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خداحافظی
با چهره ماندگار

قاسم افشار ،گوینده با سابقه صداوسیما
دار فانی را وداع گفت

«زندگی مشترک ما و اونا»
روی صحنه میرود

این«محراب»یکموزهدردلدارد

مریم قاسمی -بنای مصالی مشهد در زمانی ساخته
شد که مشهد به دلیل حمالت مکرر ازبکها از توسعه
بازمانده بود .در آن زمان پادشاهان صفوی جرئت
نمیکردند به مشهد بیایند یا پنهانی سفر میکردند و
همین هنر مشهد آن دوره را از رونق انداخته بود .آنطور
که در مستندات تاریخی آمده این بنا به همین دالیل در
دو مرحله تکمیل شده است .محراب آن در سال 1086
و بدنه ایــوان در سال  1076ساخته شده بود.بنای
مصلی را که در  15دی  1310به عنوان یکی از آثار ملی
ایران به ثبت رسیده ،حاجیشجاع ،بنای اصفهانی و
از معماران برجسته قرن  11و مرمت کننده مسجد
گوهرشاد پس از زلزله  108۴ساخته است.باپیشرو
بودن روز جهانی موزه و میراث فرهنگی گزارشی از
ویژگی های معماری این بنای تاریخی تهیه کردیم.
دکتر رجبعلی لباف خانیگی ،پژوهشگر و مدیرکل
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان
خراسان و دکتر مرجان اکبری ،سرپرست معاونت
میراث فرهنگی ،در این گزارش ما را همراهی کردند.

ساخت مصالی جدید

مشهد قدیم در زمــان شاهرخ ،یک مصلی در یک
فرسنگی جنوب شرقی (روستای طرق) داشت که
محل برگزاری نماز بود .اما در پایان عهد تیموریان
و اوایل عهد صفویه با حمالت ازبکها این مکان آرام
آرام از رونق افتاد تا اینکه یکی از خیران شهر به نام
«میرزاصالح» از نقبای سادات رضوی ،که بانی ساخت
چند مدرسه در مشهد از جمله مدرسه نواب و رقبات آن
بود همزمان با احداث مدرسه ،ساخت مصالی جدید را
آغاز کرد .مصالی جدید در فاصله چند صد متری بیرون
دروازه پایین خیابان و در مسیر جاده مشهد ـ سرخس
بنا شد که اکنون در کنار بولواری به همین نام قرار دارد.

آراسته به نقوش اسلیمی

تئاتر کمدی اجتماعی «زندگی مشترک ما و
اونا» در روزهای پایانی اردیبهشت اجرایش را
آغاز خواهد کرد.
به گزارش شهرآرا ،این تئاتر به نویسندگی
و کارگردانی حمید شجاعی از روز شنبه
 29اردیبهشت ماه هــر شــب ســاعــت 21
در تــمــاشــاخــانــه شــمــایــل روی صحنه
خــواهــد رفــــت .سعید صــادقــی ،جــالل
شهبازنژاد ،آرزو شیخی ،محیا قلی نیا،
حمید شجاعی ،رضا غالم علیزاده و عادله
خاور در این نمایش به ایفای نقش خواهند
پرداخت.

ایوان رفیع با دو ایوانچه در اطراف که با فضای مربع
شکل آن متقارن است ،از ویژگیهای مهم معماری
مصلی است که ایوان آن به سمت قبله و روی فضاهای
مربع یا رواق گنبدهایی با خیزکم ساخته شده است.
ایــوان گنبدی نیز از کاشی های معرق عهد صفویه
پوشیده شده و داخل بنا با کتیبه هایی با مضامین
آیات قرآن به خط ثلث تزیین شده است .همچنین

عکس :ساناز صفایی/شهرآرا

قاسم افشار ،گوینده با سابقه صدا و سیما،
دار فانی را وداع گفت.
بــه گــــزارش ایــلــنــا ،قــاســم افــشــار کــه از
ســال هــای اول انــقــالب ،گویندگی در
بخش های خــبــری رادیـــو و تلویزیون را
برعهده داشــت و در بحبوحه سال های
دفـــاع مــقــدس بــارهــا اخــبــار مــربــوط به
پــیــروزیهــای رزمــنــدگــان اســـالم را به
اطــالع هــموطــنــان رســانــده بــود ،بامداد
روز گذشته بر اثر ایست قلبی دارفانی را
وداع گفت.

