بزرگداشت مرحوم استاد غالمرضا شکوهی
عصر روز گذشته در مشهد برگزار شد

فردی که با جعل اسناد مالی به حساب یک واحد تولیدی در مشهد
دستبرد زده بود دستگیر شد
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با برگزاری نشست خبری
بیستوهفتمین جشنوارۀ تئاتر خراسان رضوی آغازبهکار کرد

روزهایخوشتئاتراستان

با رعایت چند ترفند ساده میتوانید
اولین برخورد با هر آدمی را به یادماندنی کنید
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تو دلبرو

بــرخــورد اول بــا هــر آدمـــی آنقـــدر
ً
اذیتکننده اســت که قطعا شما هم
دغدغۀ ما را درک میکنید ،دغدغۀ فرار از
مالقاتی که شاید گاهی سرنوشت زندگی
انسان را عوض کند ،ولی خب هیچکدام از ما
ً
نمیدانیم که باید دقیقا برای ختم به خیرشدن
این مالقات چه اصولی را رعایت کنیم .اول از
ً
همه بگوییم که انسان ذاتا یک موجود
اجتماعی است؛ پس نباید با خودتان
بگویید ...

صدرنشینی ایران در جام قهرمانان جهان با پیروزی شیرین برابر آمریکا
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روایتهایی از شعر و زندگی مرحوم احمد کمالپور بهمناسبت هفدهمین سالگرد درگذشتش

ما چگونهایم؟

شدحاصلم زعمر همین پابرهنگی

قاسم رفیعا

نگرانیم
دقــت کــردهایــد مــا چــقــدر نگرانیم
و فــضــای مــجــازی پــر شــده اســت از
نگرانی که چه بخوریم و چه نخوریم
و چــه بپوشیم و چــه نپوشیم و چه
بکشیم و چه نکشیم؟! باور بفرمایید
بعضی وق ـتهــا بــا خـــودم میگویم
خــود همین نــگــرانـیهــا مهمترین
عامل مرگومیر در مملکت ماست،
مــــثــــل ایـــــــن جـــمـــاعـــتـــی کــه
بــیــمــاریهــای العـــاجـــی دارنـــد
(خدایا! تمام بیماران را ،چه در این
بالد و چه در هر بالدی و چه مسلمان و
چه غیرمسلمان ،شفا بده! بعضیها
میگویند« :خدایا! بیماران اسالم
را نجات بــده!» .نه ،داداش! خدایا!
هرچه بیمار هست را لباس عافیت
بــپــوشــان!) .ای ـنهــا وقــتــی متوجه
میشوند فالنبیماری را دارند خیلی
زود تسلیم میشوند و ناامیدانه جام
شوکران مرگ را مینوشند .ما مورد
داشــت ـهایــم کــه طــرف نمیدانسته
چــه مشکلی دارد و ســا لهــا زندگی
کرده است.
بــاور بفرمایید ایــن فضای مجازی
جــوری شده که ما داریــم الکیالکی
میمیریم .دقت که میکنیم میبینیم
دو روبـــر ما چقدر مــرگ پنهان نهفته
اســت و ما بیخبریم .من نمیدانم
دانــســتــن ایــنهــا چــه مشکلی از
زندگی بشر را مرتفع میکند .بهقول
دوســتــی« :فــرق یــه ورزشکـــار بــا یه
کسی کــه ورزش نمیکنه ایــنــه که
ورز شکــار سالم میمیره و اون یکی
مریض!».
اینقدر ماجرا را سخت و پیچیده نکنیم.
بیایید دوستانه فرشتۀ مرگ را در آغوش
بگیریم و از اینکه چه چیزهایی میتواند
باعث مــرگ ما شــود بت نسازیم .اگر
ی ـکهــزارم مطالب رسانهها درست
بــود ،تمام ملت ایــران مــرده بودند!
منظورم ریزگردها و روغن پالم و «نهنگ
آبــی» نیست؛ منظورم نفسکشیدن
اســت کــه مــوجــب ســرطــان میشود
و خــوردن آب بعد از شام و  . ...بابا!
ب ـیخــیــال! بــگــذاریــد زنــدگ ـیمــان
را بکنیم!

