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بازتاب

نظرتنگیادستتنگ

نایبرئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

وقف باید در حوزه تئاتر
و سینما گسترش یابد

نایبرئیس کمیسیون فرهنگی مجلس
گفت :واقفان باید توسعه وقــف در حوزه
مسائل فرهنگی را در اولــویــت خــود قرار
دهــنــد و تئاتر و سینما نیز مـــورد توجه
قرار گیرد.
حجتاالسالم نصرا ...پژمانفردر گفتوگو
با تسنیم با اشــاره به اهمیت مقوله وقف و
گسترش آن در جامعه اظهار کــرد :وقف
حرکت بسیار بزرگی است و اگر میخواهیم
یک جریان فکری خاص پیشرفت داشته
باشد ،باید تمام ظرفیتهای اقتصادی
و فرهنگی را که در مسیر وجــود دارد در
کنار یکدیگر قــرار دهیم تــا بتوانیم یک
حــرکــت بـــزرگ را در قــالــب آن مــوضــوع
ایجاد کنیم.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای
اسالمی افزود :موضوع وقف را بستری برای
مشارکت و حضور جاوید مردم در امور مختلف
فرهنگی ،اجتماعی ،عمرانی و اقتصادی
میدانیم و اگر به سابقه کشور ایــران نگاه
کنید ،بیشترین آثاری که خدمات مختلف
داشته در قالب وقف و موقوفات بوده و این
رابطه عاطفی میان انسا نها و کار خیر در
بسیاری از پروژههایی که ساخته و وقف شده
مانند مساجد ،کاروانسراها ،حسینیهها،
جاد هها و آنچه مردم به آن نیاز داشتهاند،
وجود دارد.
وی با اشــاره به اینکه نباید وقف را محدود
به یکسری امــور خاص کنیم ،گفت :تنوع
در وقــف اهمیت دارد و تمامی موقوفات
نباید در یــک مسیر خــاص مــحــدود شود
و اداره اوقـــاف بــایــد افـــراد را بــا اشکال
جــدیــد وقــف آشــنــا کند و نــشــان دهــد که
ایــن وقـفهــا میتواند چــه آثــار و برکاتی
داشته باشد.
صاحب خبر

فروشاشنوگل
از60میلیونتومانگذشت

غالمرضا زوزنــی -هرچه موتو رهای جستوجوگر
اینترنتی را به کار بستیم و به حافظه تاریخیمان رجوع
کردیم چیزی نیافتیم .یک برنامه تلویزیونی که بدون
هیچ نگاه جناحی ،سلیقهای و جریانی فقط به بررسی
تخصصی مسائل هنری و ادبــی شهر و استا نمان
بپردازد .بخواهیم یا نخواهیم با همه تالشهایی که
شد و کارشکنیهایی که بود و هست ،هنرمندان و
نویسندگان و شاعران این شهر نخبگان و فرهیختگان
ما به شمار میآیند و باید خودشان را در سیمای استانی
ببینند .جای خالی یک یا چند برنامه تخصصی مانند
برنامه هایی که از شبکههای مختلف سیما پخش
میشود ،به شدت احساس میشود و باید فکری کرد
تا هنرمندان و نخبگان ادبیهنری جایی برای حرف
زدن پیدا کنند و از مشکالت و دغدغههایشان بگویند.
سالهای پیش برنامه «پلک» که مجلهای تلویزیونی
بود برای بررسی رویدادهای هنرهای تجسمی ،تاریخ
هنر ،هنرهای مربوط به بناهای تاریخی خراسان و...
پخش میشد و بهتازگی هم برنامهای با نام «شمسه»
پخش میشود که مستند پــرتــرهای اســت دربــاره
هنرمندان خراسان رضوی .اما این معدود برنامهها نه
بینندهای داشته و نه گرهی از کار هنر و فرهنگ و ادب
باز کرده است.