درباره ویژگیهای هنری و معماری بنای300ساله

کنار کتیبه های معرق کاری شــده ،تزییناتی چون
گچکاری ،مقرنسکاری و درودگری به چشم میخورد
و روی تزیینات بنا نقشهای بسیار ظریف و آراسته شده
به نقوش اسلیمی دیده میشود .این طرح در اصل
شمسۀ بزرگ مرکزی است که در تیزه ایوان جای دارد.
شمسههایی نیز در پایین کار ایوان به چشم میخورد
به اضافه خطوط بسیار دیگری مربوط به طرحهای گره
در دوران اسالمی که بخشی از آنها در حملۀ روسها به
مشهد تخریب شده است.

چراغ انتهای محراب ،نماد خدا

ازنظر ساختاری ،مصلی ماکت بزرگ شده یک محراب
است .همان طور که مدیرکل سابق میراث فرهنگی
استان خراسان در توضیح آن میگوید محراب خودش
ماکت کوچکشده یک در است« .هر محراب شامل
یک قاب بیرونی است که نمای ایوان است .این قاب،
کوچک و کوچکتر میشود تا به دری میرسد در میانه
محراب .از انتهای محراب معموال یک مشعل آویزان
است یا چلچراغ یا شمع یا فانوس .چــراغ ،شمع یا
مشعلی که در انتهای محراب قرار دارد ،نماد خداست و
نشاندهنده اینکه این در رو به خدا باز میشود».
بنابراین بنای مصلی ،ماکت بزرگشده آن در یا محراب
است برای اینکه جمعیت نمازگزار به راحتی محراب را
ببیند و تنها جنبه تزیینی ندارد.

ترش و شیرین یک جشن

معنای خاص هر سازه

همه سازههای دوران صفویه ،از سازههای فلزی گرفته
تا سفالی و کاشی و ...مفهوم خودشان را داشتند .به
طورکلی در فرهنگ معماری ایرانی ،هر حجمی یک
تعریف دارد و از یک جایی گرفته شده است .رجبعلی
لباف خانیکی در اینباره میگوید «:مثال یک صحن
معمولی ،مربع یا مستطیل است و یک حوض دارد.
فوارهای وسط آن و در چهار طرف ،جوی آب است که آب
فواره را به اطراف حرکت میدهد و بر دیوارهای صحن
هم گل و بوته و نقش و نگارها دیده میشود .اینها
مفهومی است که معمار سعی کردهاست با آنها بهشت
را تصویر کند ».طبق گفتههای دکتر لباف ،گنبد نیز
حاصل اسطورهها ،جغرافیا و در جهانبینی ما از جهان
است « .معمار وقتی میخواست فضایی بسازد چهار تا
در ورودی و یک گنبد رویش
جرز ایجاد میکرد و چهار ِ
می ساخت تا بگوید این جهان من است».مصالی
پایین خیابان نمادهای زیادی در دل خود نهفته دارد.
در این بنا هرکدام از پایهها به منزله انسانی است که
دستش را بلند کرده است .در دو طرف ،نوک دستها
به هم میرسند و اتحاد حاصل میشود .به این ترتیب
در این نوع معماری حرکت رو به باال و به سمت تکامل
و حرکت است .به گفته دکتر لباف ،پختگی نقشها
برای معماران ایرانی به گونهای بودهاست که در نبود

