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و  »زحمــت«  »رنــج«،  لغت نامــه  در  را  »مخمصــه« 
اســت  شــده  چــه  امــا  کرده انــد  معنــا  »گرفتــاری« 
ــت  ــف وضعی ــرای توصی ــظ ب ــن لف ــا از ای ــروز م ــه ام ک

جســته ایم؟ مــدد  مشــهد  شــهرمان  فرهنگــی 
1- آیــت اهلل شــیخ هاشــم قزوینــی از بــزرگان حــوزه 
او  بــود.  دوم  و  اول  پهلــوی  در عصــر  علمیــه مشــهد 
ــون  ــم چ ــی ه ــات عظام ــت. آی ــادی داش ــاگردان زی ش
آیــت اهلل خامنــه ای و آیــت اهلل سیســتانی از شــاگردان 
انقــاب در  پیــش رهبــر  بودنــد. چندســال  او  مبــّرز 
ــی  ــم قزوین ــیخ هاش ــت ش ــبت بزرگداش ــه مناس ــی ب بیانات
ــودن او  ــنفكر ب ــان روش ــر ایش ــت دیگ فرمودند:»خصوصی
ــود. ایــن را مــا در مرحــوم حــاج شــیخ مجتبــی قزوینــی  ب
هــم دیدیــم. آن وقــت خوانــدن روزنامــه و مجلــه و اینهــا 
بیــن طــاب و بیــن علمــا هیــچ معمــول نبــود، مطلقــًا اصــًا 
ــوب  ــب محس ــم عی ــدار ه ــك مق ــد. ی ــر نمی افتادن به فك
ــه دســت  ــه ب ــه ای روزنام ــر طلب ــًا اگ ــی واقع می شــد. یعن
می آمــد در مدرســه، به خصــوص اگــر مجلــه ای بــود 
زن  عكس هــای  معمــوالً  هــم  مجله هــا  پشــت  کــه 
ــح بزرگــی محســوب  ــك قب ــًا ی ــن واقع ــود، ای ســربرهنه ب
می شــد. در ایــن فضــا مرحــوم آقــا شــیخ هاشــم از حــرم 
شــرایط  در  می خریدنــد.«  مجلــه  یــك  برمی گشــتند 
ــنفكری  ــاد روش ــدن نم ــه خوان ــه روزنام ــته آن روز ک بس
ــن  ــد ای ــمرده می ش ــح ش ــی قبی ــد و فعل ــوب می ش محس
فقیــه روشــنفكر بــدون توجــه بــه جــو منفــی علیــه خــود، 
ــه  ــی داد و در زمین ــام م ــت انج ــت می دانس ــه درس آنچ
فرهنگــی و سیاســی سدشــكن و ثابت قــدم بــود. آن روزهــا 
اگــر شــیخ هاشــم در صــف اول مبــارزه بــا پهلــوی 
اولیــن  از  )وی  مبــارزه ای ســلبی می کــرد  و  بــود  اول 
ــب  ــاه عواق ــه رضاش ــی ب ــه در تلگراف ــود ک ــی ب روحانیون
کشــف حجــاب را بــه وی متذکــر شــد( دســت از مبــارزه 

ــود. ــا ب ــًا راهگش ــت و ایجاب ــی داش ــی برنم فرهنگ
ــده  ــرای زن ــون اج ــث پیرام ــته بح ــای گذش 2- در روزه
ــردم  ــث روز م ــا بح ــرت نه تنه ــان کنس ــا هم ــیقی ی موس
بــه  بلكــه  بــود  مشــهد  پس کوچه هــای  کوچــه  در 
ــده ای  ــد. ع ــل ش ــز تبدی ــور نی ــی کش ــر اول فرهنگ خب
شــده  ایجــاد  فضــای  موافــق  کــه  صاحب نظــران  از 
ــب  ــی جال ــا تحلیل ــد ب ــرت بودن ــیقی و کنس ــه موس علی
بــه اولویــت نداشــتن بحــث موســیقی و کنســرت در 
ــد  ــد و معتق ــاره می کردن ــردم اش ــای م ــات و نیازه مطالب
ــد کــه مگــر مشــكات اقتصــادی مــردم حــل شــده  بودن
ــخ،  ــد؟ در پاس ــازوآواز می زنی ــما دم از س ــه ش ــت ک اس
ایشــان را بایــد بــه تحلیــل قابــل تأمــل رهبــری رهنمــون 
کــرد، آنجاکــه گفته انــد: »فرهنــگ، به معنــای هوایــی 
ــوا را  ــار ه ــما ناچ ــم؛ ش ــس می کنی ــا تنّف ــه م ــت ک اس
تنّفــس می کنیــد، چــه بخواهیــد، چــه نخواهیــد؛ اگــر 
ــاری دارد در بــدن شــما؛ اگــر  ایــن هــوا تمیــز باشــد، آث
ــگ  ــری دارد. فرهن ــار دیگ ــد، آث ــف باش ــوا کثی ــن ه ای
یــك کشــور مثــل هــوا اســت«. موســیقی و مســائل 
مبتابــه آن نظیــر کنســرت ازجملــه مصادیــق امــور 
ــاری و  ــوا ج ــیژن در ه ــان اکس ــه بس ــتند ک ــی هس فرهنگ
ــا  ــی زدود ام ــوا را از آلودگ ــوان ه ــتند. می ت ــاری هس س
ــیژن را  ــأله، اکس ــورت مس ــردن ص ــا پاک ک ــوان ب نمی ت

ــرد. ــن ب از بی
ــهر  ــی ش ــاد فرهنگ ــوان نم ــی به عن ــگاه فردوس 3- دانش
مشــهد تاکنــون در زمینــه موســیقی و اجــرای زنــده 
موســیقی اقدامــات جالــب توجهــی انجــام داده اســت 
اســت  توانســته  پرداخــت هزینه هایــی  کــه علی رغــم 
ــت کم 5  ــرای دس ــد. اج ــب کن ــی کس ــتاوردهای مثبت دس
ــو در  ــن س ــه ای ــال 93 ب ــیقی از س ــده موس ــه زن برنام
ــارغ  ــدات ویژه ای)ف ــا تمهی ــی ب ــس دانشــگاه فردوس پردی
از آنكــه درســت باشــد یــا غلــط( کــه درنظــر گرفته شــد 
شــهری  مســئوالن  بــرای  موفقــی  الگــوی  می توانــد 
ــرم مشــهد  ــه محت ــام جمع ــح ام ــه تصری باشــد. باتوجــه ب
ــل  ــه اص ــرت و ن ــیه های کنس ــا حاش ــت ب ــر مخالف مبنی ب
ــان  ــرای آقای ــده ب ــرای زن ــر اج ــی نظی ــرت، تمهیدات کنس
ــژه  ــد وی ــا تأکی ــه و ی ــانس جداگان ــا در دو س و خانم ه
ــا  ــات راهگش ــه اقدام ــنتی ازجمل ــیقی س ــرای موس ــر اج ب
ــه  ــت ک ــد اس ــد. امی ــد باش ــروز می توان ــرایط ام در ش
ــن  ــم از ای ــت یازده ــی دول ــان فرهنگ ــی کاپیت ــی جنت عل

ــد. ــرون آی ــربلند بی ــه« س »مخمص
ــرای تفســیر و  ــاش خــود ب ــرو ت ــه« پی ــع اتفاقی 4- »وقای
تحلیــل همه جانبــه و منصفانــه خــود از ایــن پیشــامد، 
مطالــب متنــوع و مختلفــی را تــدارک دیــده اســت. 

ــود. ــع ش ــر واق ــه مؤث ــد ک باش

حسین محمددوست
فارغ التحصیل اندیشه سیاسی و حقوق

مخمصه

حجت االسالم والمسلمین صالحی:

مسئله این است؛ پرداخت هزینه
 برای کرسی آزاد اندیشی یا کنسرت؟ 

صفحه 3

حجت االسالم والمسلمین درایتی:

آیا مشهد از بقیه کشور جداست؟ 
صفحه 8

نگاه ویژه:

مخـمصـه
درباره اوضاع فرهنگی مشهد

فرا رسیدن ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر تسلیت و تعزیت باد.



قراردادهای جدید نفتی، خدمت یا خیانت؟!

دری نجف آبادی: خودسرانه زندانیان را به کهریزک بردند!
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آیــت اهلل دری نجف آبــادی اعــام کــرد: در ســال 88 بــه عنــوان دادســتان کل کشــور، مخالــف انتقــال زندانیــان بــه کهریزک بــودم و 
پافشــاری کــردم کــه ایــن کار انجــام نشــود. نماینده ولــی فقیه در اســتان مرکــزی و امام جمعــه اراک شــامگاه پنج شــنبه در گردهمایی 
روحانیــون شهرســتان خمینــی شــهر اصفهــان افــزود: امــروز بعضــی افــراد دخیــل در قضیــه کهریــزک بعــد از 7 ســال اعــام می کنند 
کــه مــا توبــه کردیــم امــا توبــه آن هــا دیگــر اثــری نــدارد زیــرا زیانهــای ســنگینی بــرای کشــور داشــته اســت. وی ادامــه داد: ایــن 
غفلــت باعــث شــد تمــام دنیــا علیــه نظــام مــا معرکــه بگیرنــد، علیــه مــا توطئــه کننــد و قانــون تصویــب نماینــد. آیــت اهلل قربانعلی 
دری نجف آبــادی گفــت: در ســال 88 در قضیــه زنــدان کهریــزک صددرصــد مخالــف بعضــی از اعمــال و رفتار مســئوالن وقــت بودم 
و در آن زمــان بــه عنــوان دادســتان کل کشــور دســتور دادم کــه انتقــال زندانیــان صــورت نگیــرد و حتــی آقــای اژه ای و دیگــران نیــز 
مخالفــت خــود را در ایــن موضــوع اعــام کردنــد ولــی آن هــا خودســرانه دســت بــه ایــن حرکــت غلــط زدند،حــاال بعــد از 7 ســال 
اعــام مــی کننــد کــه اشــتباه کــرده ایــم. آیــت اهلل دری نجــف آبــادی بیــان داشــت: بعضــی مواقــع بــه خاطــر اشــتباه و کار غلط یك 
فــرد 80 میلیــون جمعیــت زیــر ســؤال مــی رونــد. وی ادامــه داد: یــك اشــتباه، آثــار ســوء زیــادی را بــه همــراه دارد و ممكــن اســت از 

یكســو بــرای کشــور و نظــام زحمــت ایجــاد نمایــد و از دیگــر ســو، موجب اســتفاده ســوء دشــمنان شــود.

ــوان  ــان طیــف عظیمــی از کارشناســان »برجــام« را می ت ــه اذع ب
توافقــی کم نظیــر و شــاهكاری در عرصــه حقــوق بین الملــل 
ــه آن، خطــرات بزرگــی از  ــی حصــول ب به حســاب آورد کــه درپ
ســر کشــور گذشــت و بســتر الزم )لیكــن نــه کافــی( بــرای عبــور 
از بحران هــای متعــدد فراهــم آمــد. در عیــن حــال و خصوصــاً طی 
یــك ســال اخیــر همانگونــه کــه بســیار در بــاب آن ســخن رفتــه، 
فضــای پســابرجام به قدر کفایــت پاســخگوی انتظــارات و توقعات 
نبــوده اســت. امــری کــه البتــه بخــش عمــده آن ناشــی از مــدت 
زمــان کوتاهــی اســت کــه از انعقــاد ایــن توافق می گــذرد؛ لیكــن از 
نقــش مشــكات و موانــع ســاختاری و فنی )کــه ارتباطی بــه برجام 

ندارنــد( نیــز در ایــن امــر نبایــد غفلــت ورزیــد.
در همیــن راســتا انعقــاد قراردادهــای جدیــد نفتــی را بایــد گامــی 
بــزرگ، ارزشــمند و کامــاً منطبــق بــا قوانیــن، منافــع و امنیــت 
ــی  ــل موانع ــت ح ــه در جه ــی ک ــاب آورد. گام ــور به حس کش
فنــی و ســاختاری در حــوزه توســعه میادیــن هیدروکربــوری )بــا 
اولویــت میادیــن مشــترک( و طــی فرایندهــا و تصمیم ســازی های 
کارشناسی شــده وزارت نفــت در دوره تصــدی وزیــر کاردان و 
خردمنــد فعلــی ایــن وزارتخانــه برداشــته شــده اســت. البتــه طبق 
معمــول ســه ســال اخیــر و هماننــد ســایر اقدامــات بــزرگ قــوه 
ــای  ــاره ای مخالفت ه ــاج پ ــی کشــور آم ــرای فعل ــه نخبه گ مجری
غیرکارشناســی و غرض ورزانــه عناصــر بی توجــه بــه منافــع ملــی 
قــرار گرفتــه اســت. یعنــی عمدتــاً همــان کســانی کــه حامــی یــا 
دســت اندرکار سیاســت های دولــت پیشــین در ایــن حــوزه بودنــد. 
شــایان ذکــر اســت کــه در دوره احمــدی نــژاد میــزان تولیــد تــا 
زیــر یــك میلیــون بشــكه نیــز نــزول کــرد. لــذا ضــرورت دارد در 
زمینــه قراردادهــای نفتــی جدید روشــنگری صــورت گیرد تــا ابعاد 
نافــع قردادهــای مذکــور درنظــر جامعــه زیــر آوار حجــم ســنگین 

ــردد. ــون نگ ــا مدف تخریب ه
ــوزه پرواضــح  ــن ح ــی ای ــرایط کنون ــه ش ــی مختصــر ب ــا نگاه ب
اســت کــه شــكافی محســوس میــان اهــداف ازپیــش تعیین شــده 
در اســناد باالدســتی بــا وضعیــت موجــود صنعــت نفــت وجــود 
ــود در  ــوب موج ــت نامطل ــروج از وضعی ــع خ ــی از موان دارد. یك
ــن  ــای باالدســتی ای ــه ســاختار نامناســب قرارداده ــن حــوزه ب ای
صنعــت مربــوط می شــود. در اثــر تجــارب انباشــته و حاصلــه از 
ســه نســل قراردادهــای بیــع متقابــل و نیــز درپــی تغییــر شــرایط 
و محیــط بین المللــی صنعــت نفــت از جمله نوســان شــدید قیمت 
نفــت، ظهــور منابــع نامتعــارف، گســترش انرژی هــای جایگزیــن 
و... تجدیدنظــر و بازنگــری در ســاختار قراردادهــای پیشــین امــری 
ــن  ــه بهتری ــن بازنگــری ب ــود کــه ای ــر ب ضــروری و اجتناب ناپذی
نحــو ممكــن صــورت گرفــت. قراردادهای پیشــین فاقــد چارچوب 
حقوقــی، مالــی و فنــی مناســب بــرای تأمیــن منافــع ملــی در ایــن 

انتشــار خبــر تخفیف هــاي کان شــهرداري تهــران در فــروش 
برخــي امــاک و مســتقات، چنــدي اســت که برخــي مدعیان 
ــوش  ــه جنب وج ــادي را ب ــد اقتص ــا مفاس ــارزه ب ــتگو مب راس
ــه  ــان انداخت ــال مسئولیت ش ــرار از پاســخگویي در قب ــراي ف ب
ــاي  ــال افش ــر در قب ــراد پیش ت ــن اف ــي از همی ــت. برخ اس
حقوق هــاي نجومــي مدیرعامــل ســابق صنــدوق توســعه ملــي 
و برخــي دیگــر از مدیــران وابســته بــه دولــت، چنــان نگــران 
تضییــع حقــوق مــردم شــدند کــه ایــن ســطح نگرانــي هیچگاه 
از ایشــان در قبــال فســادهایي کان تــر و حتــي درحــد حیــف  و 
میــل 800 میلیــارد دالر درآمــد نفتــي ســال هاي طایــي نفــت 

بشــكه اي 140 و 150 دالر مشــاهده نشــد.
قطعــاً محتــواي هــر دو مــورد اخیــر مرتبــط بــا منافــع مردمــي 
اســت کــه دلواپســان حقــوق ملــت، مدعــي نمایندگــي آنهــا 
هســتند امــا از یــك جنبه هــم ایــن دو پرونــده ماهیتــي متفاوت 
دارنــد کــه الزم اســت توجــه کافــي بــه آن مبــذول گــردد. ایــن 
ــال  ــده در قب ــان دو پرون ــگاه ذي نفع ــه جای ــاوت ب ــت متف ماهی
ســازمان پرداخت کننــده حقوق هــا یــا ارائه کننــده تحفیف هــا باز 
مي گــردد. در پرونــده حقوق هــاي نجومــي، مبالغــي تحــت عنوان 
حقــوق و مزایــا، پــاداش، وام کم بهــره و... بــه برخــي وابســتگان 
دولــت پرداخت شــده کــه ایــن مبالــغ بــه لحــاظ ُعرفــي، فراتــر 
از ســقف جبــران هزینــه خدمــت کارکنــان دولــت بــوده اســت.