میراث «فراستی»

یکی از برنامههایی که در مشهد با رویکرد استانی و ملی
اجرا میشود و به نقد در حوزه سینما و تئاتر میپردازد،
«طعم نقد» است .دبیر این برنامه محسن بدرقه است
و با حمایت دفتر تبلیغات اسالمی و پردیس سینمایی
هویزه تولید میشود و برای انتشار در فضای مجازی
و سایتهای پخش فیلم بارگذاری میشود .بدرقه
که سرش درد میکند برای نقد و به ادعای خودش
چیزهایی را از مسعود فراستی ارث برده است ،یک
سال و نیم است که طعم نقد را تولید میکند ولی هیچ
خبری از پخش آن در قاب تلویزیون نیست.
او در گفتوگو با شهرآرا درباره برنامهای که تا االن 110
قسمت از آن را تولید کرده و به گفته خودش 33هزار
بیننده داشته است ،اظهار کرد :نقد و بررسی ،بحث و
گفتوگو و مناظره درباره سینما و ادبیات را در دستور
کار داریــم .همچنین میهمانانی که در سطح ملی
حرف برای گفتن دارند در این برنامه حضور داشته اند.

به گفته بدرقه ،او و همکارانش در گروه تولید طعم نقد
برای پخش این برنامه به سیمای خراسان رضوی هم
مراجعه کردهاند ،اما آنچه از اوضاع میتوان حدس
زد ،این است که استقبالی از پخش طعم نقد در شبکه
استانی نشده است.
وی با اشــاره به نیاز مشهد بــرای تولید ایــن چنین
برنامههایی گفت :مخاطب تلویزیون حق دارد
برنامههای بهروز ببیند و برنامهای ببیند که به مسائل
هنری بپردازد و مثال فیلمهایی را که در سینماهای
مشهد اکران می شود ،نقد کند.
مدیر مجله تصویری طعم نقد ،در آسیب شناسی اینکه
چرا سیمای استان برای تولید این چنین برنامههایی
پا پیش نمیگذارد و حتی نمونه آمــادهاش را پخش
نمیکند ،خاطرنشان کرد :شبکه استانی ،نه انگیزه
و نه ایده دارد و برایش هم تولید برنامههایی نظیر این
که بومی باشد زیاد مهم نیست و بیشتر دنبال پرکردن
آنتن هستند.

گفتند خودتان پشتیبان مالی پیدا کنید

برنامه «آوانسن» که یکی دو ماه است راه انــدازی
شد هاست  ،با استفاده از امکانات اینستاگرام هر
هفته زنده اجرا میشود و به نقد و بررسی اتفاقات روز
تئاتر مشهد و گاه استان خراسان رضوی میپردازد و
این روزها مورد انتقاد برخی از هنرمندان تئاتر مشهد

وحید عرفانیان:

مادرمشهدکنترلبصرینداریم
وحید عرفانیان ،گرافیست مشهدی میگوید
مشکالت حــوزه گرافیک دو سر دارد .وی در
گفتوگو با شهرآرا توضیح
داد :یــک ســر ایــن
مشکال ت مر بو ط
به طــراح هاست و
دیگری مربوط به
سفارشدهندهها.
مـــشـــکـــل

با وجود انتشار خبرهایی مبنی بر کارشکنی
موثران در اکران و کوتاه آمدن تهیه کننده
فیلم مشهدی اشنوگل در برابر فشارها ،این
فیلم طی  13روز اکــران در سه شهرستان
مشهد ،نیشابور و گناباد 60 ،میلیون تومان
فروخته است .به گزارش فارس ،اشنوگل،
همزمان در گروه آزاد در تهران بر روی پرده
است.

طراحهای ما این است که عموما بخش مطالعاتی
کار کمرنگ است و این به چشم می آید .سفارش
دهنده ها نیز اظهارنظرهای سلیقهای و شخصی
میکنند و همین باعث می شود طراح ها نتوانند
کارشان را به درستی انجام دهند .عرفانیان در
ادامه با اشاره به تغییر فضای بصری شهر در چند
ماه اخیر ،گفت :این میتواند اتفاق خوبی باشد.
البته با استانداردهای یک کالنشهر هنوز فاصله
داریم اما به نظرم روند مثبت است .اولین استاندارد
این است که میزان تصویری که در شهر داریم
کنترل شده باشد .االن در مشهد تعداد بنرها،
تابلوها ،بیلبوردها و پارچهنوشتهها بیش از حد
است و این باعث اغتشاش بصری میشود .چنین
تصاویری انسجام بصری نیز ندارد .انواع و اقسام
رنگها ،فونتها ،تصاویر ،اندازهها و کنتراستها
را میتوانیم کنار یکدیگر ببینیم .امروز ما نیازمند
کنترل بصری هستیم که باید به آن توجه کرد.