کیفیت مطلوب مصالح در زمان ساخت

ایوان رفیع و با شکوه بنای مصلی تناسب فوقالعادهای
با معماری سنتی دارد و آن را به نمونهای خاص در زمینه
بناهای برجای مانده از دوره صفویه بدل کرده است.
سرپرست معاونت میراث فرهنگی با بیان این مطلب به
یکی دیگر ازویژگیهای مهمبنا اشاره میکندو میگوید:
کیفیت مطلوب مصالح بهکار رفته در زمان ساخت باعث
شدهاست پس از گذشت حدود 300سال این بنا مشکل
خاصی نداشته باشد .به گونهای که امروز بنای مصلی
از لحاظ ســازهای با مشکل خاصی برخورد نکرده و از
سالمت کالبدی مطلوبی بهرهمند است .دکتر مرجان
اکبری در بخشی دیگر از سخنانش به کاشیکاری معرق
و نقوش اسلیمی به کار رفته در ایوان اشاره می کند.
کتیبهای قرآنی که سوره مبارکه جمعه و ملک برپیکره آن
نقش بسته است نیز از دیگر شاخصههای ایوان است که
دکتر اکبری معرفی میکند.

سینمای ایران به مردم ادای دین نکرده است

عکس  :حسین شریعت /شهرآرا

اعالم محدودیت سنی
فیلمها الزماالجراست

مــدیــرکــل سینمای حــرفــه ای ســازمــان
سینمایی تأکید کرد :فیلم هایی که برای
اکــرانــشــان مــحــدودیــت ســنــی مشخص
میشود در همه تبلیغاتشان ملزم به اعالم آن
هستند .بــه گـــزارش ایلنا ،محمدرضا
فرجی گفت :دو فیلم «بــه وقــت شــام» از
فیلمهای اکران نوروز و «خوک» که در حال
اکــران اســت ،محدودیت سنی دارنــد که
اعالم شده در همه تبلیغات بصری شامل
پوستر ،بیلبورد و ســردر درج شود در غیر
اینصورت به پخشکننده تذکر جدی داده
خواهد شــد .محدودیت سنی با توجه به
محتوا و نــوع فیلم از ســوی شــورای پروانه
نمایش تعیین میشود و الزم االجراست.

به تلفنهای ناشناس پاسخ نمیدهم

بازیگر فیلم مصادره در پاسخ به این ســؤال ما
که چرا با رسانه های مشهد گفت وگو نمی کند،
گفت عمدی در این کار نیست و دلیل اینکه به
هیچ یک از تماس های ما برای تهیه پرونده ای
که برای روز زادروش تدارک دیده بودیم ،پاسخ
نــداده ،ناشناس بودن تماسها بوده است! در
ادامــه از بازیگر فیلم مصادره سؤاالتی دربــاره

حرف زدن فایده ندارد

درحــالــیکــه هــــواداران رضــا عــطــاران در صف
طویلی ایستاده بودند و خیلی منظم برای گرفتن
عکس یادگاری به فضای تعیین شده میرفتند،
از عطاران خواستیم چند کلمه ای برایمان از
سینمای شهرش بگوید .عطاران با بیان اینکه
خیلی اهل مصاحبه نیست ،گفت :حرف زدن
در این باره خیلی فایده ندارد ،چرا که به محض
صحبت کردن برداشت های مختلفی می شود.
یکی خوشش می آید ،یکی نه؛ پس بهتر است
اصالصحبتی نشود .در پایان رضا عطاران با
عذرخواهی از خبرنگار روزنامه شهرآرا از ادامه
گفتوگو خودداری کرد.