در پرونــده تخفیف هــاي نجومــي هــم رویــه اي مشــابه و البتــه 
ــاک  ــروش ام ــت ف ــف قیم ــاء تخفی ــب اعط ــار در قال این ب
ــگار خــاص  ــد خبرن ــه برخــي اعضــاء شــوراي شــهر و چن ب
ــد  ــا مي توانن ــن پرداخت ه ــر دو ای و... اِعمــال شــده اســت. ه
ــن  ــند لیك ــاوت باش ــا متف ــابه ی ــف متش ــاي مختل از جنبه ه
حقوق هــاي نجومــي توســط دولــت بــه بخشــي از کارگزارانش 
ــازه مــورد  صــورت گرفتــه کــه گرچــه از لحــاظ مبلــغ در ب
پذیــرش عمــوم مــردم و ُعــرف جامعــه نیســت امــا ازلحــاظ 
ماهیــت و آنكــه یــك دولــت موظــف اســت در ازاء جبــران 

بــا  یادداشــتی  نشــریه  بیســتم  شــماره  در 
پیمانــه  آن  و  بشكســت  ســبو  »آن  عنــوان 
ــی  ــه شــامل عبارات ــه چــاپ رســید ک ریخــت« ب
ــی  ــات فارس ــای ادبی ــل ه ــرب المث ــن ض متضم
بــود. متاســفانه عبــارات مذکــور منجــر بــه 
اتفاقیــه  وقایــع  سوء برداشــت عــده ای شــد. 
ضمــن تاکیــد بــر مشــی اعتدالــی و مســتقل 
ــه  ــن جمــات ب ــر ای ــه اگ ــد اســت ک خــود معتق

ــود. ــر ب ــندیده ت ــت پس ــی رف کار نم

حــوزه در شــرایط فعلــی جهــان و ایــران بودنــد.
ــا از  ــت م ــد نف ــد تولی ــی اقتضــا می کن ــتراتژیك وطن ــع اس مناف
همســایگان جنــوب و جنــوب غربی مــان عقــب نباشــد و بیــش 
از ایــن ســهم مان در عرصــه بازارهــای جهانــی نقصــان نیابــد تــا 
تقویــت اقتصــاد ملــی و بازســازی قدرت ملی ســال های دور میســر 
گــردد. در چشــم انداز بیست ســاله صنعــت نفــت آمــده بــود کــه 
میــزان تولیــد مــا بایــد همــواره حداقــل بــه میــزان نصــف تولیــد 
عربســتان ســعودی و دســت کــم یــك میلیــون بشــكه بیــش از 
عــراق باشــد. امــری کــه متاســفانه بیــن ســالهای 84 تــا 92 نه تنها 
محقــق نشــد بلكــه وضعیــت بســیار اســف باری پیــدا نمــود کــه 
زبــان از تصویــر کــردن ابعــاد وســیع آن به غایــت قاصر اســت. در 
دولــت نهــم و دهــم بود کــه بخش عمــده عواید میادین مشــترک 
نفتــی در دیــس زریــن بــه ســایر کشــورهای منطقــه تقدیــم شــد! 
به طوری کــه یكــی از کشــورهای کوچــك همجــوار بــا درآمدهــای 
حاصــل از یكــی از ایــن میادیــن مشــترک طی ســال های آتــی جام 
جهانــی فوتبــال را میزبانــی خواهــد کــرد. همان کشــوری که بخش 
قابــل توجهــی از همیــن منابــع را طــی رقابت هــای منطقــه صــرف 
ضربــه وارد کــردن بــه ایــران می نمایــد. تولیــد نفــت عــراق یكــی 
دیگــر از کشــورهای همجــوار نیــز بــه زودی از پنــج میلیون بشــكه 
نیــز فراتــر خواهــد رفــت و ایــن درحالــی خواهــد بــود کــه ایــران 

خدمــت کارکنانــش بــه آنهــا هزینه هــاي مربوطــه را 
ــر آن وارد نیســت. ــرادي ب ــد ای پرداخــت نمای

درمقابــل امــا تخفیف هــاي نجومــي بــه افــرادي اعطــاء شــده که 
علي االصــول مي بایســت ناظــر بــر کارکردهــاي شــهرداري تهران 
و مانــع بــروز تخلــف و فســاد در فرآیندهــاي کاري آن باشــند و 
برهمیــن مبــادي نیز اعضاء شــوراي شــهر درمجموعــه کارکنان و 
حقوق بگیــران مجموعــه شــهرداري لحــاظ نشــده اند و تبعــاً ارائــه 
ایــن تخفیف هــا ماهیتــاً نقض غــرض و خــاف فلســفه وجــودي 

نهــاد ناظــري چــون شــوراي شــهر به حســاب مي آیــد.
واکنــش رســانه ها و احــزاب مختلــف در داخــل کشــور نیــز 
ــر  ــود. بعــد از انتشــار خب ــل تأمــل ب ــا قاب ــن رویداده ــه ای ب
فیش هــای حقوقــی در اردبیهشــت ماه ســال جــاری بســیاری 
از خبرگزاری هــا بــه ایــن موضــوع پرداختنــد. ســكوت معنادار 
ــاک  ــای ام ــر واگذاری ه ــار خب ــد از انتش ــان بع اصولگرای

و عــراق دوازده میــدان نفتــی مشــترک دارنــد. درپــی قراردادهــای 
جدیــد امیــد مــی رود جلــوی ضرر بیشــتر گرفتــه شــده و ظرفیت 
تولیــد تــا ســال 1400 به حــدود 4.5 میلیون بشــكه بالغ گــردد. در 
ایــن راســتا قراردادهــای جدیــد نفتــی نــه یــك انتخــاب بلكــه یك 
الــزام بــود و قطعــاً بــه تأییــد عالی تریــن ســطوح نظــام سیاســی 
نیــز رســیده اســت؛ لــذا حــرف و حدیث هــای برخــی افــراد کــه 
کاســه داغ تــر از آش شــده و از مارتیــن لوتــر پروتســتان تر شــده اند 

بی مــورد و نابجــا اســت. 
در شــرایط فعلــی و بــه اقتضــای منافــع عالیــه میهــن نیــاز مبرمی 
بــه ازدیــاد برداشــت و افزایــش ضریب بازیافــت در اکثــر میادین و 
علی الخصــوص بیســت وپنج میدان مشــترک ایــران و کشــورهایی 
نظیــر قطــر، عــراق، عربســتان ســعودی، امــارات و... وجــود داشــت 
ــوژی و  ــذب تكنول ــب و ج ــایه جل ــز در س ــه آن ج ــل ب ــه نی ک
ــری  ــارد دالر کس ــت 250 میلی ــی )به عل ــرمایه گذاری خارج س
تجمیعــی ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه( از دایــره ممكنــات خــارج 
بــود. لــذا دولــت می بایســت بــا درنظرگرفتــن شــرایطی و تدویــن 
ــك پذیری را در  ــزان ریس ــد می ــراردادی جدی ــای ق چارچوب ه
راســتای ورود شــرکت های خارجــی بــه ایــن حــوزه کاهش مــی داد 
و به عنــوان مثــال در یكــی از ابعــاد چنین کاهش ریســكی، ریســك 
نوســان قیمــت طــی قراردادهای جدید بیــن طرفین توزیــع گردید.

نجومــی توســط شــهرداری از نــكات جالــب توجــه بــود. ایــن 
درحالــی بــود کــه بعــد از انتشــار اخبــار فیش هــای حقوقــی، 
ــوع  ــن موض ــه ای ــیار ب ــرا بس ــانه های اصولگ ــا و رس چهره ه

پرداختنــد و بــر روی آن متمرکــز شــده بودنــد.
نكتــه مهمــی کــه بایــد بــه آن اشــاره کــرد ایــن اســت کــه 
ــه  ــی کشــور، جامع ــپهر سیاس ــادها در س ــن فس ــوع ای ــا وق ب
ــاد  ــد و اعتم ــت می ده ــود را ازدس ــی خ ــرمایه های اجتماع س
ــار  ــه آث ــی رود ک ــن م ــی ازبی ــتگاه های دولت ــه دس ــردم ب م
ــد  ــه بع ــؤالی ک ــال س ــت. ح ــد داش ــی خواه ــی را درپ مخرب
از ایــن دو اتفــاق بــرای همــگان ایجــاد شــده ایــن اســت کــه 
آیــا در نظــام اداری کشــور نهــاد نظارتــی وجــود دارد؟ و اگــر 
ــی در  ــادهای مال ــه فس ــوط ب ــای مرب ــن خبره ــود دارد ای وج
ــی و شــهرداری نشــان دهنده وجــود فســاد  دســتگاه های دولت

ــت؟ ــی نیس ــتگاه های نظارت ــن دس ــود همی در خ

ــرخ  ــن ن ــا تعیی ــت ب ــد وزارت نف ــای جدی ــاس قرارداده ــر اس ب
بازگشــت ســرمایه، ســود پیمانــكار را مشــخص نمــوده و با تعریف 
بازه ای بیست ســاله، بســتر را بــرای افزایش انگیزه پیمانــكار خارجی 
بــرای به کارگیــری بلندمدت تكنولــوژی نوین تــر و ســرمایه گذاری 
ــكار  ــاداش پیمان ــب پ ــن ترتی ــم آورده اســت. بدی ــر فراه افزون ت

به میــزان تولیــد میــدان نفتــی و گازی متصــل می شــود.
ــد شــرکت های  ــاد کــه قراردادهــای جدی ــن انتق ــه ای در پاســخ ب
ایرانــی سرنوشــت نامطلوبــی پیدا خواهنــد کــرد، اتفاقــاً و ازقضا باید 
گفــت در قراردادهــای جدیــد ضوابطــی تعبیــه گشــته اســت کــه 
باعــث مشــارکت شــرکت  های ایرانــی بــا پیمانــكار خارجــی شــده 
و زمینــه توانمندســازی شــرکت های ایرانــی فراهــم آمــده اســت. 
همچنیــن برخــاف تمــام چارچوب هــای قــراردادی پیشــین طــی 
ــدر  ــد لی ــی می توانن ــی حت ــد شــرکت های ایران قراردادهــای جدی
یــك پــروژه گردنــد. بــر اســاس چارچــوب حقوقــی و قــراردادی 
ــا  ــرارداد ب ــان بســتن ق ــد هــر شــرکت خارجــی کــه خواه جدی
شــرکت ملــی نفــت ایــران باشــد ضرورتــاً ملزم اســت کــه حداقل 
بــا یــك شــرکت ایرانــی شــراکت و همــكاری نماید. لــذا ایــن انتقاد 
محــوری آن دســته از کســانی کــه در زمــان مطلــوب نظرشــان 
»دکل نفتــی گــم می شــد« و »جایــگاه نفتــی غــرق می شــد« نیــز 

بــه روشــنی محلــی از اعــراب نــدارد.

فرنام شکیبافر
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محمدرضا عارف:
عذرخواهی مرتضوی دیرهنگام بود.

جواد ظریف:
با امریكا روابط عاشقانه نداریم.

آیت اهلل علم الهدی:
کجا برجام جلوی جنگ را گرفت؟

سعید جلیلي:
امــروز اقتصاد در محاصره ســتون پنجمی اســت که 

بیش تــر از تحریم هــا بــه کشــور لطمــه می زنــد. 

حمید رسایی:
ــری  ــه نظــر رهب ــژاد ب ــدوارم احمــدی ن امی

ــد. عمــل کن

قاسم سلیمانی:
ــد  ــوه ده ــت جل ــمن را دوس ــی دش هرکس

ــت. ــرده اس ــت ک خیان

سجاد نامور
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گفتار ها

توضیـح

از حقوق نجومی تا مسکن نجومی!
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آیــت اهلل خامنــه ای دو دهــه پیــش در جریــان بازدیــد از صــدا و ســیما و پــس از اجــراي موســیقي توســط ارکســتر صــدا و ســیما 
فرمودنــد: »مــي دانیــد کــه مــن بــه طــور طبیعــي از جملــه آدم هــاي غــرب ســتیزم. چنانكــه هیــچ ویژگــي غــرب، مــرا مبهــوت 
و مجــذوب نمــي کنــد. در عیــن حــال، ویژگــي هــاي مثبــت غــرب را از روي محاســبه، تأییــد مــي کنــم. یكــي از آن ویژگــي 
هــا، مقولــه موســیقي اســت. درســت اســت کــه در غــرب، موســیقي هــاي منحــط وجــود دارد. امــا در همــان نقطــه از جهــان، از 
دیــر بــاز موســیقي هــاي آموزنــده و معنــا دار هــم بــوده اســت؛ موســیقي اي کــه بــراي گــوش ســپردن بــه آن، انســان عــارف 
ــرد. در غــرب  ــذت بب ــد، در ســالن اجــراي کنســرت بنشــیند و ســاعتي، از آن ل ــه کن ــت تهی ــد بلی ــي توان ــد، م ــف خردمن واق
ــرده،  ــت ک ــح هدای ــه ســمت صحی ــه فكــري را ب ــك مجموع ــي ی ــت را نجــات داده و گاه ــك مل ــي ی ــه گاه ــي ک موســیقي های
ــه آن گفتــم )یعنــي در  ــوده و هســت. در شــرق کــه راجــع ب ــز ب کــم نبــوده اســت. غــرب برخــوردار از چنیــن ویژگــي اي نی
محــدوده جغرافیایــي مــورد اشــاره( متأســفانه موســیقي از چنیــن اعتبــار و جایگاهــي برخــوردار نبــوده اســت. موســیقي در ایــن 
ــد. فــرض  ــه موســیقي لهــوي حــرام تعبیــر کــرده ان ــوده؛ کــه فقهــا از آن ب جــا عبــارت از آهنــگ هــا و آالت و ادوات لهــو ب
ــتي  ــي، بایس ــزکان مغن ــا کنی ــراه ب ــا هم ــیقي دان ه ــت. موس ــده اس ــي ش ــي م ــي خواب ــار ب ــب دچ ــه، ش ــان خلیف ــد ف بفرمایی

ــد.« ــم کنن ــباب طــرب او را فراه ــا اس ــد ت مي آمدن نگاه ویژه

مخمصه

درباره اوضاع فرهنگی مشهد

ــردد. خوشــبختانه  ــی گ ــن م ــردازد معی ــی پ دانشــگاه م
ــت  ــته اس ــرر گش ــده مق ــاد ش ــه ایج ــی ک ــی تغییرات ط
ایــن شــورا بــرای برنامــه هــای موســیقیایی از افــرادی 
ــا  ــرد ت ــره بگی ــند به ــی شناس ــز م ــیقی را نی ــه موس ک

ــد. ــاذ کن ــری اتخ ــی ت ــات کارشناس تصمیم
اســتاد  از  تجلیــل  برنامــه  تفاســیر  ایــن  بــا   -
حســین علیــزاده کــه همــراه بــا اجــرای زنــده 
ــد؟ ــی گنج ــی م ــه قالب ــود در چ ــان ب ــط ایش توس

ــه  ــاری ک ــا افتخ ــوص ب ــه خص ــزاده ب ــتاد علی - اس
آفریــد  فرانســه  لیه  شــوا نشــان  رد  در  ایشــان 
ــه  ــادار ب ــی و وف ن ــل ایرا ــیقی اصی ــارز موس ــره ب چه
نــی اســامی اســت کــه وفــاداری اش  ارزش هــای ایرا
را بــه ملیــت و دیــن و مذهبــش نشــان داد. برنامــه ی 
ــل  ــع تجلی ــزاده در واق ــین علی ــتاد حس ــل از اس تجلی

ــود.  ــی ب ن ــر ایرا ــیقی فاخ ــن موس از چنی
در  موســیقی  هــای  برگــزاری کالس  مــورد  در   -

دانشــگاه چطــور؟
اجــرای  علــوم  محتــرم  وزیــر  اباغیــه  طبــق   -
ــیقی  ــزاری کاس موس ــگاه ها و برگ ــرت در دانش کنس
ــوع  ــد ممن ــر ندارن ــته هن ــه رش ــگاه هایی ک در دانش