است .به گفته عبدا ...برجسته نویسنده ،کارگردان و
بازیگر تئاتر مشهد که کارگردان آوانسن هم هست ،این
برنامه  60بیننده در زمان پخش زنده در اینستاگرام
دارد و بینندگانی هم رغبت دارنــد این برنامه را در
فضای مجازی و بسترهای اینترنتی ببینند .برجسته
در گفتوگو با شهرآرا از انگیزه هایش درباره راه اندازی
این برنامه چنین گفت :به نظر در سالهای اخیر تئاتر
مشهد به یک شخصیت رسیده است و همین باعث شد
که ما به فکر تولید این برنامه باشیم.
او همچنین با اشاره به مراجعهای که به صداوسیمای
مرکز خراسان رضوی داشتهاست ،بیان کرد :ابتدا
طرح این برنامه را به تلویزیون بردیم و آ نهــا چون
بودجهای برای این کار نداشتند از ما خواستند تا
پشتیبان مالی پیدا کنیم ولی ما نتوانستیم و برنامه
برای پخش به شبکه نرفت .این فعال تئاتر ادامه داد:
اگر این برنامه در تلویزیون پخش شــود ،میتواند
بازخورد بهتری داشته باشد ،اما با شرایط موجود آن
را در فضای مجازی پخش میکنیم چون این فضا در
دسترس همه است.او درباره جنبههای مختلف برنامه
آوانسن گفت :اخبار تئاتر مشهد و استان ،گزارش
اجراها ،پشت صحنه ،نقد و بررسی تئاترها و  ...را در
دستورکار داریم و تمام تالشمان را میکنیم تا همه
فعاالن تئاتر مشهد و استان و همچنین مسئوالن در
این برنامه حضور داشته باشند.

جای خوشحالی دارد که بعد از یک ساعتی که با
علیرضا ابوترابی معاون سیمای مرکز خراسان رضوی
تلفنی گفتوگو کردیم به ایــن نتیجه رسیدیم که
ضرورت تولید این برنامه ها در سیمای استان احساس
شده است ،حاال این احساس نیاز چه زمانی به مرحله
عمل میرسد ،خدا عالم است .ابوترابی به خبرنگار ما
گفت :جای خالی برنامه هایی از این دست در سیمای
خراسان رضوی احساس شده و ما هم سعی کردیم آن
را در برنامههای مختلف بگنجانیم.
او اضافه کرد :معرفی هنرمندان در برنامههایی که در
قالب مجله فرهنگی هنری ساخته و پخش می شود از
همین موارد است.معاون سیمای مرکز ادامه داد :ما
در تالش هستیم تا برنامهای را که به بررسی تخصصی
رشتههای فرهنگی هنری میپردازد تولید کنیم اما
این بدون مشارکت و همکاری دستگاههای فرهنگی
هنری مانند اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ،مؤسسه
آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی  ،حوزه هنری
و  ...ممکن نیست .او با استقبال از همه عالقهمندان و
برنامه سازان در این حوزه گفت :ما در سیمای استان از
همه نیروهای فکری و ایده پردازان استانی و مشهدی
استقبال میکنیم و دست آنها را به گرمی میفشاریم.

هرچه میخواهد دل تنگش...