خاطره ترش و شیرین

حواشی مراسم رونمایی از تندیس رضا عطاران
خاطره خوشی بــرای عکاسان و خبرنگاران
نداشت .علت ،برخورد نامناسب افــراد مجری
بود .درحالیکه مجریان این برنامه میتوانستند
با تمهیدات مناسب و قـــراردادن زمانی برای
مصاحبه ،به رسانه شهر خودشان احترام بگذارند،
شاهد مداخلههای بیجای آنها هنگام مصاحبه
بودیم .شاید به همین دلیل باشد که هــوادار
مشهدی رضا عطاران برای دانستن درباره هنرمند
محبوبش نشریات و روزنامههای سراسری را تهیه
میکند .در واقع مجریان این برنامهها میتوانند
با در نظر گرفتن این مهم ،نه تنها به مخاطبان
مشهدی احترام بگذارند بلکه موجب توسعه
رسانههای شهرشان نیز بشوند.

فهیمه جــوان -بعد از همه حواشی که برای
جدیدترین ساخته مجید مجیدی رخ داده
است ،باالخره این فیلم با دوبله جدیدش به
صورت آزمایشی عصر دیروز در مشهد اکران
شــد .در ایــن اکــران که کــارگــردان هم حضور
داشت ،جمعی از عالقمندان مشهدی سینما
نیز در آن حضور داشتند.
ساخت این فیلم طاقتفرسا بود
مجیدی در سخنان خــود پیش از اکــران در
پردیس سینمایی اطلس ،علت تأخیر در اکران
فیلم را آماده نبودن دوبله آن عنوان کرد.
او همچنین دربــاره اولین تجربه ساخت فیلم
درخــارج از کشور گفت :ساخت این فیلم کار
طاقتفرسایی بود ،چون بیشتر عوامل به جز
چند نقش فرعی ،کسانی هستند که برای
اولینبار جلوی دوربین آمدهاند .زبان فیلم نیز
زبان اصلی کشور هند است که برای ما به عنوان
سازنده ،کمی چالش برانگیز بود.
وی ادامه داد « :در هند ساالنه بیش از سه هزار
فیلم ساخته و اکثر آنها در استودیوهای بزرگ
تولید می شود و حتی فضاهای شهری را نیز
داخل همین استودیوها ضبط می کنند .اما
ما می خواستیم در فضای واقعی کار کنیم که
خودش چالش بسیار بزرگی بود ،زیرا بمبئی
شهر بسیار شلوغی است و نیاز بود تهیه کننده
تمهیدات زیادی بیندیشد».
وی گفت :همه عوامل فیلم عوامل هندی
بودند و جز چند نفر معدود کسی از ایران تیم را
همراهی نمیکرد.
سینمای ایـــران در حــق مخاطبش جفا
میکند

نتایج آخرین نظرسنجی های صداوسیما
نشان میدهد که زنــان بیشتر از مــردان به
تماشای سریالهای تلویزیونی تمایل نشان
میدهند.
بــه گــــزارش ایــســنــا ،بــر اســــاس نتایج
نظرسنجی مرکز پژوهش و سنجش افکار
صداوسیما دربــاره سریالهای پخش شده
از شبکه های مختلف سیما در تهران و 31
شهر کشور که مراکز استانی صداوسیما
در آن هــا مستقر هستند ،زنــان  79و سه
دهــم درصــد و مــردان  69و دو دهــم درصد
سریالهای این شبهای تلویزیون را دنبال
کردهاند.
همچنین به طور متوسط  55و هشت دهم
درصد از مخاطبان تلویزیون حداقل یکی از
سریالهای تلویزیونی را که این شبها روی
آنتن سیما هستند ،دنبال میکنند.

«یک چکه ماه»
در ماه رمضان

سالمت کالبدی بنا

چند ماه پیش بود که شایعاتی دربــاره آسیب دیدن
بخشهایی از ایوان مصلی شکل گرفته بود .اکبری در
اینباره میگوید :این بنا در سالیان مختلف بر اساس
اعتبارات موجود مرمت و حفاظت شده است و بهتازگی
مشکل خاص سازهای در آن دیده نمیشود.
اکبری در پایان یادآور میشود :بنا دارای مقرنس عظیم
و با شکوهی بود که متأسفانه در طول تاریخ ویران شده
و بقایای محدودی از آن بر روی بنا برجای ماندهاست.