ــیقی  ــرد موس ــوص کارک ــب در خص ــن مطل ــم ای کنی
ــت.  اس

بحــث  امــروز  متاســفانه  کنســرت،  مقولــه  امــا 
نظــر  بــه  کشــور  ســطح  در  کنســرت  برگــزاری 
ــده  ــل ش ــی تبدی ــی و جدل ــی سیاس ــه بحث ــد ب می رس
اســت. معتقــدم کــه در شــرایط امــروز فرهنگــی 
یــك  عنــوان  بــه  توانــد  نمــی  کنســرت  کشــور 
ــن نحــوه از بحــث،  ــرد. ای ــرار گی شــاخص فرهنگــی ق
مــا را از واقعیــت هــای فرهنگــی دور مــی کنــد. 
ــاد  ــر ارش ــود وزی ــه خ ــق گفت ــفانه طب ــروز متاس ام
مطالبــه اصلــی و اساســی برخــی افــراد از وزارت 
اســت.  شــده  کنســرت  برگــزاری  فقــط  ارشــاد 
ــا  ــی و ب ــدون حواش ــیقی ب ــدم موس ــن معتق ــد م هرچن
رعایــت ضوابــط شــرعی و قوانیــن در جامعــه مــا 

ــد. ــته باش ــازنده ای داش ــار س ــد آث ن ــی توا م
ــد در  ــی را بای ــه مالحظات ــات چ ــن توضیح ــا ای -  ب
ــرت در  ــق کنس ــزاری موف ــه برگ ــا ب ــت ت ــر داش نظ

ــت؟ ــد داش ــهد امی ــهر مش ــطح ش س
-چنانچــه گفتــه شــد مســئله اصلــی در برگــزاری 
ســطح  در  اســت،  آن  حواشــی  ماحظــه  کنســرت 
ــرای  ــه اج ــد در قضی ــز بای ــدان نی ــود هنرمن کان خ
داشــته  را  مســائل  ایــن  دغدغــه  کنســرت ها 
آســیب  معــرض  در  موســیقی  و  هنــر  واال  باشــند 
ــك  ــر ی ــال اگ ــوان مث ــه عن ــت. ب ــد گرف ــرار خواه ق
ــد  ــت، بگوی ــیقی اس ــارز موس ــره ب ــه چه ــدی ک هنرمن
 1400 کــه مســاله مخالفــت بــا موســیقی مشــكل 
ــت  ــی اس ــیار خطرناک ــرف بس ــن ح ــت، ای ــاله اس س
کــه ضمــن دامــن زدن بــه حواشــی، بــه هنــر متعهــد 
ــر  ــه نظ ــرد. ب ــد ک ــه وارد خواه ــز خدش ــی نی و متعال
ــن حــرف  ــه ای ــد نســبت ب ــدان بای ــن برخــی هنرمن م
همانطــور کــه نســبت بــه رفتارهــای منتقدیــن در 
رابطــه بــا کنســرت واکنــش نشــان مــی دهنــد، 
ــاد  ــرم ارش ــر محت ــد. وزی ــان دهن ــل نش ــس العم عك
ــا  ــن کنســرت ب ــه عمــده منتقدی ــد ک ن ــراز داشــته ا ب ا

حواشــی آن مخالفــت دارنــد. 
نســبت  گیــری  تصمیــم  مرجــع  وجــود  ایــن  بــا 
بــه برگــزرای کنســرت در شــهر مقــدس مشــهد 
ــر  ــرا وزی ــد. ظاه ــی باش ــی م ــگ عموم ــورای فرهن ش
در  کــه  انــد  داشــته  بیــان  هــم  ارشــاد  محتــرم 

نمــی گــردد. برگــزار  مشــهد کنســرت 

حجت االسالم و المسلمین صالحی در گفتگو با وقایع اتفاقیه:

مهدیه یاوری
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نشــریه  بــا  مصاحبــه  »اولیــن  مصاحبــه:  پیــش 
دانشــگاه  مهــم  نشــریات  از  کــه  وقایع اتفاقیــه 
اســت را بــه فــال نیــک مــی گیــرم« گفتــار آغازیــن 
مهــدی  محمــد  المســلمین  و  االســالم  حجــت 
در  رهبــری  نمایندگــی  نهــاد  مســئول  صالحــی، 
ــوزه  ــتاد ح ــت. اس ــان اس ــال مسئولیتش ــن س پنجمی
ــی  ــای مقدمات ــی ه ــس از رایزن ــه پ ــگاه ک و دانش
ــه  ــی ک ــرم، زمان ــنبه گ ــج ش ــک پن ــر ی در بعدازظه
ــه  ــا حوصل ــد ب ــه بودن ــدان اداره رفت ــی کارمن تمام
ــا  ــواالت م ــخ داد. س ــا پاس ــف م ــواالت مختل ــه س ب
ــه  ــه ب ــد ک ــیده ش ــی پرس ــای گوناگون ــوزه ه در ح
ــن شــماره نشــریه، مباحــث  ــژه ای ــگاه وی فراخــور ن
شــهر  و  دانشــگاه  فرهنگــی  فضــای  بــا  مرتبــط 
مشــهد را در ادامــه مــی خوانیــد. در انتهــا از خانــم 
ــا قاســم زاده کــه مــا را در پیــاده ســازی ایــن  فریب

می کنیــم. سپاســگزاری  دادنــد  یــاری  گفتگــو 
پیرامــون  مشــهد  فرهنگــی  امــروز  مناقشــه   -
دانشــگاه  در  دیــروز  مناقشــه  موســیقی،  اجــرای 
کــه  اتفاقــی  اســت.  بــوده   )93 فردوسی)اســفند
منجــر بــه بازداشــت یکــروزه معــاون فرهنگــی 
ــرای  ــزاری اج ــت برگ ــه عل ــی ب ــگاه فردوس دانش
ــایت  ــی س ــی اجمال ــد. بررس ــز ش ــیقی نی ــده موس زن
بیانگــر  فردوســی  دانشــگاه  فرهنگــی  معاونــت 
تــا   93 ســال  از  موســیقی  اجــرای   5 برگــزاری 
ــم  ــد علیرغ ــی ده ــان م ــه نش ــوده ک ــروز ب ــه ام ب
دســتاوردهای  شــاهد  شــده  داده  هزینه هــای 
ــوان  ــه عن ــه ب ــما ک ــر ش ــه نظ ــم. ب ــی بوده ای مثبت
ــگاه  ــارت دانش ــت نظ ــو هیئ ــر عض ــه نف ــی از س یک
ــق  ــه موف ــوان تجرب ــی ت ــا م ــتید آی ــی هس فردوس
ــت  ــر حمای ــی نظی ــا تمهیدات ــی را ب ــگاه فردوس دانش
ــیانس های  ــا س ــنتی ی ــیقی س ــرای موس ــژه از اج وی
جداگانــه بــرای آقایــان یــا خانــم هــا کــه در 
ســطح  در  شــد،  اندیشــیده  فردوســی  دانشــگاه 

ــرد؟ ــرار ک ــهد تک ــهر مش ش
ــی  ــاله را بررس ــن مس ــد ای ــز بای ــر چی ــش از ه - پی
کــرد کــه صــرف نظــر از هــر نــوع ســلیقه، ضمــن بــه 
ــا  ــیقی آی ــی موس ــرد فرهنگ ــمردن کارک ــمیت ش رس
ــی  ــائل فرهنگ ــت مس ــیقی در اولوی ــه موس ــا مقول واقع
دانشــگاه قــرار دارد کــه بعنــوان اولیــن ســوال از یــك 
ــر  ــه نظ ــود؟! ب ــیده ش ــگاه پرس ــی دانش ــول فرهنگ مس
مــی رســد ایــن مســئله و بخصــوص در قالــب کنســرت 
جــزء اولویت هــای فرهنگــی دانشــگاهیان نیســت و 
ــر  ــود دارد نظی ــب وج ــن مطل ــد ای ــواهدی در تایی ش
ــن  ــجویان در آخری ــوم دانش ــادی و مرس ــتقبال ع اس
ــته.  ــالیان گذش ــگاه درس ــرت در دانش ــزاری کنس برگ
93 بــه نظــر  امــا در مــورد اجــرای کنســرت در ســال 
ــم  ــانه اش ه ــود و نش ــی نب ــی موفق ــه خیل ــن تجرب م
ــن اســت کــه معــاون فرهنگــی دانشــگاه بازداشــت  ای
ــن  ــه ای ــان مــن نســبت ب ــد در همــان زم شــد. هرچن
اقــدام نقــد داشــتم و بازداشــت معــاون فرهنگــی 
را خــاف مصالــح دانشــگاه مــی دانســتم گرچــه 
معتقــدم دانشــگاه نیــز مــی توانســت بهتــر عمــل 
خصــوص  در  هایــی  هزینــه  چنیــن  کاش  کنــد. 
ــگان  ــه نخب ــاع هم ــد و اجم ــورد تاکی ــای م ــت ه اولوی
اندیشــی  آزاد  هــای  کرســی  نظیــر  فرهیختــگان  و 
ــرت.  ــون کنس ــئله ای چ ــه مس ــد ن ــی ش ــه م پرداخت
ــد  ــر می رس ــه نظ ــز ب ــهری نی ــای ش ــورد فض در م
کــه  گونــه ای  بــه  اســت  صــادق  مطلــب  همیــن 
ــردم  ــن م ــی مت ــت فرهنگ ــرت اولوی ــزاری کنس برگ
ــاله  ــیقی از مس ــاله موس ــه مس لبت ــردد. ا ــی گ ــی نم تلق
کنســرت جــدا اســت. موســیقی اگــر از آن بــه شــكل 
ــت.  ــود ارزشمنداس ــتفاده ش ــی اس ــرای تعال ــزاری ب ب ا
ــرای  ــیقی ب ــازنده از موس ــتفاده س ــدم اس ــده معتق بن
جــزو  انقابــی  شــعائر  تعظیــم  و  متعالــی  اهــداف 

سیاســت های فرهنگــی نظــام مــی باشــد. 
و  موســیقی  زنــده  اجــرای  تفــاوت  اساســا   -
ــگاه در  ــی در دانش ــه مرجع ــت؟ و چ ــرت چیس کنس

ایــن حــوزه تصمیــم گیــر اســت؟
ــر  ــی ب ــی و کارشناس ــاظ حقوق ــه لح ــاله ب ــن مس - ای
ــوم توســط  ــرم عل ــر محت اســاس بخشــنامه اباغــی وزی
شــورایی ســه نفــره کــه بــه بررســی مســائل موســیقی در 

ــاری  ــا افتخ ــوص ب ــه خص ــزاده ب ــتاد علی - اس
فرانســه  شــوالیه  نشــان  رد  در  ایشــان  کــه 
ــی و  ــل ایران ــارز موســیقی اصی ــره ب ــد چه آفری
وفــادار بــه ارزش هــای ایرانــی اســالمی اســت.
- خــود هنرمنــدان نیــز بایــد در قضیــه اجــرای 
ــند  ــته باش ــی را داش ــه حواش ــرت ها دغدغ کنس
ــرار  ــیب ق ــرض آس ــیقی در مع ــر و موس واال هن

خواهــد گرفــت.

اســت. شــاید شــما بپرســید آیــا ایــن نــگاه کــه 
اســتفاده  موســیقی  از  امــا  نباشــد  موســیقی  کاس 
جمــع  قابــل  موســیقی  تكریــم  هــدف  بــا  کــرد 
ــل  ــن قاب ــر م ــه نظ ــم ب ــد بگوی ــر. بای ــا خی ــت ی اس
برنامه هــای  درضمــن  اکنــون  هــم  اســت.  جمــع 
اجــرای  از  دانشــگاه  داخــل  فرهنگــی  و  مناســبتی 
ــه  ــود ک ــتفاده می ش ــجویان اس ــیقی دانش ــده موس زن
ــای  ــیقی بچه ه ــاز موس ــا س ــت اصطاح ــوان گف می ت

دانشــگاه فردوســی کــوک اســت. 
پیرامــون  شــما  کلــی  نظــر  صالحــی  جنــاب   -
ــطح کالن و  ــرت در س ــزاری کنس ــیقی  و برگ موس

چیســت؟ دانشــگاه  ورای 
- اصــوال موســیقی ابــزاری اســت کــه مــا بــرای 
طــی  آن  از  انقابی مــان  و  ملــی  دینــی،  هویــت 
ــرد کمــی  ــم. موســیقی کارک ــرده ای ــخ اســتفاده ک تاری
و دفــاع  اســامی  انقــاب  نشــر دســتاوردهای  در 
ــر  ــز اگ ــر نی ــال حاض ــت. در ح ــته اس ــدس نداش مق
ــامی را  ــاب اس ــتاوردهای انق ــی از دس ــم یك بخواهی
ــر کنیــم کــه احســاس  ــان خــود باورپذیرت ن ــرای جوا ب
ــوان از موســیقی اســتفاده  ــی ت ــد م ن ــرور را برانگیزا غ

تیتر هـــای برگزیـــده

مسئله این است ؛ پرداخت هزینه برای کرسی آزاداندیشی یا کنسرت؟!
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مرحــوم دکتــر صــادق طباطبایــی خواهــرزاده امــام موســی صــدر پیرامــون دیــدگاه ایــن فقیــه نواندیــش در بــاب موســیقی 
گفتــه انــد: »مــن آمــوزش موســیقی را در زمانــی کــه در قــم هنــوز دانــش آمــوز بــودم، بــه توصیــه دائــی ام امــام موســی 
صــدر آغــاز کــردم. همینجــا بگویــم کــه خــود ایشــان بــا قواعــد موســیقی مقامــی ایــران کامــا آشــنا بــوده و بــا برخــی از 
ــان  ــران از زب ــی ای ــخ موســیقی مقام ــراودت داشــتند. در سرگذشــت و تاری ــی دوســتی و م اســاتید برجســته موســیقی ایران
مرحــوم روح اهلل خالقــی مــی خوانیــم کــه برجســته تریــن مداحــان و مرثیــه خوانــان مذهبــی، بهتریــن حافظــان و مدرســان 
گوشــه هــا و مقــام هــا و دســتگاههای موســیقی ملــی مــا بــوده انــد. روزی امــام صــدر بــه مــن گفتنــد موســیقی مقامــی و 
دســتگاهی ایــران دریــای بــی کــران و پــر مایــه ای اســت؛ بــرو یــك اســتاد پیــدا کــن و آن را نــزد او بیامــوز. مــن هــم 

از همــان زمــان آمــوزش ردیــف آوازی را آغــاز کــردم.

مخمصه

درباره اوضاع فرهنگی مشهد

نگاه ویژه

دو صد گفته چو نیم کردار نیست...