یانکیها هم زانو زدند

یزدی« -من اسمم احمد است .در سال  1297در
مشهد بهدنیا آمدم .پدرم هم کارگر بود .ابتدا در محلۀ
«سرشور» به مکتب آشیخ موسینامی رفتم و بهرسم
آنروزها گلستان و بوستان و حافظ را خواندم .بعد
به مدرسۀ «نظمیۀ» مشهد رفتم و امتحان دادم .در
کالس سوم قبول شدم و تا ششم خواندم .پدرم فوت
کرد و سرپرستی من بهعهدۀ داییام افتاد و بهدنبال
شغل رفتم و از سنین نوجوانی به کفاشی مشغول
شدم و تا ۴٠سالگی هم کفاشی کردم .از سال
 ١٣۴٢وارد شرکت قند «ثابت» شدم .خدا رحمت
کند آقای فرخ را! ایشان به مدیر این شرکت گفتند و
بنده آنجا استخدام شدم تا سال ١٣٧٠که بازنشسته
شدم .بهجز همان شش کالس ابتدایی قدیم من
درس دیگری نخواند هام و هر چه بوده کتا بهایی
بوده که دوستانم میگفتهاند ،مثل آثار مسعود
سعد و ناصرخسرو و انوری و گاهی شاهنامه و دیوان
سایر شعرا».
چند خط باال بخشی از زندگینامۀ خودنوشت
شاعر فقید ،احمد کمال ،است ،شاعری که نامش با
جغرافیا و سبک خراسان گره خورده است و از اعاظم
کالسیکسرای معاصر است .بهمناسبت هفدمین
سالگرد درگذشت این شاعر فقید نگاهی به شعر و
زندگی او داشتهایم.

قرن چهار تا شش

کمال در جایی دیگری از آن زندگینامۀ خودنوشت
نوشته است« :اول نمیدانستم قصیده چیست،
مگر بعدها .علتش هم آن بود که در منزل نگارنده
ابتدا بیتی را مطرح میکردند و میگفتند« :این را
بسازید .».پنجشش نفری میساختیم و میآوردیم.
وقتی میخواندیم سهچهار بیتش مشابه درمیآمد .با
خودم میگفتم« :اینکه نشد شعر که قافیه و ردیفش
معلوم باشد.».
من قدرت رقابت با دیگران نداشتم و عقب میافتادم؛
این بود که گرد غزل نگشتم و به قصیده رو آوردم و
دیگران غزل میگفتند .وقتی در انجمن نگارنده
غزل میساختند و من میدیدم که از همه عقبترم
به خودم جرئت و اجازۀ غز لگفتن ندادم و رفتم
دنبال قصیده .کتابی هم که من برای قصیدهگفتن
بهدست گرفتم دیوان ناصرخسرو بود .هنوز هم
چیزی از آن نمیفهمم و ادعایی ندارم ،ولی مونسم
ناصر بود ،بعد هم مسعود و سایر شعرای قرن
چهار تا شش.
ما هفتهشت نفری بودیم ،مثل بنده و آقای دکتر
رسا و نگارنده و آقای شریفی و گاهی آقای قهرمان و
صاحبکار که هفتهای یک شب در خانۀ یکیمان جمع
میشدیم و انجمن سیاری داشتیم و بعضی وقتها
همانجا شام میخوردیم و متفرق میشدیم .چون

بافتههای رنج

آقای نگارنده پیرمردی بود و وسیله هم نداشت ،من
جلو دوچرخهام میگذاشتم و به خانۀ دوستان
او را ِ
میبردم ،یک شب به «نوغان» ،منزل آقای قدسی،
و یک شب به «پایینخیابان» ،منزل آقای شریفی.
نگارنده گفت« :برای من مشکل است .بعد از
این هر هفته بیایید خانۀ من .یک چایی که بیشتر
نمیخورید .».ما هم قبول کردیم و منزل نگارنده
اولین محفل و انجمن ادبی و پاتوق دوستان اهل
ادب شد .بهجز آن من به انجمنهای دیگر خیلی کم
میرفتم ،هما نجور که اآلن هم غیر از منزل آقای
قهرمان یا فرخ که واجب میدانم جای دیگر هیچ
نمیروم ،مگر اینکه ازباب تفریح و مهمانی ،مثال
آقای صاحبکار ،بفرمایند فال نجا دعوت کرد هاند
و پنج یا ده دقیقه برویم ،واال من چندان اهل انجمن
نیستم.».