عکس :محمد حسن صلواتی/شهرآرا

نمایشگاه گروه عکس در نگارخانه «آرتین»
برپا میشود.
به گزارش شهرآرا ،این نمایشگاه با عنوان
«ایراننگار» روز یکشنبه  30اردیبهشت ماه
افتتاح خواهد شد و تا پنجشنبه  3خرداد
ادامه خواهد داشت.
در نمایشگاه عکس «ایــران نگار» آثــاری از
چندین هنرمند به نمایش گذاشته خواهد
شد .عالقهمندان میتوانند در طی دوران
برگزاری از ساعت  16تا  20به نگارخانه
«آرتین» واقع در خیابان قائم  8مراجعه کنند.

مریم قاسمی -مراسم رونمایی از تندیس رضا
عطاران درحالی با حضور این هنرمند مشهدی
در سینما هویزه برگزار شد که حاشیه هایی هم
داشت .به گزارش شهرآرا رضا عطاران با شوخیها
و صراحت کالم همیشگی خود روی سن سالن
شماره یک این سینما ایستاد و با همشهریان خود
که برای تماشای فیلم مصادره نیز حضور پیدا کرده
بودند ،خوشوبش کرد .عطاران که به تازگی وارد
پنجاهسالگی شده است ،با دیدن بادکنکهای
عدد  50که به مناسبت تولد او آمــاده شده بود،
خندید و گفت« :یاد دالر افتادم» .این هنرمند
مشهدی سپس در حالی از تندیس خود رونمایی
کرد که از شباهت عجیب آن و حتی لباسهایی که
دقیقا از روی لباسهای تنش ساخته شده بود،
خندهاش گرفت .عطاران پس از این مراسم با تشکر
از تماشاگران و طرفدارانش که نام او را از وسط سالن
صدا میزدند ،به سالن کافیشاپ سینما رفت تا با
هوادارانش عکس یادگاری بگیرد.در حاشیه این
مراسم سعی کردیم با هنرمند شهرمان گفتوگوی
کوتاهی داشته باشیم اما شرایط موجود اجازه این
کار را به ما نداد.درحالیکه افــرادی برای ایجاد
نظم و محافظت از این هنرمند مشهدی مانع این
گفتوگو میشدند ،موفق شدیم چند کلمهای با
رضا عطاران گفتوگو کنیم.

زنان بیشتر از مردان
سریال میبینند

کاشی معرق ،شاهد افکاری ویژه در پختگی نقشها
وکتیبهها هستیم .لباف با اشاره به حفرههای زیر گنبد
توضیح میدهد «:این حفرهها محل قرارگیری چوب
است که برای اجرای نقش مقرنس ایجاد شده است.
به این ترتیب نقش مقرنس به صورت سطوح پر و خالی
درگوشهها قرار میگیرد» .
فلسفه نقوش مقرنس برمیگردد به غار در دیدگاههای
کهن ایرانی ،چرا که غار از زادگاه های مهر بود .در
مسیحیت زادگاه عیسی بوده و در دیدگاه اسالمی،
پیامبر در غار مبعوث شده است .بنابراین غار به عنوان
مکانی متبرک در معماری اسالمی ،جایگاه ویژهای
داشته است .به گفته دکتر لباف ،آویزههای ناشی از
رسوبات غار منشأ هنر مقرنسکاری در این بناست.

آرتین میزبان نمایشگاه
«ایراننگار»

ظرفیت مشهد و هنرمندان مشهدی پرسیدیم که
متأسفانه با دخالت افراد محافظ این گفتوگوی
شکل نگرفت.