تولید این برنامهها با دغدغههای فردی و پخش آن
در فضای مجازی با همه محاسنی که دارد ،معایبی
را هم به همراه خواهد داشــت .از جمله معایبی که
در برنامههای تلویزیونی هم دیده میشود .نگاه،
برخورد و برداشتها در این برنامهها سلیقهای است
و بیم آن میرود که هر کسی برای به کرسی نشاندن
حرف خود یک برنامه اینترنتی را هانـــدازی کند و
بدون هیچ نظارت و پاسخگویی هرچه میخواهد
دل تنگش بگوید ،بستر اینترنت و فضای مجازی هم
که دست و دلباز به آن دامن میزند .حاال مسئوالن
مــربــوط گوششان بدهکار ایــن حــر فهــا باشد یا
نباشد ،صــدای این زنگ خطر به گوش میرسد و
اگر فکری به حال آن نکنند ،جایگاهشان را بیشتر از
پیش بین جامعه فرهنگی ،هنری و ادبی از دست
خواهند داد.

مهدی سیدی :

تصحیحنسخهادبیعشقوپشتکارمیخواهد
مهدی سیدی ،عضو هیئت مدیره خردسرای
فردوسی با بیان اینکه کار تصحیح نسخههای
قدیمی بسیار دشوار است ،ابراز کرد :این از آن
جنس کارهایی نیست که کسی حاضر باشد
بــه خــاطــرش بــه شما پــول بدهد و فقط عشق
م ـیخــواهــد و پشتکار؛ امـــری کــه نخستین
شــرط بــرای وارد شــدن بــه دنــیــای نسخههای
خطی است.
وی که در ســا لهــای اخیر تاریخ بیهقی را با
دکتریاحقی مشترکا تصحیح کرده است در گفت
و گو با شهرآرا در این باره توضیح داد :نخستین بار
کاپیتان مورلی ،مصحح انگلیسی شش نسخه
قدیمی تاریخ بیهقی را جمع و بر پایه آن اثر مدنظر
را تصحیح کرد .آخرین بار نیز دکتر فیاض سال
 1350در دانشگاه فردوسی این کار را با بررسی 10
نسخه صورت داد .اما بعدها نسخههای جدیدی
پیدا شد و ما برای تصحیح دوباره  20نسخه را در

اختیار داشتیم .اگر مثل قدیم بود باید کلی سفر به
خارج میرفتیم ولی در  50سال گذشته بزرگانی
به کتابخانه های
بزرگ دنیا رفتند
و میکر و فیلم
گرفتند و ما از
آ نهــا استفاده
کردیم.

گزارشی از «شب شعر و گفتوگوی ادبی» بنیاد امید ایرانیان

جوانهاشعرکالسیکبخوانند

«بیست و یک روز بعد»
در شبکه نمایش خانگی

فیلم سینمایی «بیست و یک روز بعد» به
کارگردانی سیدمحمدرضا خردمندان به
شبکه نمایش خانگی آمد.
به گــزارش مهر ،در نسخه شبکه نمایش
خــانــگــی ایـــن فیلم بـــرای نخستین بــار
پشتصحنه تولید فیلم و نماهنگ «بیست و
یک روز بعد» با صدای مهدی یراحی عرضه
شده است .همچنین زیرنویس انگلیسی
فیلم ،نسخه اصلی نماهنگ اختصاصی
فیلم ،تصاویر صحنه و پشت صحنه از دیگر
بخشهای لوح فشرده این فیلم است.
در ایـــن فیلم ســـاره بــیــات ،حمیدرضا
آذرنـــــگ ،امــیــرحــســیــن صــدیــق ،جــال
فــاطــمــی ،رضــا اســتــادی ،سینا رازانـــی
بــه هــمــراه دو بازیگر نــوجــوان سینمای
ایـــران مهدی قربانی و حسین شریفی
نقش آفرینی میکنند.

دست تنها نمی توانیم

اصغری -مشهد مرکز خراسانی است که خاستگاه
زبان فارسی نامیده شده است و بسیاری از بزرگان
ادب فارسی از حکیم نامدار «ابوالقاسم فردوسی» تا
«ملکالشعرای بهار» و «مهدی اخوان ثالث» و  ...در
این شهر زاده شدند و بالیدند.
در روزگـــار مــا محافل ادبــی نیز رونــق ویـــژهای به
جریا نهای زبان و ادب فارسی در مشهد بخشیده
است .چنانکه نشستهای شعر در جای جای شهر با
حضور شاعران پیشکسوت و جوانها برگزار میشود.
«شب شعر و گفتوگوی ادبی» بنیاد امید ایرانیان یکی
از این محافل است که با استقبال شاعران روبهرو شده
است .آنچه در ادامه میآید ،گزارشی است از تازهترین
گردهمایی شاعران در این محفل که شامگاه یکشنبه
با حضور عباس ساعی چهره نامآشنای ادبیات مشهد
شکل گرفت.