موسیقی و فقه

 Mousike ــی  ــی از ریشــه یونان موســیقی واژه ای عرب
ــك  ــر ی ــی ه Musa(، یعن ــوزا ) ــك از م ــت. موزی اس
ــای  ــی هنره ــه حام ــان ک ــاطیری یون ــه اس له ــه ا از ن
ــه  ــیقی ب ــت. موس ــده اس ــه ش ــد، گرفت ن ــا بوده ا زیب
ــا و  ــش ســازها و آوازه ــات، دان ــگ، نغم صنعــت آهن
ــامی  ــع اس ــت. در مناب ــده اس ــا ش ــان معن ــم الح عل
ــن  ــت )عناوی ــده اس ــاره ای نش ــیقی اش ــظ موس ــه لف ب
ــگ  ــیقی( و آهن ــی از موس ــی بخش ــاء یعن ــود غن موج
دو  اســت.(  الماهــی(  )آالت  موســیقی  ســاز های 
شــیعی  فقــه  در  موســیقی  حكــم  دربــاره  معیــار 

ــودن ــوی ب ــراب و له ــود دارد: اط وج
اطــراب، ویــژه آواز )غنــا( اســت ولــی لهــوی بــودن، 
بیــن موســیقی ســازی و موســیقی آوازی مشــترک 

ــند. ــوی باش ــت له ــن اس ــر دو ممك ــت و ه اس
شــیخ انصــاری )از فقهــای متأخــر( در کتــاب مكاســب، 
اطــراب را در اصــل تحقــق عنــوان غنــا )به مثابــه 
ــرده  ــرح ک ــیعه( مط ــای ش ــان فقه ــهور می ــول مش ق
ــاس الباغه  ــه و اس ــه در محاج اللغ ــان ک ــت. هم چن اس
ــر  آمــده، اطــراب به معنــای ســُبكی ای اســت کــه در اث
ــد  ــت می ده ــان دس ــه انس ــدید ب ــادی ش ــا ش ــزن ی ح
ــد.  ــا کرده ان ــن ســُبكی را فقهــا ســبكی عقــل معن کــه ای
ــات  ــات و آی ــه در روای ــود ک ــر می ش ــنده متذک نویس
قــرآن بــه اطــراب و طــرب آور بــودن غنــاء اشــاره ای 
ــراب،  ــد اط ــتن قی ــر دانس ــأ معتب ــت و منش ــده اس نش
اســت.  غنــاء  از  لغــت  کتاب هــای  برخــی  تعریــف 
ــد  ــل خواه ــن دلی ــه ای ــا ب ــر فقه ــاء از نظ ــت غن حرم
ــا  ــر هرج ــارت دیگ ــت. به عب ــرب آور اس ــه ط ــود ک ب
و هــر جــا  باشــد، غناســت  کــه آوازی طــرب آور 
ــب  ــر آن مترت ــت ب ــد، حرم ــدق کن ــاء ص ــوان غن عن

ــود. ــد ب خواه
ــاری  ــه معی ــاء و درنتیج ــوم غن ــكیل دهنده مفه ــد تش قی
ــه  ــه در ادل ــا نیســت. ضمــن آنك ــراد غن ــت اف در حرم
ــودن  ــرب آور ب ــه ط ــاره ای ب ــاء اش ــم غن ــریع حك تش
ــده  ــبب نش ــن س ــه ای ــه آن ب ــم ب ــق حك ــاء و تعل غن
ــاء  ــوان غن ــدق عن ــرط ص ــراب را ش ــا اط ــت. فقه اس
ــه طــرب آور اســت،  ــاء از آن رو ک ــی غن ــد؛ یعن می دانن
حــرام اســت و آوازی کــه طــرب آور نباشــد، غنــا 

ــت. ــرام نیس ــه ح ــت و درنتیج نیس
ــوا  ــه محت ــرده از دو جنب ــوی ک ــیقی را له ــه موس آنچ
و فــرم موســیقی، چــه ســازی و چــه آوازی، قابــل 
بررســی اســت. فــرم در موســیقی، برخاســته از عوامــل 
ــم  ــه، ریت ــا نغم ــگ ی ــا آهن ــودی ی ــد مل ــون مانن گوناگ
ــا  ــگ ی ــی و رن ــا چندصدای ــی ی ــگ، پولی فون ــا ضرباهن ی
ــیقی  ــژه ی موس ــر وی ــل آخ ــه عام ــت، ک ــازبندی اس س

ــعری  ــع ش ــیقی آوازی در واق ــوا در موس ــت. محت اس
ــگ  ــگ و ضرب آهن ــا آهن ــكل آواز ب ــه به ش ــت ک اس
و  فــرم  تفكیــك  پــس  می شــود.  خوانــده  خــاص 
ــه  ــردازد ک ــأله می پ ــن مس ــه ای ــیقی ب ــوا در موس محت
ــك از  ــدام ی ــر ک ــل در اث ــو و باط ــو، لغ ــن له عناوی
ــد؟  ــدا می کنن ــق پی ــی تحق ــا فرم ــی ی ــل محتوای عوام
ــزرگ شــیخ انصــاری در بحــث تعییــن ماهیــت  ــه ب فقی
ــت  ــه کیفی ــه از مقول ــه کام، ک ــه از مقول ــا آن را ن غن
ــرم  ــه ف ــوم غناســت از مقول ــد. آنچــه مق صــوت می دان
و شــكل اســت. حرمــت غنــا در زمــان صــدور روایــات 
محتــوای  در  فــرم  تأثیرگــذاری  شــدت  به دلیــل 
و  مضمــون  اگــر  کــه  به گونــه ای  اســت  موســیقی 
ــده  ــوی خوان ــای له ــورت غن ــی به ص ــوای صحیح محت
ــر  ــن ام ــود. ای شــود، مشــمول حكــم حرمــت خواهــد ب
ــا و به طــور  ــی عضوه ــوا را در تمام ــرم در محت ــر ف تأثی
ــاره  ــه درب ــد. چنانچ ــان می ده ــیقی نش ــاص در موس خ
ــی  ــق و همیشــگی اســت و محتوای ــه حــق مطل ــرآن ک ق
واال و عالــی دارد، اگــر بــه شــكل لهــوی خوانــده شــود، 
ــد  ــر خواه ــری دیگ ــود و تأثی ــاری می ش ــوا ع از محت

ــت. داش
نویســنده کتــاب »تأملــی در فقــه موســیقی« )ســید 
حمیــد میرخنــدان( حرمــت موســیقی در روایــات و 
ــی  ــل همراه ــام را به دلی ــم الس ــن علیه ــر معصومی عص
آن بــا مفاســد و گناهــان دیگــر ماننــد خــوردن شــراب 

ــس لهــو، فســق و فجــور و  ــان و... در مجال ــِص زن و رق
ــد.  ــا اشــعار باطــل و ســخیف می دان ــودن ب ــز همراه ب نی
ــو  ــیقی ها له ــوع موس ــن ن ــت ای ــی در حرم ــار اصل معی
ــتر در  ــو بیش ــن له ــه ای ــت ک ــودن آنهاس ــل ب و باط
ــوده و  ــل و کام بیه ــور باط ــتفاده کردن از ام ــر اس اث
ــر مفاســد و فســوق  ــه دیگ ــكاب ب ــار ارت ــذل در کن مبت
ــی  ــرام حت ــق و ح ــا فس ــی ب ــن همراه ــت. ای ــوده اس ب
ــر  ــن ام ــد ـ ای ــراه نباش ــز هم ــل نی ــا کام باط ــر ب اگ
مصــداق  ســازی  موســیقِی  در  دوران  آن  در  بیشــتر 
داشــته اســت - موجــب تعیــن شــكل و فــرم موســیقی 
حــرام  و  فســاد  و  فســق  تداعــی  و  یــادآوری  در 
یــادآوری  و  ذکــر  فضــای  از  را  انســان  و  می شــده 
ــا  ــه آن را ب ــت ک ــرده اس ــر دور می ک ــروف و خی مع
ــه  ــد. روشــن اســت ک ــر کرده ان ــو تعبی ــی له ــوان کل عن
ــر،  ــل و منك ــور باط ــرم در ام ــیله ف ــه وس ــیقی ب موس
از آن حــذف  باطــل  تعیــن می یابــد. اگرچــه کام 
ــر  ــل و تداعی گ ــرم، حاص ــر ف ــان دیگ ــه بی ــود و ب ش
نویســنده  اســت.  فســاد  و  منكــر  و  باطــل  امــور 
ــوا و ظــرف  ــر محت ــرم ب ــذاری ف ــه تأثیرگ اشــاره ای ب
ــیوه  ــه ش ــرآن ب ــدن ق ــت نخوان ــروف در روای در مظ
ــی  ــوا را در برخ ــر محت ــرم ب ــر ف ــد. تأثی ــوی می کن له
غزل هــای  از  آن  در  گاه  کــه  پــاپ  موســیقی های 
ــوان  ــده، می ت ــتفاده ش ــزرگ اس ــاعرانی ب ــه ش عارفان
ــوای  ــره از محت ــیقی را یكس ــا موس ــه در آنه ــد ک دی

را  شــنونده  و  می کنــد  خــارج  کام  بلنــد  و  عالــی 
و  ناهمگــون  فــرم  و  شــعر  عالــی  مضمــون  میــان 

ــی دارد.  ــگاه م ــان ن ــذل در نوس مبت
در کل بایــد گفــت کــه تعییــن تناســب یــا عــدم 
ــا نشســت های لهــو و لعــب بســتگی  تناســب موســیقی ب
ــان  ــه بی ــه دارد. ب ــراد جامع ــوع اف ــر آن در ن ــه تأثی ب
دیگــر، تأثیــر نوعــی موســیقی در افــراد جامعــه مــاک 
ــود،  ــد ب ــودن آن خواه ــا نب ــودن ی ــوی ب ــار له و معی
ــب  ــه موج ــراد جامع ــرای اف ــودن آن ب ــوی نب ــه له ک
ــیقی ای  ــر موس ــی اگ ــود ول ــد ب ــش آن خواه ــواز پخ ج
کــه بــرای افــراد جامعــه، نوعــًا لهــوی محســوب 
ــته  ــوی داش ــه له ــاص جنب ــرای شــخص خ ــود، ب نمی ش
ــز  ــخص جای ــرای آن ش ــه آن ب ــوش دادن ب ــد، گ باش
ــدار  ــم دایرم ــد، حك ــان ش ــه بی ــرا چنانك ــت؛ زی نیس
ــر آن  لهــو اســت و هــر جــا لهــو صــدق کنــد، حكــم ب
مترتــب خواهــد بــود. در ایــن میــان گاه دربــاره لهــوی 
ــراد جامعــه و چــه  ــوع اف ــرای ن ــودن موســیقی چــه ب ب
بــرای افــراد خــاص شــك وجــود دارد. براســاس 
اصالــه الحلیــت چنیــن مــواردی در نــوع موســیقی 
ــن درصــورت شــك  ــود. بنابرای مجــاز داخــل خواهــد ب
در لهــوی بــودن آن بــرای نــوع افــراد جامعــه، پخــش 
ــوی  ــك در له ــورت ش ــز و درص ــوم جای ــرای عم آن ب
ــه آن  ــوش دادن ب ــاص، گ ــخص خ ــرای ش ــودن آن ب ب

ــت. ــز اس ــرای وی جای ب
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در  بی رویــه  ساخت وســازهای  از  جلوگیــری  دربــاره 
ــه فكــر چــاره  ــازه مســئوالن ب ــده و ت ــان گردی مشــهد عی
افتاده انــد، اگــر در ایــن زمینــه نیــز از دغدغــه ایشــان در 
ــود،  ــت نش ــهد حمای ــی مش ــی و قدس ــم مذهب ــظ حری حف
ــاهل و  ــه تس ــه ب ــا توج ــد ب ــن می ده ــی تضمی ــه کس چ
ــاهد  ــده ش ــال های آین ــه، در س ــئوالن مربوط ــامح مس تس
ــا همجــواری  ــی ب برگــزاری مراســمات هنجارشــكنانه مناف

ــیم؟ ــا)ع( نباش ــام رض ــارگاه ام ب
برهمیــن اســاس بــا وجــود کــم کاری و بی تدبیــری 
بــوده  علم الهــدی  آیــت اهلل  ایــن  دولتــی،  آقایــان 
اســت کــه بــرای محرومیت زدایــی از مردمــی کــه 
بــه حاشــیه ایــن شــهر پنــاه آوردنــد، کار زمیــن 
مانــده حــل مشــكات حاشــیه مشــهد را بــه دوش 
ــر  ــد رهب ــب گردی ــان موج ــای ایش ــه و پیگیری ه گرفت
معظــم انقــاب دســتور ایجــاد یــك قــرارگاه ســازندگی 
ــادر  ــهد را ص ــهر مش ــیه ش ــكات حاش ــل مش ــژه ح وی
فرمــوده و امــروز بــا گذشــت کمتــر از دو ســال از ایــن 
ــا همــكاری ســپاه پاســداران انقــاب اســامی  مســأله ب
و برخــی نهادهــای دیگــر تحــوالت گســترده ای در 

ــت. ــده اس ــاد گردی ــه ایج ــن منطق ــره ای چه
ــت  ــف نیس ــی از لط ــه خال ــن نكت ــر ای ــان ذک در پای
در  مشــهد  امام جمعــه  امــروز  محبوبیــت  راز  کــه 
میــان مــردم ایــن شــهر، واقعــی بــودن جایگاه»مــردم« 
فكــری  منظومــه  در  آنــان  بــه  خدمــت  عطــش  و 
ــه  ــی ک ــد مســئوالن دولت ــه مانن ــی ایشــان اســت ن عمل
ــا  ــد ام ــا نمی افت ــان آنه ــردم« از زب ــه »مردم،م گرچ
ــه  ــد ک ــان ندارن ــكات آن ــل مش ــرای ح ــه ای ب دغدغ
ــار  ــد گفت ــی »دو ص ــم فردوس ــم ابوالقاس ــول حكی ــه ق ب

ــت!« ــردار نیس ــم ک ــو نی چ
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در روزهــای اخیــر اعــام موضــع رســمی آیــت اهلل 
علم الهــدی دربــاره مخالفــت بــا برگــزاری کنســرت 
ــن  ــی در بی ــادالت فراوان ــب مج ــهد موج ــهر مش در ش
ــه  ــه همیش ــی ک ــت. برخ ــده اس ــف ش ــای مختل گروه ه
ــه  ــا حیط ــر ب ــن کار را مغای ــد ای ــف می زنن ــاز مخال س
ــائلی  ــا مس ــر ب ــی و آن را مغای ــان ارزیاب ــارات ایش اختی
چــون اســتفاده از ظرفیــت توریســم مذهبــی مشــهد 
ــوزان  ــًا از دلس ــه اتفاق ــر ک ــی دیگ ــرده و برخ ــی ک معرف
و عاقه منــدان بــه انقــاب هســتند از ایــن موضــوع 
ــی از  ــات اصل ــدن مطالب ــی سپرده ش ــه فراموش ــل ب به دلی
ــردم  ــتی م ــای معیش ــردن دغدغه ه ــت در برطرف ک دول
و بالتبــع پیــدا شــدن راه فــرار بــرای دولــت و حامیانــش 
ــد! ــر روی ایــن موضــوع انتقــاد کرده ان ــور دادن ب ــا مان ب

امــا آیــا پافشــاری امــام جمعــه بــر جلوگیــری از 
ــی  ــأله ای فرع ــهر مس ــن ش ــرت در ای ــزاری کنس برگ
تمــام  مســأله  ایــن  در  ایشــان  چــرا  می باشــد؟ 
ــود  ــع خ ــه و از موض ــت گرفت ــود را به دس ــروی خ آب

نمی آینــد؟ کوتــاه 
بــرای درک بهتــر دالیــل نگرانــی ایشــان کــه بــه تعبیــر 
ــهد و  ــق مش ــه ی موف ــام جمع ــاب »ام ــم انق ــر معظ رهب
امتحــان داده ی دوران هــای دشــوار« می باشــند، مــرور 
ــد  ــر می توان ــالیان اخی ــای وی در س ــع و دغدغه ه مواض

ــاند. ــوب برس ــه مطل ــه نقط ــا را ب ــتی م به درس
در  رضــوی  خراســان  اســتان  فقیــه  ولــی  نماینــده 
را  خــود  اقدامــات  اصلــی  محــور  اخیــر  ســالیان 

برطرف کــردن  و  فرهنگــی  معضــات  پیگیــری  در 
داده  قــرار  مشــهد  مــردم  معیشــتی  دغدغه هــای 
و بــرای حــل ایــن مســائل از ورود بــه حوزه هــای 

ندارنــد. و  نداشــته  ابایــی  مختلــف 
کــه  اســت  اســاس  همیــن  بــر  نمونــه  به عنــوان 
ــازهای  ــه ساخت وس ــان ب ــن معترض ــزو اولی ــان ج ایش
بی رویــه و گســترده در مشــهد بــوده و بــا عنــوان 
ــران  ــوی ای ــت معن ــل پایتخ ــال تبدی ــی دنب ــه برخ اینك
ــود را  ــوان خ ــام ت ــتند، تم ــی« هس ــش مذهب ــه »کی ب
ــد و در  ــه کار گرفتن ــأله ب ــن مس ــری از ای ــرای جلوگی ب
ایــن میــان گذشــت زمــان نشــان داد کــه ایــن نگرانــی 
آیــت اهلل علم الهــدی کامــا به جــا بــوده و امــروزه 
ــرمایه گذاران  ــوم س ــل هج ــهد به دلی ــهر مش ــره ش چه
غیربومــی بــه ایــن شــهر کــه بــا هــدف کســب درآمــد 
گران قیمــت  ســاختمان های  و  هتل هــا  ســاختن  بــه 
از  و  تغییــرات جــدی شــده  پرداختنــد، دســتخوش 

ــت. ــته اس ــی آن کاس ــوی مذهب ــه معن صبغ
شــوربختانه در ســال های گذشــته، عــدم اعتنــای مقامــات 
ــن توســعه  ــه پیوســت فرهنگــی در ای شــهری و اســتانی ب
ــده  ــث گردی ــه باع ــد ک ــر می باش ــهری دردی جانكاه ت ش
ــراب  ــابق خ ــت س ــوی از حال ــت معن ــن پایتخ ــره ای چه
ــر  ــی سراس ــرِب بی نظم ــِی مضط ــاری وحش ــده و معم ش

ــرد. ــر گی ــدس را درب ــم مق ــن حری ای
ــا  ــردن ب ــه مخالفت ک ــه را ب ــن دغدغ ــی ای ــاید گروه ش
ــل  ــه قاب ــا نكت ــد ام ــط کنن ــهد مرتب ــهر مش ــرفت ش پیش
تأمــل ایــن اســت کــه ایــن درآمدزائــی فــراوان و هجــوم 
ــه  ــی ک ــته منافع ــهر، نتوانس ــن ش ــه ای ــرمایه گذاران ب س
بایــد بــرای شــهر و مــردم آن بــه ارمغــان بیــاورد، 
به دنبــال داشــته باشــد، کــه اگــر غیــر از ایــن بــود نبایــد 