درام شخصی

محمد با قر کال هی ا هر ی  ،شا عر سپید سرا ی
خراسانی ،مینویسد« :در قصیدۀ کمال سوز و حال
مخصوصی بود .نقل است که یک بار استاد فروزانفر
سخنی به این مضمون به استاد کمال گفته بود« :من
گاهی براثر تالطم کلمات چیزهایی میگویم ،ولی
شعر تو سوز دارد؛ یعنی از دل برمیخیزد و تأثیر دیگری
دارد.».
با اینهمه استاد به انتشار اشعارش عالقه نداشت.
میگفت« :شاعر تا در قید حیات است نباید به
انتشار شعرهایش بیندیشد .».خود استاد کمال نیز
شاعرانی را بیشتر مدنظر داشت که نوعی درام شخصی
و عزلتگزینی را تجربه کرده بودند .ایشان سه شاعر
را بسیار دوست میداشت :یکی مسعود سعد سلمان
که او را «مسعود» میخواند ،یکی ناصر خسرو که او را
«ناصر» میخواند که این دو شاعر درعین پهلوانی در

شعر نوعی درام شخصی و زندگی بغرنج را تجربه کرده
بودند .عالو هبر آ نها خاقانی را دوست میداشت
که استادی یگانه است و د رعینحال شخصیتی
دراماتیک دارد.
استاد کمال اشعار زیادی از این سه شاعر را در
حافظه داشت و او جهای دراماتیک قصایدشان
را با سوز خاصی میخواند .هیچکس را ندیدم که
شعر را اینطور عریان بخواند که همۀ وجوه شعر
منتقل شود .ایشان بدون اینکه به دکلمه یا اجرای
شعر متوسل شود طوری شعرخوانی میکرد که
زیروبمهای سخن در جای اصلی خود قرار میگرفت.
لحن شعرخوانی استاد را هیچوقت فراموش
نمیکنم.».

ابنیمین در کفاشی

تقی خاوری ،از دیگرشاعران پیشکسوت مشهدی،
که همپیشۀ مرحوم کمال بود دربارۀ این شاعر فقید
نوشته است« :در کارگاه کفاشی واقع در طبقۀ دوم
کاروانسرا آقای کمال را دیدم که پستایی مردانه را
انداز و ورانداز میکرد و بهاصطالح کفاشها مشغول
کارکشی بودند.
چند نفر آدمهای تروتمیز روی چارپایهها نشسته بودند
و چای میخوردند .صحبت بر سر شعر و شاعری بود،
چنان گرم و پرشور که حتی متوجه سالم کودکانۀ من
نشدند .استاد کمال پستایی را روی قالب خواباند و
گاز را بهدست راست گرفت .مشغول صحبت بود و گاز
را انداخت به پنجۀ پستایی و گفت« :ابنیمین »...
که پستایی پاره شد و مرا چنان خندهای گرفت که از
خجالت زدم بیرون و گوشهای نشستم به خندیدن و
از همانجا نام ابنیمین با زور سرپنجه و پارگی کفش
در ذهنم بههم آمیخت .سرانجام قالب را گرفتم و
خداحافظی کردم .». ...

دکتر جعفر یاحقی در کتاب کمال شعر دربارۀ شعر
مرحوم کمال نوشته است« :شگرد تازۀ کمال را من در
تلفیق بدیع قالب قصیده با مضمون قطعه میبینم و
برآنم که کمال با استفاده از تجربیات قصیدهگویان به
قلمرو اندیشۀ قطعهسرایان نیز دست یازیده و آنچه را که
خود در زندگی پررنج و آزادوار خویش آزموده بر آن مزید
کرده است؛ بهدیگرسخن در شعر کمال ازلحاظ فرم و
موسیقی آهنگ شعر فرخی و مسعود سعد ازیکسو
و صدای پرطنین و دردانگیز خاقانی ا زسو یدیگر
به گوش میرسد ،و از نظر درونمایه و محتوا آنچه در
بادیامر به ذهن میآید تجربیات اندرزی ابنیمین
است و بعد هم یافتههای ذهن کمالجوی کمال که در
پرتو طبع عیارصفت و پهلوانخوی او «بافتههای رنج»
درآمیخته و اغلب «حلهای تنیده ز دل بافته ز جان» را
تشکیل داده است که هیچگاه بازار آن کاسد و بیرونق
نخواهد شد .شما صدای مشترک مسعود و بهار را از این
چکامه میشنوید و درعینحال ،روح شکیبا و آزادوار
کمال را خود مستقل و مشخص برجای میبینید:
«وقت است که ره به خیر و شر بندم /بر دشمن و دوست
هر دو در بندم //چشم از بد و خوب دهر بردارم /از دیده
به دل ره خبر بندم //با نفس عنانگسسته بستیزم /بر
مرغ هوس ره گذر بندم».».
دکتر شفیعی کدکنی در کتاب پاژ که سال  72چاپ
شده است شعری بلند به استاد کمال تقدیم کرده که
در پایان بخشهایی از آن را با هم میخوانیم:
«کمال ما که بهمعنی جمال لفظ دری است
ز مرز توس کنون در کمال جلوهگری است
خجسته بادش این سال و سالیان چندانک
نظام گردش ایام شمسی و قمری است
اشارتی است به احوال او چو میگویند
که پایگاه سخنور پس از پیامبری است
کجاست آنکه همهروز با چراغ به شهر
به هر طرف پی انسان به سعی مینگریست؟
بگو بیا و ببین آنچه جستهای اینجاست
اگرچه روح فرشته به قالب بشری است
هم اوست مرد مروت هماوست مرد هنر
هماو بهمعنی و صورت سر نکوسیری است
مرا عقیده َبود که هزار سال فزون
جهان سپرده و از آفت زوال بری است.
احمد کمال که پس از فوت استاد فرخ تا آخرین روزهای
زندگی مسئولیت انجمن ادبی آستان قدس رضوی
را در صحن «جمهوری» حرم مطهر اما مرضا (ع)
عهدهدار شد سرانجام در روز چهارشنبه ٢٣ ،شهریور
 ،١٣٧٩در بیمارستان «اما م رضا (ع)» مشهد براثر
عارضۀ قلبی درگذشت.