در تفاوت نظم و نظام

ساعی در نقد اشعاری که خوانده شد این پرسش را
مطرح کرد که آیا اصوال شعر موسوم به سپید واقعا شعر
است .وی در ادامه گفت :این پرسش تا آنجا جدی
است که دکتر شفیعیکدکنی سال ها پیش درباره آن
گفت شعر کالسیک نظم دارد و شعر سپید نظام .ما اگر
به گوهر این کالم پی ببریم خیلی میتواند کمکمان
کند تا ببینیم در شعر سپید قرار است به کجا برسیم.
این شاعر افــزود :منظور شفیعی از اینکه در شعر
کالسیک عنصری به نام نظم وجود دارد یعنی عاملی

از بیرون به کلمات شکل میدهد اما وقتی میگوییم
درشعر سپید نظام داریم یعنی عنصری در خود شعر
است که عوامل زبانی را سر و سامان میدهد و واژگان را
از شلختگی و پریشانی خالص میکند.

آموختن وزن با خواندن شعر کالسیک

در ادامه ساعی با اشاره به شعر یکی از بانوان حاضر
در نشست که ایــراد وزنــی داشــت ،گفت :یادگیری
عروض مسئله خیلی دشواری نیست .شما اگر یک
مدت مرتب «خسرو و شیرین» و «مثنوی» بخوانید

به مرور این اشعار در ذهن شما ته نشین میشود و
کم کم دیگر وز نهــای عروضی را نیز میتوانید یاد
بگیرید .خیلی راحت میشود با اوزان عروضی آشنا
شد .شاعران معموال از روی کتابهای آموزشی وزن
را یاد نمیگیرند .دقیقا مثل زبان عربی که اگر کسی
َ
فعل ض َر َب را خوب صرف کرد ،در همه ابواب دیگر نیز
میتواند صرف کند.

کسی به صورت خورشید چلچراغ کشید

یکی از حاضران این محفل شعری ،ایمان کرخی،

شاعر نیشابوری بود که به عنوان مهمان در جلسه
حاضر شده بود.
وی با اشاره به حضور عباس ساعی در این شب شعر
گفت :من میخواستم بروم شهرستان و کال مسیرم
جایی دیگر بود اما وقتی شنیدم استاد ساعی به این
جلسه میآیند گفتم حتما من هم حضور پیدا کنم تا
تجدید میثاقی دوباره با ایشان داشتهباشم .روزهای
اولــی که در نیشابور شعرم را شــروع کــردم ،آقای
ساعی از مشوقانی بودند که مرا به این وادی هدایت
کردند و االن نزدیک به پانزده سال است که شعر
میگویم.
وی در ادامه یکی از اشعار خود را برای حاضران خواند:
«کسی به صورت خورشید چلچراغ کشید /به شکل
تازه ای از دست اتفاق کشید /کلید سرد شد از برق
رفت در انگشت /مسیر روشنی از چشم های زاغ
کشید[»]...
در ادامه ،یاور مهربان ،شاعر پیشکسوت غزلی خواند
که به گفته خــودش فی البداهه و در همین جلسه
سروده بود« :تا شدی از ابر بیرون و حجاب انداختی/
دخمه تاریک دل را آفتاب انداختی /از شــرار برق
چشمت مشتعل گشتم که تا /از سپهرم تا زمین مثل
شهاب انداختی[»]...
معین اصغری دیگر شاعری بود که یک غزل خواند:
«فرصت مهیا و زمــان عمر انــدک /با عــزم طی کن
روزگارت را نه با شک /راز بزرگی در دل مرگ است اما/
آن را نمی بینند آدم های کوچک[»]...