ــهد  ــهر مش ــیه ش ــه در حاش ــیم ک ــاهد آن باش ــروز ش ام
ــر در  ــزار نف ــت ه ــر یك میلیون ودویس ــغ ب ــی بال جمعیت
ســخت ترین شــرایط بــه گــذران زندگــی مشــغول و 
ــل  ــا تبدی ــت آنه ــرده و اکثری ــعه نب ــن توس ــره ای از ای به

ــوند! ــی بش ــن غیربوم ــران متمولی ــه کارگ ب
ــزاری  ــند برگ ــز می کوش ــراد نی ــی اف ــان برخ ــن می در ای
کنســرت را بــه اســتفاده از ظرفیــت مشــهد در »توریســم 
ــچ  ــأله هی ــن مس ــه ای ــد درحالی ک ــط بدهن ــی« رب مذهب
ارتباطــی بــا جــذب گردشــگر نــدارد زیــرا توریســم مذهبی 
خصوصیــات و شــاخصه های بســیار متفــاوت از توریســم و 
جــذب گردشــگری متعــارف دارد کــه ایــن افــراد آگاهانــه 
ســعی در تحریــف و وارونــه کــردن ماجــرا دارنــد تــا در 
ــن  ــهد، بدتری ــردم مش ــرای م ــی ب ــاب خیرخواه ــس نق پ
ــرا هــدف  ــه آنهــا وارد ســازند. زی ــات فرهنگــی را ب ضرب
اصلــی از توریســم مذهبــی ایــن اســت کــه افــراد گردشــگر 
ــا،  ــر زیارتگاه ه ــی نظی ــدس مذهب ــن مق ــی آن از اماک ط
ــدی  ــا بهره من ــرده و ب ــد ک ــا و... بازدی ــر، امام زاده ه مقاب
از حضــور در اماکــن مقــدس بــه تعمیــق معــارف اســامی 
ــب  ــت موج ــن صنع ــق ای ــار آن رون ــد و در کن می پردازن
تحــول اقتصــادی، کســب درآمــد و همچنیــن اشــتغال زایی 

ــردد. ــدأ می گ ــهر مب در ش
ــگاه برگــزاری  ــد کــه جای ــان پاســخ دهن ــن مدعی حــال ای
ــگران  ــوی گردش ــای معن ــد و ارتق ــرت در رش ــك کنس ی
ــن دو  ــن ای ــه بی ــاد رابط ــه ایج ــه ب ــت ک ــی کجاس مذهب
ــه مراســمات در جــذب  مشــغول شــده اند؟ نقــش این گون
ســرمایه و تغییــر وضعیــت اقتصــادی مــردم بومــی مشــهد 

ــد؟ ــر باش ــد مؤث ــدر می توان چق
ــه  ــه ب ــدم توج ــه ع ــروز نتیج ــه ام ــه اینك ــه ب ــا توج ب
خراســان  اســتان  در  ولی فقیــه  نماینــده  هشــدارهای 

موافق اوضاع فرهنگی مشهد
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ــود  ــی خ ــن پیش بین ــینمایی در اولی ــز س ی ــروف جوا ــر مع ــرگ تحلیلگ ــكات فینب ــه اس تفاقی ــع ا ــزارش وقای ــه گ ب
ــرد. ــام ب ــادی ن ــر فره ــاخته اصغ ــنده« س ــم »فروش 2017 از فیل ــكار  ــز اس ی از جوا

ــیدرضا  ــر« س ــان، »دخت ــین مهدوی ــار« محمدحس ــتاده در غب ــی »ایس ــم داخل ــار فیل ــا چه ــت ب ــنده در رقاب فروش
ــتیوال  ــن فس ــران در ای ــده ای ــت نماین ــده توانس ــدا پناهن ــد« آی ــیان و »ناهی ــا درمیش ــوری« رض ــی، »النت میرکریم

ــود. ــینمایی ش س
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بازگشــت به دوران شــکوهمند 
ــك پایان بســته! ی

به بهانه ی اکران »فروشنده«

نیم نگاه ویژه

ــت بازگشـــــــ

به دوران شکوهمند

یــك پایــان بســته!

چیســت؟ بخشــش یــا انتقــام؟ صداقــت یــا پنهــان کاری؟ 
و اینجاســت کــه تفــاوت بیــن آدم هــا مشــخص می شــود. 
ــن  ــام را، و ای ــری انتق ــرد و دیگ ــش را می پذی ــی بخش یك
ــی را فراهــم کــرده  لحظــه دشــوار انتخــاب، همــواره مجال
ــد، کاری کــه  ــاز روی بیاورن ــه پایــان ب ــان ب کــه کارگردان
ــز  ــرش از آن پرهی ــن اث ــجاعت در آخری ــا ش ــادی ب فره
می کنــد. او بــا قاطعیــت مســیری را بــه مخاطــب عرضــه 
ــده در  ــی عرضــه ش ــه جهان بین ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک می کن
ــجاعت در  ــن ش ــت. و ای ــح اس ــد صحی ــر می کن ــم فك فیل
ــای  ــع ذره ای از ارزش ه ــان بســته و قاط ــك پای عرضــه ی
ــادی  ــز فره ــت موفقیت آمی ــد بازگش ــد. بای ــم نمی کاه فیل
بــه روایــت یــك درام قــوی و منســجم بــا پایانــی مشــخص 

ــت. ــك گف ــینما تبری ــودش و س ــه خ را ب

آتوسا آریایی
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آنچــه فیلــم »فروشــنده« جدیدتریــن اثــر اصغــر فرهــادی 
ــان انتخــاب  ــم هم ــاز ه ــد، ب ــتثنائی می کن را جــذاب و اس
ــه  ــازی اش ب ــر فیلمس ــا هن ــه او ب ــت ک ــی اس و معذوریت
ــه  ــی ک ــت اخاق ــت. معذوری ــرده اس ــه ک ــده عرض بینن
ــن  ــار در ای ــود و این ب ــاب می ش ــت انتخ ــه وضعی منجرب

ــام اســت. ــن بخشــش و انتق ــم انتخــاب بی فیل
ــك زوج  ــی آرام ی ــاهد زندگ ــم ش ــق فیل ــن دقای در اولی
از طبقــه متوســط جامعــه هســتیم. بــا مشــكلی کــه 
ــَرک  ــی تَ ــد یعن ــران زا باش ــد بح ــم نمی توان ــدان ه چن
برداشــتن دیــوار خانــه و قرارگرفتــن آن در معــرض 
ــود  ــی نمی ش ــوع بحران ــن موض ــن. ای ــی و فروریخت خراب
ــك  ــان باب ــت و همكارش ــط دوس ــرعت توس ــون به س چ
ــم  ــان فراه ــه ای را برایش ــد. او خان ــل می رس ــه راه ح ب

می کنــد و ایــن کمــك بابــك منجربــه حــل مســأله 
جانبــی در فیلــم می شــود. مخاطبــان پیگیــر کارهــای ایــن 
ــم،  ــی در فیل ــأله جانب ــل مس ــه ح ــد ک ــردان می دانن کارگ
پیش درآمــدی بــر ایجــاد بحــران اصلــی اســت. وضعیتــی 
ــد. ــان خوان ــش از طوف ــش پی ــوان آن را آرام ــه می ت ک

ــنامه  ــك نمایش ــوازات ی ــه م ــنده ب ــم فروش درام در فیل
کاســیك از میلــر به وســیله پیونــدی کــه کارگــردان بیــن 
ــابه  ــای مش ــا صحنه ه ــم ب ــك فیل ــوار و تاری ــات دش لحظ
در نمایشــنامه می زنــد دچــار نوعــی فاصله گــذاری و خــا 
ــب  ــه مخاط ــی ک ــه در صحنه های ــكلی ک ــود، به ش می ش
شــاهد اجــرای نمایشــنامه توســط ایــن زوج هســت فرصتی 
ــن زوج رخ  ــی ای ــی واقع ــه در زندگ ــه آنچ ــا ب ــد ت می یاب
ــه از تنــش درام  ــی اســت ک ــد و اینجــا لحظات داده فكرکن

ــود. ــته می ش کاس
ــت  ــوان گف ــت می ت ــا قاطعی ــاال ب ــم ح ــن فیل ــس از ای پ
ــتی  ــردان به درس ــه کارگ ــی ک ــتای خط ــنده در راس فروش
ــن و  ــه از ذه ــناختی ک ــا ش ــه و ب ــش گرفت ــدا درپی از ابت
روان تماشــاگر دارد توانایــی ایــن را دارد کــه هــردم 
ــنفكر  ــام، روش ــا ع ــد ی ــاص باش ــواه خ ــش را خ مخاطب
ــی  ــد و حت ــرار ده ــش ق ــت پرس ــطحی در وضعی ــا س ی
لحظــه ای او را آرام نگــذارد. گاهــی بعــد از تماشــای 
ــای او  ــم همپ ــاس می کنی ــردان احس ــن کارگ ــای ای فیلم ه
فیلمــی را هدایــت و کارگردانــی کرده ایــم و به همــان 
میــزان کــه او خــود را موظــف بــه پاســخگویی بــه 
پرســش های اخاقــی مطرح شــده می دانــد، مــا هــم 
ــح  ــه کار صحی ــده ایم. اینك ــه رو ش ــش رو ب ــن پرس ــا ای ب
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بــه گــزارش وقایــع اتفاقیــه علــی مطهــری نائــب رییــس مجلــس در یادداشــتی اینســتاگرامی نوشــت: در شــب عیــد 
ــای شــهاب حســینی و  ــازی خــوب آق ــم. ب ــگ رفت ــم »فروشــنده« در ســینما فرهن ــدن فیل ــه دی ــا همســرم ب ــر ب غدی

ــم را نپســندیدم.  ــا ســوژه فیل ــر اســت ام ــل تقدی ــه علیدوســتی قاب ــم تران خان
ایــن فیلــم چهــره خوبــی از جامعــه ایــران نشــان نمی دهــد، لــذا انتخــاب آن بــه عنــوان نماینــده ایــران در »اســكار« 
ــای  ــوالً معیاره ــه معم ــا ک ــاب آنه ــه انتخ ــه ب ــود اگرچ ــی نب ــاب خوب ــن انتخ ــر م ــه نظ ــی، ب ــاد فاراب ــوی بنی از س

ــذارم. ــی گ ــرام م ــد احت ــر مي گیرن ــب و رای آوری را در نظ ــذب مخاط ــری، ج ــای هن ــك ه ــد تكنی ــددی مانن متع

بازگشــت به دوران شــکوهمند 
ــك پایان بســته! ی

به بهانه ی اکران »فروشنده«

از فروشنده میلر تا فروشنده فرهادی

یك فیلم ساز تمام عیاررازهای زنانه رعنا

بــدون  رعنــا کــه منتظــر همســرش عمــاد اســت 
ــتین  ــن نخس ــد و ای ــاز می کن ــون در را ب ــتن آیف برداش
ــه  ــه خان ــه ب ــاد ک ــادی اســت. عم شــوک داســتان فره
می آیــد بــا دیــدن لكه هــای خــون سراســیمه بــه 
ــن  ــی خونی ــا حمام ــه ب ــی رود ک ــود م ــد خ ــمت واح س
ــو  ــه بیمارســتان و گفت وگ ــن ب ــا رفت مواجــه می شــود. ب
ــه اش  ــه خان ــردی ب ــود م ــه می ش ــایگان متوج ــا همس ب
وارد و در حمــام بــا همســرش روبــه رو شــده؛ رعنــا نیــز 
از تــرس خــودش را بــه شیشــه حمــام کوبانــده و ســرش 

ــه دیــده اســت. ضرب
ــتان  ــه داس ــن وج ــوان مهمتری ــا به عن ــه رعن ــرض ب تع
ایــن انتظــار را در تماشــاچی فیلــم ایجــاد می کنــد 
کــه ادامــه فیلــم، حــاالت و احــواالت رعنــا پــس 
از  داســتان  زود  امــا خیلــی  اســت  ایــن حادثــه  از 
رعنــای آســیب دیده عبــور می کنــد و مهــره اصلــی 
قصــه عمــاد می شــود. درواقــع رعنــا از حادثــه ای 
ــه  ــته و ب ــار گذاش ــت کن ــده اس ــادث ش ــروی ح ــه ب ک
ــخ  ــه تل ــود. حادث ــدل می ش ــرش ب ــرای همس ــی ب معضل
زنانــه فیلــم بــا نگاهــی مردانــه دنبــال می شــود و 
ــادی  ــت فره ــگاه درس ــی از ن ــق، ناش ــع دقی ــن موض ای
ــم بیــش از آنكــه  ــران اســت. فیل ــه جامعــه ای نســبت ب
ــاد را  ــا باشــد احساســات عم ــر احساســات رعن تصویرگ
ــه  ــبب آنك ــه س ــمگین ب ــردی خش ــد؛ م ــیم می کن ترس
ــش را  ــس مالكیت ــده و ح ــم وی ش ــری وارد حری دیگ

خدشــه دار کــرده اســت. عمــاد در ادامــه فیلــم در 
ــده  ــش ش ــه وارد حریم ــت ک ــردی اس ــت وجوی ف جس
ــی  ــش راه ــاد برای ــری عم ــرد، انتقام گی ــام بگی ــا انتق ت
احیــا  را  مردانگــی اش  و  مالكیــت  تــا حــس  اســت 
ــاد  ــی عم ــد. مردانگ ــش برس ــه آرام ــه ب ــا بلك ــد ت کن
برایــش بیــش از زنانگــی همســرش اهمیــت پیــدا 
ــش را  ــال خوی ــا ح ــت ت ــن اس ــال ای ــد و به دنب می کن
ــا را و  ــال رعن ــه ح ــد ن ــود بخش ــری بهب ــا انتقام گی ب
ــرار  ــز ق ــرش نی ــل همس ــیر درمقاب ــن مس ــی در ای حت
ــرار  ــرض ق ــورد تع ــه م ــت ک ــا اس ــن رعن ــرد. ت می گی
گرفتــه و حــق اوســت کــه بگــذرد یــا نــه، امــا عمــاد از 
او مــی خواهــد تــا دخالــت نكنــد! شــوک دوم فرهــادی 
ــویم  ــی ش ــه م ــه متوج ــت ک ــی اس ــاچی زمان ــه تماش ب
کــه فــرد متعــرض بــه رعنــا نــه آن جوانــی کــه مــورد 
ــی در  ــان اســت بلكــه پیرمــردی اســت کــه حت انتظارم
ــم.  ــرای آن بازنكرده ای ــی ب ــز جای ــان نی ــه ذهنم گوش
ــرای  ــت ب ــرد اس ــا پیرم ــاد ب ــل عم ــم تقاب ــه فیل ادام
ــد دارد  ــاد قص ــه عم ــی ک ــردن او؛ مجازات ــازات ک مج
ــواده اش  ــل خان ــرد درمقاب ــردن پیرم ــق بی آبروک ازطری
انجــام دهــد امــا بــا دخالــت و اتمام حجــت رعنــا 
ــام  ــد. انتق ــرانجام نمی رس ــه س ــرک او ب ــر ت ــی ب مبن
ــورت  ــر ص ــه ب ــیلی ک ــم او در س ــام خش ــاد و تم عم
ــاچیان از  ــد. تماش ــدا می کن ــی پی ــد، تجل ــرد می زن پیرم
ــی  ــا او همدل ــد و ب ــا می پرن ــاد ازج ــه عم ــوک ضرب ش
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»مــرگ فروشــنده«، نمایشــنامه تحسین شــده آرتــور 
ــد.  ــر ش ــال 1949 منتش ــتین بار در س ــرای نخس ــر ب میل
ایــن اثــر داســتان ویلــی لومــان، فروشــنده  ۶3 ســاله ای 
ــه  ــرانجام او را ب ــقت بارش س ــی مش ــه زندگ ــت ک اس
خودکشــی وامــی دارد. مــرگ فروشــنده زندگــی مــردی 
را ترســیم می کنــد کــه کنترلــی بــر رویدادهــای زندگــی 
ــای  ــائل و پیش آمده ــر مس ــد در براب ــدارد و نمی توان ن
ــیده  ــر کوش ــن اث ــر در ای ــد. میل ــت کن ــی مقاوم زندگ
اســت تــا رویــای آمریكایــی، ایــده ای کــه در آن دوران 
ــد  ــكا رش ــده آمری ــاالت متح ــرفت ای ــا پیش ــان ب همزم
می کــرد را بــه چالــش بكشــد و همــگان را متوجــه 
ــرمایه داری در  ــام س ــا تســلط نظ ــه ب ــد ک ــر کن ــن ام ای
ــه  ــب ب ــود. قری ــم می ش ــات گ ــدرن، اخاقی ــه م جامع
هفــت دهــه پــس از نمایشــنامه میلــر، فرهــادی در 
ــوازی  ــتانی م ــا داس ــنده«، ب ــود »فروش ــر خ ــن اث آخری
ــاق در  ــام اخ ــه ن ــده ای ب ــی گمش ــدف، یعن ــان ه هم
ــا  ــاد و رعن ــد. عم ــت وجو می کن ــدرن را جس ــه م جامع
زوج داســتان فرهــادی در فیلــم »فروشــنده«، بازیگــران 
هســتند.  میلــر  آرتــور  فروشــنده«  »مــرگ  تئاتــر 
ــتان  ــا داس ــودش را ب ــتان خ ــه داس ــادی هنرمندان فره
میلــر پیونــد می زنــد و زندگــی دو زوج هرکــدام از 
داســتان ها را بــا هــم مرتبــط می کنــد )فرهــادی در 
فروشــنده فقــط بخش هایــی از نمایــش میلــر را بــه 
ــان و  ــی لوم ــوی ویل ــه گفت وگ ــه ب ــد ک ــر می کش تصوی