صفحه 11

خبر
مدیر انتشارات «مرندیز»:

دربازارکتاب
ثباتوجودندارد
مدیر انتشارات «مرندیز» مشهد گفت:
«در بازار کتاب ثبات وجود ندارد و ما
ً
دائما در نوسان هستیم.».
مهدی نــصــیــرزاده دربـــاب ثبات در
بــازار کتاب و نحوۀ فعالیت انتشارات
«مــرنــدیــز» از بــدو تأسیس تاکنون
بــه «ایسنا» گفت« :مــا از ســال ۷۲
فعالیتمان را در عرصۀ چــاپ کتاب
آغاز کردیم و میزان چاپ کتابهای ما
بستهبه سالهای مختلف متفاوت بوده
و باتوجهبه تغییرات بازار عناوین و تیراژ
کتابها نیز تغییر میکند.».
وی ادامه داد« :اگر بازار رونق داشته
باشد ،عناوین و تیراژ کتا بها باال
مـــیرود .واقعیت امــر ای ـن اســت که
متأسفانه در بــازار کتاب ثبات وجود
ندارد؛ گاهی رکود و گاهی رونق است و
کل بازار کتاب ،چه از نظر تیراژ و چه
در ِ
از نظر تولید ،نشر زیاد روبهجلو نبوده
است.».مدیریت انتشارات «مرندیز»
مشهد دربـــارۀ حمایت از انتشارات
تصریح کرد« :بعد از قطع یارانۀ کاغذ در
سال  ۸۶حمایت آنچنانی نداشتیم؛
البته گاهی خرید برخی عناوین بوده،
ولی آنهم آنچنان قابلاعتنا نبوده که
بتوانیم بگوییم حمایتی صورت گرفته
است.».نصیرزاده با اشــاره به اینکه
کتاب در جامعۀ ما جزو نیازهای ثانویه
اســت خاطرنشان کــرد« :بهطور کل
وضعیت ما خیلی رضایتبخش نیست
و دلیل آنهم این است که کتاب در سبد
کاالی خانوارهای ایرانی نیست و وقتی
هم با مسائل و مشکالت اقتصادی
مواجه میشویم این وضعیت در حوزۀ
نشر بهمراتب بدتر میشود و باعث
ضربه به نشر میشود.».
وی با تأکید بر اینکه «تاکنون بالغبر
 ۱۰۰۰عنوان کتاب در حوزههای
ادبیات ،علوم اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی و  ...چاپ کردهایم ».افزود:
«یکی از راهحلها برای ارتقا و بهبود نشر
این است که ازطریق رسانۀ ملی ،رسانۀ
نوشتاری و  ...هر کاری که از دستمان
برمیآید انجام دهیم تا نیاز به کتاب را در
مردم ایجاد نماییم .همچنین ازطریق
آمــوز شوپــرورش هم میتوانیم این
هدف را محقق کنیم.».