یادداشت
فاطمه مجیدی

*

ما و قصهگویی
کتاب «حیوان قصهگو» نوشته «جاناتان
گاشتال» در  9بخش ،درباره اعتیاد انسان
به قصه و قصهگویی از دیرباز تا امروز سخن
میگوید .نویسنده با استفاده از پژوهشهای
زیست شناسی ،روان شناسی و عصب
شناسی ،اعتیاد بشر به داستان و تأثیر بسیار
زیاد داستان بر روح و روان آدمی را بررسی
میکند .در بخش نخست ،اهمیت داستان
در بــاز یهــای کودکان و سرزمین خیالی
آ نهــا در قالب فضایی وانــمــودی بررسی
میشود و نیز نقش داستان در رویاهای
ما و نیز در لحظاتی که ذهــن ما مشغول
کــار فکری نیست و ســرگــرم رویــاپــردازی
است.
قصهگویی را ستون فقرات برنامه های
ورزشــی تلویزیون و آ گهیهای تبلیغاتی
را داســتــانهــای کــوتــاه نــیــم دقــیــقـهای
میداند.نویسنده در ادامــه از همزادی
کــودک و قصه میگوید و بیان میکند که
« در حـــدود یــک سالگی چــیــزی عجیب
و جادویی در وجود کودکان جوانه میزند که
ً
در سه چهارسالگی کامال شکوفا میشود
و در هفت ،هشت سالگی شروع به پژمردن
میکند» و این چیز عجیب همان بازیهای
وانمودی کودکان هستند.
این باز یهای وانمودی تفریحی است که
به حد مرگباری جدی است .در قصههای
وانمودی فجایع و مشکالت بسیار پررنگ
هستند .کودکان با باز یها ذهن و جسم
خود را برای چالشهای بزرگسالی آماده
میکنند و جالب اینجاست که باز یها
هنوز دختربچه ها را برای زندگی در خانه
و پسران را بــرای زندگی پرتحرک در بیرون
آماده میکنند.
* استادیار زبان و ادبیات فارسی
چامه سرا

پیر مرد
زیر سایه همیشگی
روی تخت سنگی اش
نشسته است!
رو به خیل عابران
رو به خیل کاسبان
رو به این مسافران
که گرم عکس های یادگاری اند!-با ّ
تبسمی
دست را به زانوان خسته می فشارد و
نیم خیز
زیر لب
از حکایتی غریب حرف می زند:
"ای بسا چنان شما که رد شدند
گرم کارهای نیک و بد شدند
ای بسا چنان شما
که جایگاه عکس یادگاری شما شدند
و بسا شما و چون شما که این چنین شوید"...
برهمین
قبرهای زیر پا قسم...
مهدی حق طلب
به یمن هر فرود ما فرازی تازه رو کردی
به هر ساز تو رقصیدیم و سازی تازه رو کردی
گره پشت گره تا باز کردم ابروانت را
تو بغض دیگری با رمز و رازی تازه رو کردی
به هر زخمی که از تو خوردم عادت کردم اما تو
ورق خوردی و داغ جانگدازی تازه رو کردی
به غیر از اقتدا کردن به دل راهی نمی بینم
که در هر رکعت ات راز و نیازی تازه رو کردی
چه اصراری به مرتد خواندن من هست که دائم
خدا و کعبه و راه و نمازی تازه رو کردی
مباد از شوق تو خالی سرم ،هرچند بی وقفه
پس از هر دستیابی باز نازی تازه رو کردی
حسن سرداری
بازگرد
روزهای من که با تو بگذرد
حال من خوش است
حال زیستن خوش است
با تو لحظه مرور غم
با تو فرصت گریستن خوش است
بازگرد
روزهای من که با تو بگذرد
زندگی مسیر سبز را ادامه میدهد
زندگی
با تمام سختیاش
به ما
فرصت قرار عاشقانه میدهد
بازگرد
با تو خانه روشن است
عشق
در نهایت شکفتن است
زهرا محدثی خراسانی