همســرش لینــدا می پــردازد(.
اصغــر فرهــادی در »فروشــنده« ماننــد ســایر فیلم هــای 
ــواده و  ــط انســانی را در بســتر خان خــود، برشــی از رواب
ــدا،  ــان ابت ــار از هم ــا این ب ــد ام ــت می کن ــه روای جامع
فیلــم بــا حادثــه ای آغــاز می شــود. خانــه عمــاد و رعنــا 
ــات ســاختمانی  ــتاندارد عملی ــرداری غیراس ــر گودب در اث
ــا  ــرد. آنه ــرار می گی ــن ق ــتانه فروریخت ــاور در آس مج
ــن  ــوند و ای ــه می ش ــرک خان ــه ت ــور ب ــار مجب ــه ناچ ب
آغــاز ماجــرا اســت. رعنــا و عمــاد بــه پیشــنهاد یكــی از 
ــد،  ــه او می رون ــه خان ــت ب ــورت موق ــان به ص دوستانش
خانــه ای کــه هنــوز رد پــای مســتأجر قبلــی آن بــر در و 
دیــوار خانــه باقــی اســت. مســتأجر پیشــین زنــی اســت 
کــه بــرای گــذران زندگــی بــا مردانــی رابطــه دارد. در 
ــه خیــال شــب های گذشــته و  یكــی از شــب ها مــردی ب
غافــل از حضــور مســتأجر جدیــد بــه آن خانــه مــی رود. 

می کننــد امــا هیچ کــدام بــا خــود نمی گوینــد چــرا 
چنیــن پیرمــردی بــا ایــن وضعیــت جســمانی دســت بــه 
ــد  ــخ می گوی ــا در پاس ــد و تنه ــنیع می زن ــل ش ــن عم ای
وسوســه شــدم! ایــن همــان هنــر فرهــادی اســت؛ مــا را 
ــا  ــای م ــپس قضاوت ه ــد و س ــاوت می کن ــه قض وادار ب

را بــه چالــش می کشــد.
»فروشــنده« در ادامــه تفكــر فرهــادی اســت؛ تفكــری 
هســتند،  شــرایط  زاده  انســان ها  دارد  اعتقــاد  کــه 
خوی هــای  و  می دهــد  فــرم  را  انســان ها  شــرایط 
متفــاوت آدمــی را نمایــان می کنــد. شــرایطی کــه 
ــود.  ــان می ش ــرات انس ــی و تغیی ــه دگردیس ــر ب منج
خاکســتری  نیــز  فرهــادی  فیلم هــای  شــخصیت های 
ــه ای  ــه مجموع ــفید، بلك ــه س ــیاه و ن ــه س ــتند، ن هس
ــای  ــر دوراهی ه ــر س ــه ب ــوت ک ــف و ق ــاط ضع از نق
ــادی  ــم فره ــن فیل ــد. در آخری ــر می کنن ــی گی اخاق
ــم  ــت فیل ــه نخس ــه در نیم ــادی ک ــل، عم ــز فی المث نی
ــه  ــت ک ــرد اس ــی و خونس ــن، منطق ــردی آرام، متی ف
ــد از  ــد، بع ــت می ده ــراد اهمی ــخصی اف ــم ش ــه حری ب
ــمگین  ــردی خش ــه ف ــی اش ب ــخ در زندگ ــه ای تل حادث
ــی  ــم خصوص ــه حری ــه ب ــود ک ــدل می ش ــی ب و عصب
افــراد اهمیتــی نمی دهــد. پایــان »فروشــنده« نیــز 
ــه  ــت بلك ــاد نیس ــا و عم ــتان رعن ــان داس ــا پای نه تنه
ــه در  ــی ک ــه تلخ ــت. حادث ــتان اس ــروع داس ــازه ش ت
طوفانــی  به منزلــه  داد  رخ  آنهــا  مشــترک  زندگــی 
ــه  ــد ایجــاد کــرد و آنهــا را ب ــود کــه شــرایطی جدی ب
ــی  ــول هاروک ــه ق ــرد. ب ــدل ک ــر ب ــان هایی دیگ انس
موراکامــی، از طوفــان کــه درآمــدی دیگــر آن آدمــی 
ــی  ــادی، معن ــا نه ــان پ ــه طوف ــه ب ــود ک ــی ب نخواه

ــت. ــن اس ــان همی طوف
ــته«  ــق »گذش ــدان موف ــه نه چن ــس از تجرب ــادی پ فره
اســت.  داشــته  خوبــی  بازگشــت  »فروشــنده«  بــا 
ــادی،  ــته فره ــای گذش ــل فیلم ه ــنده« در مقاب »فروش
ــی  ــت و پیچیدگ ــر اس ــر و جمع وجورت ــاده تر، روان ت س
خاصــی نــدارد، امــا ایــن چیــزی از جذابیــت و گیرایــی 
آن کــم نمی کنــد. نقطــه قــوت فیلــم در فیلمنامــه 
البتــه قاب هــای  بازی هــای قدرتمنــد آن اســت.  و 
فیلــم نیــز به شــدت چشــم نواز و بی بدیــل اســت و 
ــك  ــدون ش ــد. ب ــم می افزای ــی فیل ــه زیبای ــدت ب به ش
»فروشــنده« نیــز ماننــد ســایر فیلم هــای فرهــادی 
ــد آن  ــت و امی ــران اس ــینمای ای ــدگار س ــار مان از آث
ــه  ــی« ب ــون »جدای ــز همچ ــنده« نی ــه »فروش ــم ک داری

حــق خــود برســد.

انســان هــا با ســه حــس اصلــی تــرس، محبــت و خشــم متولد 
مــی شــوند و ســایر احساســات تلفیقــی از این ســه حــس اصلی 
ــی ابتدایــی و ســاده وجــود  ــه صورت اســت. امــا آن هــا نیــز ب
دارنــد بــه طــور مثــال تــرس انســان محــدود بــه چنــد مــورد 
ذاتــی ماننــد صــدای مهیــب اســت و ترس هــای امروزی شــما 
)تــرس ازحیوانــات و...( دراثــر زندگــی اجتماعــی و تجربیاتتــان 

پدیــد آمــده اســت . 
ــی در  ــم جنس ــرس از جرای ــنده ت ــم فروش ــی فیل ــور اصل مح
زنــان اســت؛ ترســی کــه فیلــم تاکیــد وافــری نســبت بــه تاثیر 

ــرآن دارد . اجتمــاع ب
در اکثــر جوامــع آمــار دقیقــی مبنــی بــر شــیوع ایــن تــرس 
ــی  ــح و بدیه ــت آن واض ــدارد و عل ــود ن ــان وج ــان زن در می
ــم جنســی  ــورد جرای ــه م ــس از آن ک ــان پ ــب زن اســت، غال
ــكوت  ــی س ــد، روش دفاع ــی گیرن ــرار م ــف ق ــواع مختل دران
ــان  ــی درمی ــاری از کودک ــیوه رفت ــن ش ــد، ای ــاذ می کنن را اتخ
آن هــا رایــج اســت و چنــدی پیــش در فیلــم »هیــس دخترهــا 
فریــاد نمی زننــد« دربــاره آن صحبــت شــده اســت. زنــان بــه 
بهانه هــای مختلــف ترجیــح می دهنــد اتفــاق را فرامــوش کرده 
و ســكوت کننــد، تصمیمــی کــه هیــچ وقــت عملــی نمی شــود، 
زیــرا نــه تنهــا فراموشــی اتفــاق نمــی افتــد بلكــه تاثیــرات بلند 

مــدت یــا همیشــگی آن را نیــز بایــد تحمــل کننــد .
شــاید بتــوان علــت ایــن واکنــش را درمیــان بهانــه هــای ارائــه 
ــاد  ــا فری ــس دختره ــم »هی ــرد در فیل ــو ک شــده جســت وج
نمی زننــد« پــدر خانــواده از تــرس آبــروی دختــرش از صحبت 
دردادگاه اجتنــاب کــرد و در فروشــنده مــرد همســایه بــه ترانه 
گفــت: کارخوبــی کردیــن کــه شــكایت نكردیــن مــدام درگیــر 
دادگاه مــی شــدین تهشــم هیچی به هیچــی. در فیلم »مســتانه« 

شــكایت منجــر بــه اتهــام برخــود فــرد شــد.
ــود دارد،  ــار وج ــن رفت ــت ای ــی برعل ــادی مبن ــات زی فرضی
امــا دربــاره اینكــه کدامیــن مــورد را برگزینیــم اتفــاق نظــر و 

ــدارد. ــود ن ــترده ای وج ــات گس تحقیق

فیلــم ســینمایی »فروشــنده« بــه کارگردانــی و نویســندگی اصغــر 
فرهــادی پــس از 9 روز اکــران بیــش از 3 میلیــارد تومــان فــروش 
داشــته اســت. ایــن هفتمیــن فیلــم فرهــادی اســت کــه روی پرده 
مــی رود. فروشــنده در دو روز اول اکــران خــود رکــوردی تــازه ثبــت 
ــی ســرتیپی بعــد از 9 روز  ــده اش، عل ــه پخش کنن ــه گفت ــرد، ب ک
اکــران در تهــران و شهرســتان ها بــه فروشــی در مــرز 3 میلیــارد 
تومــان دســت یافتــه اســت. ایــن فیلــم کــه در گــروه آزاد اکــران 
شــده اســت، در کل کشــور حــدود 38 ســالن دراختیــار دارد. ایــن 
فیلــم هماننــد ســایر آثــار فرهــادی مــورد تحســین منتقــدان قرار 

گرفــت و در خاطــره ســینمایی ایرانیــان جــا خــوش کــرد. 
ــه  ــه تماشــاگران گفت ــم ب ــن فیل ــا ای ــادی در رابطــه ب خــود فره
بــود: »قــدر ایــن محبتــی کــه بــه فیلم هایــم داریــد را می دانــم و 
برایــم بزرگتریــن ســرمایه و خوشــبختی در زندگــی اســت. خیلــی 
خوشــحالم کــه در ایــن نمایــش توانســتم بخش هایــی از فیلــم را 
درکنــار شــما ببینــم. امــروز در ســینماهای مختلف حاضر شــدم و 
بخش هایــی از فیلــم را بــا مــردم دیــدم. هــر وقــت کــه وارد ســالن 
می شــدم احســاس می کــردم کــه کســی در ســالن نیســت. همــه 
متمرکــز فیلــم بودنــد و ســكوت بــر ســالن حاکــم بــود. ایــن اتفاق 
ــم بخشــی از آن به خاطــر  ــاارزش اســت و می دان ــم ب ــی برای خیل
محبت هایــی اســت کــه بــه فیلم های مــن داریــد. احتمــاالً بعــد از 
دیــدن فروشــنده دوســت نداریــد زیاد صحبت بشــنوید و دوســت 
داریــد تنهــا باشــید و فكــر کنیــد امــا فقــط ایــن نكتــه را تأکیــد 
می کنــم کــه قــدر محبت هــای شــما را بــه فیلم هایــم می دانــم و 

برایــم بزرگتریــن ســرمایه و خوشــبختی در زندگــی اســت.«
ایــن فیلم کــه در نخســتین روز فروش خــود بیــش از 250 میلیون 
تومــان فــروش رفــت. تاکنــون تواســنته در چندین جشــنواره مهم 
ســینمایی جوایــزی زیــادی را از آن خــود کنــد. فرهادی بــا نگارش 
ــه و  ــن فیلم نام ــزه نخــل طــای بهتری ــم جای ــن فیل ــه ای فیلم نام
شــهاب حســینی هم جایزه بهتریــن بازیگر مــرد را کســب کردند.

اوون گایبرمــن منتقــد ورایتــی دربــاره ایــن فیلــم نوشــت: »یكی 
از بی شــمار دالیلــی کــه آلفــرد هیچــكاک به عنــوان بزرگتریــن 

مــی تــوان نظــام حقوقــی کنــد و قوانین نامناســب و عــدم درک 
اجتماعــی و ســنگینی نــگاه و ســخن مــردم را علــت دانســت یا 
بــه ســمت نظریــات روانــكاوی رفــت و علــت را درناخــودآگاه 

جســت و جــو کــرد .
در قــرون وســطی زن عامــل پلیــدی و شــیطان صفــت فــرض 
شــده اســت و فریبــكاری جــزوی از ذات اوســت، علتــی کــه در 
فیلــم مســتانه هــم درنظــر گرفتــه شــده و خــود زن را عامــل 

ایــن اتفــاق دانســته انــد.
فرضیــه دوم قداســت پنــداری اســت، زن )درقالــب مــادر ( در 
ناخــودآگاه اکثــر جوامــع فرشــته صفــت و عــاری از هرگونــه 
پلیــدی اســت هنگامــی کــه لكــه ای براین تصــور درذهــن خود 
فــرد بیفتــد، حــس بــی آبرویــی و از دســت دادن معصومیــت 
را دارد ماننــد رفتــاری کــه رعنــا در فیلــم فروشــنده داشــت. 
هنگامــی کــه از خانــه شــما شــی ای دزدیــده شــود مــی توانیــد 
ــرای  ــا ب ــد ام ــده ای ــن را دزدی ــان کاالی م ــه ف ــد ک داد بزنی
ــد،  ــوده ان ــم را رب ــد معصومیت قدیســه ســخت اســت داد بزن
خجالــت رعنــا در برابــر همــكاران و همســایه هایــش را نیــز 

ــه دانســت. ــن فرضی ــی از ای ــوان حاک می ت
درمجمــوع هنــوز علتی قطعــی و کارشــده دربــاره ایــن موضوع 
وجــود نــدارد. ولــی فیلــم هــای ســاخته شــده و تحقیقــات کلید 
خــورده دربــاره ایــن مبحــث نشــان دهنــده ی چــراغ روشــنی 

مبنــی بــر تــاش درجهــت رفــع ایــن مشــكل اســت.

