادامه مراسم، حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی که در مراسم حاضر بود، با اشاره 
از  »خیلی  معلم گفت:  علی  زنده یاد  مطبوعاتی  به وجهه 
سینماگران از ساحت مطبوعات به ساحت سینما رسیده اند، 
اما او ماند و مجله نامداری را طی دو دهه حفظ کرد.متأسفانه 
ما در مطبوعات چنین اتفاقی را کم داریم، درحالی که او 

پایمردانه ایستاد و انصافاً یک روزنامه نگار، مطبوعاتی 
و مؤلف بود که باید تالش کنیم سرمایه ای را که 

بنانهاده مستدام بماند.«
دریکی از بخش های پایانی مراسم امید معلم فرزند 
ارشد زنده یاد علی معلم با اشاره به اینکه پدرش 
همیشه به او یادآور می شده در جشن حافظ که آن 
را تأثیرگذار و مهم می دانست جلوی در بایستد تا 
با او به درستی برخورد  اگر مهمانی شناخته نشد 
شود، گفت: »اگر اآلن اینجا بود، می گفت احترام 
همه باید حفظ شود. می دانم تک تک شما اآلن این 
حس رادارید و من هم دارم، چون قدرش را ندانستم 
و آدم فکر می کند حاال به سن باال باید برسد. کسی فکر 

نمی کرد او در این سن دیگر نباشد.«
پس ازآن آذر معماریان، همسر علی معلم با سالم به همه کسانی 
که با خلوص نیت در روز عروج همسرش در مراسم شرکت 
کرده اند، گفت: »شاید شما در یک برنامه هایی علی را دیده 
یک  ای کاش  بودم.  او  با  سالگی   ۱۹ از  من  ولی  باشید، 
دوربین بود و می شد تمام لحظات زندگی او را ثبت کرد. 
بارها به امید می گفتم وقتی او از سینما حرف می زند، باید 
حاال که در تلویزیون هم نیست حرف های او را و این همه 
اطالعاتی که دارد ضبط کنیم تا به گوش مردم و رسانه ها 

برسد و بعدها از آن استفاده کنند.«
منوچهر شاهسواری دیگر سخنران این مراسم بود که گفت: 
»بدون ایمان و امید راه به جایی نخواهیم برد و ناامیدی ورطه 
مهلکی است که ما را در خود می کشاند. سینمای ایران با همه 

فراز و نشیب هایش پیام آور امید و ایمان است.«
مدیرعامل خانه سینما در پایان سخنانش به درگذشت خسرو 
شجاع زاده )بازیگر( اشاره و اظهار کرد: »پنج شنبه ۲۶ اسفندماه 
ساعت ۹:۳۰ صبح پیکر این مرحوم از مقابل تاالر وحدت 

به سمت بهشت زهرا )س( مشایعت می شود.«
در پایان مراسم جمشید مشایخی با خواندن یک بیت شعر و 
اشاره به اینکه علی معلم زنده است، به خانواده این سینماگر 

و هنرمندان تسلیت گفت.
همچنین در این مراسم اعالم شد مجلس یادبود زنده یاد 
علی معلم جمعه ۲۷ اسفندماه از ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ در 

مسجد جامع شهرک غرب برگزار می شود.
یادآور می شویم؛ علی معلم که ۲۳ اسفند به طور ناگهانی 
براثر حمله قلبی و در سن ۵۴ سالگی درگذشت، از خانه 

سینما شماره ۲ به سمت بهشت زهرا )س( تشییع شد.

هنر هفتم

درگذشت افشین یداللهی پزشک شاعر در سانحه تصادف

خداحافظ ای شعر شب های روشن

بدرقه معلم تا خانه ابدی
بدون امید و ايمان راه به جايی نمی بريم 

شیرمحمد اسپندار:
حالم خوب است

 پول نمی خواهم 
مهر: استاد جهانی موسیقی نواحی 
ایران ضمن تکذیب خبر بستری 
دیگر  بار  بیمارستان  در  شدنش 
تأکید کرد که برای دریافت ریالی به 
هیچ یک از ادارات دولتی نمی رود 

و به کسی التماس نمی کند.
که  اسپندار  شیرمحمد  استاد 
طی روزهای اخیر خانه و شیوه 
فهرست  در  وی  نوازی  دونلی 
آثار ملی سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی  و  گردشگری 
ثبت شده است،توضیح داد: »طی 
روزهای اخیر تماس هایی از جانب 
داشتم  آشنایان  و  برخی دوستان 
مبنی بر اینکه بنده در بیمارستان 
بودم و حالم هم چندان  بستری 
خوب نیست درحالی که به لطف 
سالم  بزرگ  خدای  مهربانی ها 
بستری شدنم شایعه ای  هستم و 
بیش نبود. اتفاقًا در این چند روزبه 
دلیل اتفاقی که برای شیوه دونلی 
نوازی من افتاد در خدمت دوستان 
در سازمان میراث فرهنگی بودم و 
برنامه هایی را به همین مناسبت اجرا 
کردم.من همواره به این موضوع 

اعتقاد داشتم که عمرم و روزی ام 
را از خدا می گیرم و به هیچ عنوان 
من  نیستم.  انسان ها  وابسته  نیز 
نمی خواهم به زور از کسی چیزی 
یا پولی بخواهم بنابراین هر آنچه 
در رزق و روزی است از عنایات 
پروردگار مهربان است که تاکنون 
من را زنده نگه داشته است. شاید 
حق من از این دنیا همان  ۱۸۰ 
هزارتومانی باشد که دوستان ماهانه 
به من پرداخت می کنند اما از سوی 
دیگر شیوه دونلی نوازی و خانه ام 

را ثبت ملی می کنند.«
این دونلی نواز ارزشمند موسیقی 
پایانی  بخش  در  ایران  نواحی 
گفت:»فکر  خود  صحبت های 
هزار   ۱۸۰ کمک هزینه  نمی کنم 
برای  لباس  تومان پول یکدست 
من  اما  شود  هم  دوساله  کودک 
برای  که  فضایی  این  برابر  در 
موسیقی  پیشکسوت  هنرمندان 
انجام گرفته فقط سکوت  نواحی 
در  می خواهم  خدا  از  و  می کنم 
باعزت  زنده ام  که  مدتی  این 

زندگی کنم.
 من فقط به خدا توکل می کنم و 
بر این باورم هر آنچه خدا بخواهد 
غیرازاین  دیگر  می شود.  همان 
نیز حرفی ندارم و مطمئن باشید 
عزت  آنقدر  همه سال  بعدازاین 
 ۱۸۰ حقوق  یک  برای  که  دارم 

هزارتومانی التماس نکنم.«
در  که  اسپندار  شیرمحمد  استاد 
به  بلوچستان  بمپور  شهرستان 
نوجوانی  در  او  است.  آمده  دنیا 
به کشور پاکستان سفر کرد و در 
سال ۳۷ بعد از کسب تجربه در 
حوزه موسیقی به ایران بازگشت. 
تا  نواحی  موسیقی  هنرمند  این 
موسیقی  نواختن  برای   ۶۲ سال 
بلوچی از تک نی نیز استفاده کرده 
است. اسپندار که موفق به کسب 
دکترای افتخاری موسیقی سنتی از 
کشور فرانسه شده است هم اکنون 
به نوعی تنها دونلی نواز موسیقی 

نواحی ایران است.

خبر