شبکه

مجیدی در حاشیه اکران «آنسوی ابرها» در مشهد:

مراسم تولد 50سالگی عطاران با حضور مردم در مشهد برگزار شد

شماره 2549

او که برای تبلیغ فیلمش به مشهد سفر کرده
بــود ،بضاعت سینمای ایــران را بــرای ورود به
بازارهای جدید جهانی خوب ارزیابی و تأکید
کــرد ایــن با حمایت مخاطبان سینما میسر
خواهد شد.
کارگردان بچههای آسمان با ابراز خشنودی از
حمایت مخاطبان در سالهای پیش از سینما،
تصریح کرد :در این سال ها مردم از سینمای
ایـــران حمایت و نقششان را به خوبی ایفا
کردهاند ،در حالی که متأسفانه سینمای ایران
نتوانسته است نقشش را به درستی در برابر مردم
فهیم ایران ایفا کند.
وی تأکید کــرد :استنباط من ایــن اســت که
سینمای ایران در حق مردم ایران جفا میکند.
بسیاری از آثاری که ساخته میشود در شأن و در
سطح بینش و فرهنگ و فکر مردم ایران نیست.
وی با با انتقاد از ساخت فیلم هایی با کیفیت
پایین در سینما و با ابــراز امیدواری از اینکه
سینمای ایران به روزهای اوج خودش در دهه
هفتاد برگردد ،گفت :رسیدن به این جایگاه،
تالش سینماگران را میطلبد.
مجیدی که فــروش فیلمش در هندوستان
چــنــدان بــا استقبال روبـــه رو نشده بــود ،در
گفت وگو با شهرآرا این مسئله را که فیلمش
در گیشه بالیوود موفق نبوده است رد کرد و
گفت :باید تعاریف استقبال را درست تعریف
کنیم ،ترجیح می دهم در این باره در فرصت
دیگری صحبت کنم .این فیلم سال گذشته
ساخته شد و همزمان با ایران در کشور هند نیز
اکران میشود و باید منتظر بود .من فیلم را با
همان دغدغههایی که داشته و دارم ساختم و
موضوع تغییر نکرده فقط لوکیشن تغییر کرده
است.

«یک چکه ماه» شبهای ماه مبارک رمضان
به روی آنتن شبکه مستند مــی رود«.یــک
چکه مــاه» در شب های رمضان ،میهمان
روزهداران می شود.
این مستند اجتماعی روایتی از زندگی پرفراز
و نشیب افرادی است که توانستند با تالش و
مبارزه با نا امیدی جایگاه مناسب خود را در
اجتماع بیابند و از ناامیدی دری به سوی امید
بگشایند.
«یک چکه ماه» از پنجشنبه  27اردیبهشتماه،
هر شب به جز سه شنبهها ساعت  22:30از
شبکه مستند پخش خواهد شد.

سینما در انتظار «هفت»

پس از آخرین اظهارنظرهای مدیران سیما
که گفته بودند برنامه سینمایی «هفت»
قبل از ماه رمضان پخش میشود هنوز زمان
پخش این برنامه مشخص نیست .مدیران
سیما چندی پیش اعالم کردند «هفت» که
مهم ترین برنامه سینمایی تلویزیون است
و پس از سی و ششمین جشنواره ملی فیلم
فجر در ماه بهمن سال گذشته تعطیل شد،
قبل از ماه رمضان  97به تلویزیون بازمیگردد
اما با وجود فرارسیدن ماه رمضان هنوز خبر
جدیدی از تولید این برنامه اعالم نشده است.
لوکیشن برنامه «هفت» قــرار است در باغ
کتاب و در استودیویی که پیش از این برنامه
در روزهای برگزاری سی و ششمین جشنواره
ملی فیلم فجر روی آنتن رفت ،باقی بماند
بنابراین لوکیشن برنامه مشخص است و
همچنان مهمترین مسئله این برنامه ،تعیین
ترکیب عوامل و به ویژه مجری است.

حمید هیراد برای
تلویزیون خواند

حمید هیراد اولین تیتراژ تلویزیونش را
برای ویژه برنامه «دعوت» شبکه یک سیما
خواند«.دعوت» هرشب ساعت  23:15از
شبکه یک سیما به صورت زنده روی آنتن
میرود.