فیلمســاز همــه دوران شــناخته می شــود، یــك فیلمســاز تمام عیار، 
ایــن اســت کــه روح و تكنیك آثــار او موجب برانگیختن بســیاری 
ــه،  ــت. او البت ــده اس ــان ش ــه آن ــا هم ــه بس ــان و چ از کارگردان
رب النــوع دایمــی هــر کســی دیگــری خواهــد بــود کــه فیلمــی 
دلهــره آور بســازد، امــا او همچنــان می توانــد فراتر از آنهایی باشــد 
کــه حتــی کمتــر »هیچكاکــی« محســوب می شــوند و یــك مثال 
عالــی اصغــر فرهــادی نویســنده و کارگــردان اســتاد ایرانی اســت. 
فرهــادی درام هایــی از اختافــات داخلــی می ســازد کــه درعیــن 
حــال از گســترش آنچــه بــه شــما نشــان می دهنــد، خــودداری 
ــت کنده،  ــاف و پوس ــاهده گر، ص ــه مش ــا صبوران ــد؛ آنه می کن
خــاص، و واقعــی هســتند. وقتــی شــما فیلمــی از اصغــر فرهــادی 
ــدش  ــم جدی ــا فیل ــی« و »گذشــته« ت ــد از »جدای تماشــا می کنی
ــی  ــط نوع ــاً توس ــوا تقریب ــن اغ ــوید. ای ــوا می ش ــنده«، اغ »فروش
حیله گــری معكــوس نامرئــی و رفتــن بــه موقعیتــی ناتورالیســتی 
پیــش مــی رود. درنهایــت شــما شــروع می کنیــد بــه درک اینكه 
در یــك توفــان فراگیــر، گیــر افتاده ایــد و همــه خــاک و خاشــاک 
ایــن توفــان می توانــد از افــراد روی صحنــه نیــز منتقــل شــود.« 
ایــن فیلــم نســبت بــه آثــار قبلــی فرهــادی روشــن و واضح تــر 
بیــان می شــود. خــود او در مصاحبــه ای گفتــه: »هرچــه مــن فیلم 
ــه نظــر کارم ســخت تر می شــود،  ــر مــي روم، ب ــم جلوت ــه فیل ب
چــون مخاطبــان می شناســند کــه مــن بــه چــه ترتیــب قصــه 
ــراغ  ــه س ــر آنك ــت، مگ ــزی نیس ــا گری ــن فض ــم. از ای می گوی
ــا آن  ــتم و ب ــا از آن دور هس ــه کام ــروم ک ــتانی ب ــت داس روای
غریبــه، اگــر چنیــن کنــم آنــگاه دیگــر مــن نیســتم، مــن تبدیــل 
بــه فیلمســازی می شــوم کــه از تــرس و نگرانــی لــو رفتــن ایــن 
شــیوه کار ســراغ نــوع دیگــری از فیلمســازی رفتــه اســت. ایــن 
ــم و  ــه خــودم می دان ــه و تجرب ــی را ســلیقه، عاق ــوع قصه گوی ن
در ایــن فضــا ســعی می کنــم آن را فیلــم بــه فیلــم پخته تــر کنــم. 
امیــدوارم در مــورد فیلــم فروشــنده همانطورکــه شــما می گوییــد 
ایــن نقاطــی کــه درام را می ســازند، پخته تــر و پنهان تــر باشــند«. 
بــه هــر ترتیــب فروشــنده اثــری فوق العــاده اســت کــه تماشــای 
ــن  ــت عمده تری ــوان گف ــود. و می ت ــد ب ــذار خواه ــاً تأثیرگ آن قطع
مســأله ای کــه در ایــن فیلــم مــورد بررســی قــرار گرفتــه، بــه گفته 

خــود فرهــادی بحــث حریــم خصوصــی اســت.
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چنــدی پیــش برگــزاری کنســرت   در شــهرهای مذهبــی موضــوع برنامــه زاویــه شــبكه چهــار ســیما شــد. در ایــن برنامــه 
مناظــره اي در مــورد مســائل مطــرح شــده دربــاره کنســرت ها برگــزار شــد کــه چهــار نفــر )دو نفــر موافــق و دو نفــر 
ــد و یــك  ــه مذهبــي، بحــث کردن ــف( در مــورد بایدهــا و نبایدهــاي برگــزاري کنســرت، در شــهرهاي موســوم ب مخال
نظرســنجي پیامكــي هــم در ایــن برنامــه انجــام شــد: »بــه نظــر شــما برگــزاري کنســرت ها در شــهرهاي مذهبــي چــه 
پیامدهایــي را مي توانــد بــه همــراه داشــته باشــد؟« بــراي ایــن نظرســنجي ســه گزینــه گذاشــته شــد: گزینــه اول: شــهر 
ــي آورد،  ــد م ــي پدی ــي و فرهنگ ــاي اجتماع ــه دوم: ناهنجاري ه ــد، گزین ــي مي کن ــهر غیرمذهب ــه ش ــل ب ــي را تبدی مذهب
گزینــه ســوم: هیچ کــدام. بلكــه مي شــود بــا مدیریــت فرهنگــي درســت بتــوان یــك کنســرت ســالمي را شــاهد باشــیم. 
طبــق گفتــه مجــري برنامــه بــدون یــك درصــد انحــراف 99 و 3 دهــم درصــد گزینــه ســوم انتخــاب کرده انــد. بــا ایــن 
حســاب بــه نظــر مي رســد کــه مــردم مخالــف برگــزار شــدن کنســرت در شــهرهاي مذهبــي نیســتند و بــر ایــن باورنــد 

کــه بــا مدیریــت فرهنگــي درســت ایــن اتفــاق در شــهرهاي مذهبــي هــم خواهــد افتــاد.

حسین وحدتی در مصاحبه با وقایع اتفاقیه:
همچنان به حاصلخیز بودن اقلیم خراسان امیدوارم

داشــته باشــد مشــكاتی از قبیــل نــگاه بانــدی و 
بــه  نمی آیــد.  بوجــود  بیجــا  ســخت گیری های 
ــت  ــه می توانس ــم ک ــر ه ــازمان دیگ ــك س ــرم ی نظ
کنــد  عمــل  تئاتــر  عرصــه ی  در  قوی تــر  خیلــی 
ــد و  ــه بای ــان ک ــه آنچن ــت ک ــگاهی اس ــاد دانش جه

ــد. ــش کن ــای نق یف ــته ا ــت نتوانس ــاید اس ش
ــهد  ــطح مش ــم از س ــر بخواهی ــی اگ ــای وحدت - آق
در  کشــور  کالن  سیاســت های  و  رویــم  فراتــر 
حــوزه تئاتــر را بررســی کنیــم مــی دانیــم کــه 
ــر  ــی ب ــعارهایی مبن ــا ش ــی ب ــن روحان ــت حس دول
بســته  فضــای  زدودن  و  هنرمنــدان  بــه  اعتمــاد 
فرهنگــی روی کار آمــد. اکنــون پــس از گــذر ســه 
ــزی  ــت ممی ــی وضعی ــت روحان ــر دول ــال از عم س
ــی  ــل از روحان ــه دوران قب ــبت ب ــور را نس و سانس

می کنیــد؟ ارزیابــی  چگونــه 
- بــه نظــر مــن دولــت روحانــی اصــا تاثیــری 
ــت  ــته و دول ــی نداش ــای فرهنگ ــردن فض ــاز ک در ب
نتوانســته قانونگرایــی کــه یكــی از شــعارهایش را 
ــای  ــفانه دغدغه ه ــد. متاس ــی کن ــت عملیات ــوده اس ب
ــا پشــتوانه  ــی ب ــان خــاص از مجــاری قانون ــك جری ی

مطالبــه  حالی کــه  در  می شــود  پیگیــری  مســئوالن 
ــه ای  ــا دغدغ تفاق ــه ا ــدان ک ــت از هنرمن ــام حمای ع
سیاســی نیســت کمــاکان روی زمیــن مانده اســت. 
هنرمنــدان  قشــر  از  حمایــت  جهــان  در  امــروزه 
ای  ویــژه  اهمیــت  بودنــش  تاثیرگــذار  علــت  بــه 
ــردن  ــط ک ــاهد خ ــا ش ــا تنه ــور م ــا در کش دارد ام
اســتفاده  و  انتخابــات  آســتانه ی  در  هنرمنــدان 

هســتیم.  آنهــا  از  تبلیغاتــی 
- بــا ایــن اوصافــی کــه شــرح دادیــد رونــد ارزیابــی 

و نظــارت بــر تئاتــر در مشــهد چگونــه اســت؟
ــك  ــرای ی ــن و اج ــوز گرفت ــد مج ــورد رون - در م
بتــدا نمایــش توســط یــك  نمایــش بایــد بگویــم ا
ارائــه می شــود،  گــروه تئاتــری بــه اداره ارشــاد 
ــرا  ــل از اج در صــورت کســب مجــوز، نمایشــنامه قب
لبتــه  ــاره بازبینــی مــی شــود کــه ا توســط ارشــاد دوب
بازبینــی  از  پــس  نمایش هــا  از   معــدودی  مــوارد 
ــس از  ــی پ ــرح خوب ــت. ط ــده اس ــو ش ــش لغ اجرای
ــب  ــه منص ــفی ب ــدرا یوس ــای ص ــدن آق روی کار آم
بتــدا  ریاســت ارشــاد مشــهد اجــرا شــده اســت کــه ا
»شــورای  عنــوان  بــه  گروهــی  را  نمایــش  متــون 
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69 وارد  ــال  ــی از س ــین وحدت ــه: حس ــش مصاحب پی
ــندگی  ــری، نویس ــت. بازیگ ــده اس ــر ش کارزار تئات
ــد.  ــم می ده ــده و تعلی ــم دی ــی را تعلی و کارگردان
در  او  شــعر  دفتــر  یــک  و  نمایشــنامه  چهــار 
دبیــر  اکنــون  هــم  و  دارد  قــرار  چــاپ  آســتانه 
نشســت هــای تخصصــی نمایشــنامه خوانی اســتان 
ــش( اســت. در  خراســان رضــوی )شــنبه هــای خوان
ــا را  ــوت م ــهریورماه دع ــرم ش ــر گ ــک بعدازظه ی
ــا  ــش های م ــه پرس ــدر ب ــعه ص ــا س ــت و ب پذیرف

ــخ داد. ــر پاس ــال و روز تئات ــون ح پیرام
ــی  ــرای معرف ــاز دروازه ای ب ــر مشــهد از دیرب - تئات
اســت.  بــوده  کشــوری  هنرمنــدان  شــکوفایی  و 
ــرورش  ــاظ پ ــهد را از لح ــر مش ــروز تئات ــت ام وضعی
ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــوان چگون ــتعدادهای ج اس

ــه  ــدان ب ــكوفایی هنرمن ــل ش ــی از عل ــد بخش - ببینی
ــز  ــی نی ــتگی دارد و بخش ــان بس ــای خودش ــی ه نای توا
ــض و بســط  ــه قب لبت ــه ا ــاری ک ــای ج ــه سیاســت ه ب
ــدود  ــه مح ــی ک ــت های ــی سیاس ــد. یعن ــی کن ــدا م پی
 3 براســاس  مــن  رهاکننــده.  یــا  و  اســت  کننــده 
دهــه  تجربــه  ای کــه در عرصــه تئاتــر داشــته ام 
ــت سیاســت های  ــر وق ــم ه ــما بگوی ــه ش ــم ب ن ــی توا م
ــی  ــوده ، خروج ــبتی ب ــلیقه ای و مناس ــر س ــاری تئات ج
خوبــی نداشــته اســت و حتــی بــاب میــل همــان 
ــدارک  ــی را ت ــای فرمایش ــنواره ه ــه جش ــانی ک کس
ــرای  ــتری ب ــت بس ــا هروق ــت. ام ــد نبوده اس ن دیده ا
را  پویاتــر  تئاتــری  شــده  فراهــم  ســلیقه ها  همــه 
ــم  ــت های حاک ــروز، سیاس ــه ام لبت ــم. ا ی ــاهد بوده   ا ش
آدم هــای  شــخصیت  از  متاثــر  مشــهد  تئاتــر  بــر 
ــوع  ــر ن ــرف دیگ ــت. از ط ــز اس ــهرمان نی ــری ش تئات
ــوزه  ــش، ح ــن نمای ــر انجم ــی نظی ــت ارگان های فعالی
ــر  ــم ب ــگاه حاک ــهرداری از ن ــا ش ــاد و ی ــری، ارش هن
آن ارگان در حــوزه تئاتــر نشــات می گیــرد. مثــا 
ــا  ــازی تنه ــهد بسترس ــهرداری مش ــون در ش ــم اکن ه
منتهــی شــده  و خــاص  یــك جمــع محــدود  بــه 
کــه نتیجــه اش عــدم حضــور تئاتری هــای مشــهد 
سفارشــی  آثــار  هــم  خروجــی اش  و  آنجاســت  در 
ــز  ــتان را نی ــهد و اس ــر مش ــن تئات ــر انجم ــت. اگ اس
چنــدان  کار  حاصــل  درمی یابیــد  کنیــد  بررســی 
نشــان دهنده ی  کــه  نیســت  مشــهد  نــام  درخــور 
ــر  ــه نظ ــوع ب ــت. در مجم ــكات اس ــری مش ــك س ی
زیــادی  بســتگی  تئاتــری  کان  سیاســت های  مــن 
مدیــر  اگــر  دارد.  سیاســتگذاران  شــخصیت  بــه 
ــه ای  ن ــد و مشــی بزرگوارا ــل کن ــی عم ــازمانی قانون س

بررســی  بازخــوان  هیئــت  عنــوان  بــه  مشــورتی« 
دوســالی  یكــی  مســئولیت  ایــن  می کننــد.  کیفــی 
ــتان  ــر از دوس ــن و چندنف ــده ی م ــر عه ــه ب ــت ک اس
بایــد  نمایش هــا  مــا  دیــد  از  اســت.  تئاتــری 
حداقل هایــی را از حیــث ادبیــات نمایشــی داشــته 
ــا  ــر م ــه نظ ــه ب ــواردی ک ــر م ــرف دیگ ــند. از ط باش
ــزد  ــروه گوش ــه گ ــود ب ــرا ش ــع اج ــت مان ــن اس ممك
ولــی  شــود  انجــام  الزم  تغییــرات  تــا  می کنیــم 
ــای  ــه ویژگی ه ــت ک ــت اس ــر کیفی ــد ب ــتر تاکی بیش

ــد. ــوب باش ــر خ ث ا
ــده  ــت هــای انجــام شــده آین ــه صحب ــا توجــه ب - ب

ــد؟ ــی کنی ــی م ــور ارزیاب ــهد را چط ــر مش تئات
- مــن پیــش گــو نیســتم کــه بتوانــم ســوال بــه 
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــم ول ــواب بده ــی را ج ــن مهم ای
اینكــه پتانســیل ایــن شــهر بســیار بــاال اســت و 
ــان  ــن همچن ــت م ــرور اس ــه ای هنرمند پ ــه، خط خط
ــه  ــدوارم و ب ــم امی ــن اقلی ــودن ای ــز ب ــه حاصلخی ب
ــای  ــد فض ــی کنن ــعی م ــه س ــانی ک ــن کس ــاد م اعتق
ــال  ــد، برعكــس، در ح ــی شــهر را محــدود کنن فرهنگ

تقویــت آن هســتند.

ــز مروری بر حواشی کنسرت ستیزی ــا را مرک ــدی آنه ــاب علم اله ــه جن ــگری ک گردش
ــه  ــت کردن ب ــان پش ــداق هم ــد مص نن ــی می خوا عیاش
ــح  ــه تفری ــه مقول ــم ک نی ــن می دا ــت. همچنی ــا اس دنی
ــن  ــی ای ــای اصل ــزو نیازه ــروزی ج ــوان ام ــرای ج ب
قشــر اســت کــه نمی تــوان آن را نادیــده گرفــت 
عــوارض   اســت  ممكــن  آن  بــه  توجــه  عــدم  و 

ــد. ــته باش ــی داش ــی را درپ ن ــی و روا اجتماع
ــی کشــورها  ــروزه تمام ــم ام ــی دانی ــر م ــوی دیگ از س
ــگری  ــاد گردش ــه اقتص ــیدن ب ــرای رس ــاش ب در ت
پــاک«  بــه »اقتصــاد  از آن  و  توریســتی هســتند  و 
درآمــد  بــدون  کــه  به گونــه ای  می کننــد.  تعبیــر 
ــزرگ و صاحــب  ــی کشــورهای ب صنعــت توریســم، حت
ــود  ــه خ ــادی را در جامع ــرزش اقتص ــی ل ــام صنعت ن
از  بســیاری  علــت  به همیــن  می کننــد.  احســاس 
بیشــتر  هرچــه  بسترســازی  در  ســعی  کشــورها 
ــهر  ــگاه ش ــد، آن ــود دارن ــور خ ــت در کش ــن صنع ای
ــدادن  ــت ن ــرای از دس ــا ب ــدن آنه ــعی در ران ــا س م
ــل  ــن عم ــه ای ــه نتیج ــود دارد ک ــی خ ــر مذهب تصوی
پاییــن مانــدن ســطح توســعه اقتصــادی شــهر و رکــود 
ــز خــود آســیب  ــر نی ــن ام ــه ای ــد شــد ک ــازار خواه ب
ــن در  ــت. ای ــد داش ــراه خواه ــی به هم ــدی اجتماع ج
شــرایطی اســت کــه می دانیــم بیشــتر آســیب های 
اجتماعــی منشــأ اقتصــادی دارنــد و طبعــا آینــده 

ــد. ــرار می ده ــود ق ــر خ ــت تأثی ــم تح ــهر را ه ش
ــراه  ــه هم ــت ک ــن اس ــر ای ــل دیگ ــل تأم ــه قاب نكت
ــه  ــگرانی ک ــام گردش ــار ن ــق« کن ــردن واژه »فاس ک
هیچ گونــه  وجــود  بــدون  می آینــد  مشــهد  بــه 
ــی دارای  ــم عرف ــرعی و ه ــاظ ش ــم از لح ــی ه مدرک

ــت. ــكال اس اش
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و  فرهنگــی  محفــل  کمتــر  گذشــته  روزهــای  در 
پیرامــون  آن  در  کــه  یافــت  می تــوان  را  سیاســی 
ــث  ــهد بح ــده در مش ــود آم ــی به وج ــی فرهنگ حواش
ــام  ــخنان ام ــل س ــد. از اص ــداده باش ــی رخ ن و جدل
ایــن  در  تنهــا  و  آگاهیــم  همگــی  مشــهد  جمعــه 
اظهــارات  آســیب های  و  پیامدهــا  بیــان  بــه  جــا 
چالــش  می پردازیــم.  مختلــف  ابعــاد  در  ایشــان 
امــام جمعــه مشــهد  کــه  برانگیزتریــن موضوعــی 
بــر روی آن تأکیــد داشــت موضــوع لغــو تمامــی 
ــی  ــن اله ــم ام ــت حری ــهد و رعای ــرت ها در مش کنس
ــهد را  ــراف مش ــهرهای اط ــن ش ــه دام لبت ــه ا ــود ک ب
ــت  ــه هم ــذ ب ــًا روی کاغ ــد فع ــت هرچن ــم گرف ه
در  کنســرت  برگــزاری  ممنوعیــت  ارشــاد  وزیــر 

شــهرهای مجــاور مشــهد ملغــی شــده اســت.
می شــود  مطــرح  ناخــودآگاه  کــه  پرسشــی  حــال 
کنســرت های  لغــو  بــا  آیــا  کــه  اســت  ایــن 
ــگاه  ــی ن ــامی و مذهب ــهر را اس ــوان ش ــی می ت قانون
ــرت  ــو کنس ــه لغ ــن ک ــه ای ــت ب ــا عنای ــت؟ و ب داش
ــت  ــهد نیس ــه مش ــت جمع ــارات امام ــه اختی در حیط
و قانون گــذاری کشــور ملــزم بــه اجــرای قوانیــن 
کشــور  شــهرهای  تمامــی  در  عادالنــه  و  یكپارچــه 
ــن  نی ــد قوا ــل ض ــك عم ــوان آن را ی ــا می ت ــت آی اس
بــرای مــردم مشــهد  و حقــوق شــهروندی  رایــج 

دانســت؟
ــتاورد  ــه دس ــت ک ــن اس ــت ای ــلم اس ــه مس ــه ک آنچ

و  شــكاف  ایجــاد  بــه  منجــر  تنهــا  عمــل  ایــن 
فاصلــه میــان ایشــان و مــردم مشــهد و کم رنــگ 
ــگ  ــان فرهن ــی می ــاد دوگانگ ــا و ایج ــدن ارزش ه ش
مطالعــات  می شــود.  اســامی  ارزش هــای  و 
جامعــه  زمانی کــه  داده  نشــان  جامعه شناســانه 
شــود  بی تفــاوت  خــود  ارزش هــای  بــه  نســبت 
جــدا  خــود  روزمــره  مســائل  از  را  آن  به تدریــج 
پیدایــش  موجــب  امــر  ایــن  کــه  کــرد  خواهــد 

اجتماعــی«  و  فرهنگــی  »سكوالریســم  زمینه هــای 
ــر ذهنــی  ــا خواســته و تصوی خواهــد شــد کــه قطعــًا ب

اســت. متفــاوت  مشــهد  از  علم الهــدی  آقــای 
ــم،  ــز بنگری ــی نی ــد معرفت ــن مســئله از دی ــه ای ــر ب اگ
نمی باشــد  توجیه پذیــر  کنســرت ها  گســترده  لغــو 
زیــرا در روایــات به صــورت مؤکــد آمــده اســت 
ــه  ــه بهان ــا ب ــرک دنی ــازه ت ــلمانی اج ــچ مس ــه هی ک
آخــرت را نــدارد و حــذف تمامــی مراکــز تفریحــی و 
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ــی شــورای اســامی شــهر مشــهد  ــن جلســه علن ــام رضــا)ع( در یكصــد و بیســت و یكمی ــده ســپاه ام ــاه 95 فرمان اردیبهشــت م
در تــاالر شــورا اظهــار داشــت: درخواســت مــا از اعضــای شــورای اســامی شــهر مشــهد ایــن اســت کــه در ارتبــاط بــا وضعیــت 
ــوان پایتخــت معنــوی  ــه عن ــر مســئوالن از شــهر مشــهد ب ــان اینكــه اکث ــا بی ــر عمــل شــود. وی ب فرهنگــی شــهر مشــهد جدی ت
کشــور یــاد می کننــد گفــت: مســئوالن بایــد توجــه کننــد کــه آیــا واقعــًا شــرایط فرهنگــی موجــود در شــهر مشــهد بــا نام هایــی 
کــه بــرای ایــن شــهر بــه کار می برنــد تناســبی دارد. وی خاطرنشــان کــرد: در شــمال مشــهد گرفتاری هــای اجتماعــی، اقتصــادی و 
فرهنگــی داریــم امــا در بخش هــای دیگــر شــهر مشــهد مشــكات فرهنگــی پنهــان داریــم و بایــد فكــری بــرای اینهــا کــرد. ســردار 
نظــری عنــوان کــرد: یكــی از دالیلــی کــه در ایــن بخش هــا مــا دچــار ایــن چالش هــا هســتیم ایــن اســت کــه پایگاه هــای دینــی 
و اعتقــادی بــه عنــوان مســاجد در ایــن بخــش از مشــهد کــم اســت.فرمانده ســپاه امــام رضــا)ع( افــزود: امــروزه در بخش هایــی 
مثــل ســجاد، فرامــرز، قاســم آبــاد و آب و بــرق نســبت بــه جمعیــت و کالبــد شــهری میــزان و تعــداد مســاجد بســیار کــم بــوده و 
اتفاقــات در ایــن مناطــق نیــز بــرای مــا مثــل روز روشــن اســت.وی بیــان اینكــه نظــام مســجد ســازی در فرهنــگ ســازی می توانــد 
تاثیــر بســزایی داشــته باشــد گفــت: برخــی در بحــث مســجد ســازی بنــا دارنــد تــا مســاجد دو هــزار متــری بــا هزینــه هــای بــاال 
ایجــاد کنند.نظــری تصریــح کــرد: دسترســی بــه مســاجد در ســطح شــهر بایــد آســان و تعــداد مســاجد بایــد افزایــش پیــدا کنــد.
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ــرای تماشــای فیلــم »فروشــنده« جدیدتریــن ســاخته اصغــر  ب
ــان آورد و  ــه ارمغ ــزه در جشــنواره کــن ب ــه دو جای ــادی ک فره
اکنــون نیــز نماینــده ایــران در فســتیوال اســكار اســت، به ســینما 
هویــزه رفتــم و پــس از تماشــای ایــن فیلــم تكان دهنــده، بــا چند 
تــن از مــردم کــه درحال خــروج از ســالن بودنــد مصاحبه گرفتم 
تــا ببینــم نظــر مــردم نســبت بــه ســینما و اختصاصــاً وضعیــت 
ســینماهای مشــهد چگونــه اســت. در ادامــه متن مصاحبــه کوتاه 
مــا بــا چنــد شــهروند ســینما دوســت و آقــای کریمــی مدیــر 

پردیــس ســینمایی هویــزه را می خوانیــد.
یكــی از مصاحبه شــوندگان کــه خانومــی دانش آموختــه رشــته 
مهندســی صنایع بــود، درخصوص میزان اســتقبال خود از ســینما 
در مشــهد  اظهــار کــرد: مــن هــر زمــان کــه بــا خبــر شــوم فیلم 
خوبــی بــر روی پــرده اســت،  به ســینما می آیــم و ســنگ ترازویم 
دوســتانی هســتند که شــناخت خوبی نســبت به ســینما دارند و 
آنهــا مــن را راهنمایــی می کننــد تــا چــه فیلم هایــی را ببینــم. وی 
در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه به نظــر او چه ســینمایی در مشــهد 
مناســب تر اســت گفــت: ســینما هویــزه از لحــاظ ســاختاری از 
کیفیــت بهتری نســبت بــه ســینماهای دیگــر برخــوردار اســت 
ولــی از لحــاظ نــوع فیلــم هیچ تفاوتــی با ســینماهای دیگر نــدارد. 
وی ادامــه داد: مــا هنــوز نســبت به ســینمای جهان بســیار عقب 
هســتیم و البتــه ایــن درحالــی اســت کــه نســبت بــه ســال های 
گذشــته پیشــرفت های خوبی داشــته ایم. ایــن خانم درمــورد نحوه 
گزینــش فیلــم در بیــن مــردم گفــت: با توجــه بــه صحبت هایی 
کــه امــروز در جامعــه وجــود دارد مــردم بیشــتر میــل بــه دیدن 

فیلم هــای طنــز دارنــد چــون خودشــان بــه انــدازه کافــی درگیــر 
مشــكات هســتند و نمی خواهنــد دوبــاره در ســینماها بــا ایــن 
مشــكات مواجــه شــوند. مــن خــودم مخاطــب ایــن فیلم هــا 
نیســتم و از وضعیــت دقیــق آنهــا اطاعــی نــدارم امــا بــه گفتــه 
ــز برخــوردار  ــی نی ــی باالی ــه از ســطح فرهنگ ــن ک دوســتان م
ــد.  ــران ندارن ــی در ای ــت خوب ــا کیفی ــه فیلم ه ــتند این گون هس
یكــی دیگــر از تماشــاگران کــه کارشــناس گرافیــك بــود، عنوان 
کــرد: حــدوداً هــر یكــی دو مــاه بــه ســینما می آیــم و معمــوال 
هــم ژانــر اجتماعــی را انتخــاب می کنــم. به نظــر مــن ایــن ژانــر 
در ایــران پیشــرفت های خوبــی داشــته، ژانر هــای دیگــر به ویــژه 
اکشــن به دلیــل نبــود جلوه هــای ویــژه مناســب در ایــران کیفیت 
خوبــی ندارنــد. وی در مــورد ســینما هویــزه گفــت: ســینما هویزه 
از لحــاظ کیفیــت صــدا و تصویــر بســیار باالســت. این شــهروند 
مشــهدی ادامــه داد: از لحــاظ نــوع فیلــم و کیفیــت فیلم هــا در 
ایــران شــاهد پیشــرفت هایی بوده ایــم ولــی نســبت بــه ســینمای 
جهــان هنــوز بســیار عقــب هســتیم. وی در مــورد نحــوه انتخاب 
فیلــم بــرای آمــدن بــه ســینما عنــوان کــرد: اینكه چه شــخصی 
فیلــم را کارگردانــی کــرده اســت بــرای مــن بســیار مهــم اســت 
چــون حتــی بازیگــران خــوب گاهــی اوقــات بــرای امــرار معاش 
مجبــور بــه بازی کــردن در هــر فیلمــی هســتند کــه خــود از آن 
راضــی نیســتند امــا کارگــردان دســت بازتــری در تصمیم گیری 
ــود  ــی ب ــه کــردم آقای ــا او مصاحب دارد. شــخص ســومی کــه ب
کــه خــود مدتــی در خراســان شــمالی مســئول ســینمایی بــوده 
و پــدرش یكــی از ســینماهای ایــن اســتان را اجــاره کــرده بــوده 
اســت و به همیــن خاطــر بــه ادعــای خــود از نزدیــك بــا فضــای 
ســینما آشــنایی داشــته اســت. وی خاطرنشــان کــرد: به طــور 
معمــول در هرمــاه دوبــار بــه ســینما می آیــم. فیلم های ســینمای 

ایــران ازلحــاظ کیفیــت بســیار بهتــر از قبــل شــده اند. ایــن آقــا 
اضافــه کــرد: خوشــبختانه موضوعــات فیلم هــا بهتــر شــده اند و 
ــد. وی در  ــرای انتخــاب دارن مخاطبیــن گزینه هــای بیشــتری ب
مــورد فیلم هایــی کــه بــرای تماشــا در ســینما انتخــاب می کنــد، 
 عنــوان کــرد: ابتــدا دربــاره فیلــم مطالعه می کنــم، جشــنواره هایی 
کــه در آن شــرکت کــرده و جوایــزی را کــه برده اســت، بررســی 
ــرای  ــر ب ــودن اث ــان از قوی ب ــورت اطمین ــد درص ــم و بع می کن
تماشــای آن بــه ســینما می آیــم. وی درمــورد وضعیت ســینمای 
امــروز ایــران ابــراز کــرد:  بــا اینكــه پیشــرفت هایی نســبت بــه 
گذشــته داشــته ایم ولــی بــه دلیــل محدودیت هایــی کــه وجــود 
ــود  ــردم را به خ ــی م ــی زندگ ــكل واقع ــوز ش ــا هن دارد فیلم ه
نگرفته انــد و هنوز شــمای حقیقــی زندگــی ایرانیــان را آن طور که 
بایــد نشــان نمی دهند. متاســفانه در همــه ابعاد از ســینمای جهان 
بســیار عقــب هســتیم امــا بخــش خصوصــی می توانــد در کمك 
بــه حــل ایــن مســأله و برطرف ســازی آن بســیار مؤثر باشــد. در 
انتهــا ســراغ مدیر خوشــروی پردیس ســینمایی هویزه رفتــم. وی 
در خصــوص اســتقبال از فیلم هــای روی پــرده در چنــد ســال 
اخیــر اظهــار کــرد: در ســینما هویــزه از ســال 1391 کــه ایــن 
ســینما بازســازی شــده مــا هرســال ســیر صعــودی در میزان 
تماشــاگران داشــتیم، همچنیــن در ســینماهای آفریقــا و قدس 
نیــز عاقــه مــردم در چنــد ســال اخیــر بــه ســینما بیشــتر 
شــده اســت و مــا شــاهد رشــد فــروش بلیــط در گیشــه ها 
بوده ایــم. مهــدی کریمــی ژانــر کمــدی را جذاب تریــن ژانــر 
بــرای مشــهدی ها دانســت و در ادامــه اظهــار کرد: بیشــترین 
آمــار فــروش بــرای فیلــم 50 کیلــو آلبالــو را می تــوان شــاهد 
مثــال خوبــی بــرای رغبــت مــردم نســبت بــه فیلم هــای ایــن 

حــوزه در نظــر گرفــت.

همراه با سازمان دانشجویان

حجت االسالم و المسلین مصطفی درایتی در گفتگو با وقایع اتفاقیه:

دیربــاز مدیریــت فرهنگــی مشــهد یــك مدیریــت 
ــی  ــه عبارت ــت، ب ــوده اس ــع نب ــق واق ــدرن و مطاب م
ــت  ــه اســت. حال ــه خــود گرفت ــه ب ــت دوگان ــك حال ی
اول ایــن کــه می خواهــد وضعیــت ســنتی خــود را 
ــدرن از  ــبه م ــی ش ــت دوم تلق ــد و حال ــته باش داش
ــزاری کنســرت  ــال برگ ــوان مث ــه عن ــگ اســت ب فرهن
ــا چــه  ــزاری آن ب ــه برگ ــه صــورت مشــروط و اینك ب
نتیجــه اش تحمیــل  ارزش هایــی منافــات دارد کــه 

آســیب های بیشــتر اســت.
-  عــده ای از صاحــب نظــران سیاســی معتقدنــد 
ــته  ــهد خواس ــهر مش ــرای ش ــژه ب ــن وی ــرای قوانی اج
ــروز مفهــوم »فدرالیســم«  ــه ب ــا ناخواســته منجــر ب ی
ــص  ــا ن ــه ب ــود ک ــی ش ــی کشــور م در فضــای سیاس
ــون اساســی در تضــاد اســت. نظــر شــما  ــح قان صری

ــت؟ ــل چیس ــن تحلی ــون ای پیرام
بــه  »ملوک الطوایفــی«  لفــظ  از  اســت  بهتــر   -
آیــا  واقعــا  کنیــم!  اســتفاده  »فدرالیســم«  جــای 
قوانینــی  کــه  جداســت  کشــور  بقیــه  از  مشــهد 
جداگانــه داشــته باشــد؟ مردمــی کــه می خواهنــد 
کــه  بداننــد  بایــد  کننــد  زندگــی  شــهر  ایــن  در 
قانــون کشــور چیســت و ایــن شــهر چگونــه اداره 
از  فقــط  موظفنــد  دولتــی  مســئولین  می شــود. 
تاکنــون  کــه  رفتار هایــی  و  کننــد  حمایــت  قانــون 
ــار  ــردم دچ ــه م ــت ک ــث شده اس ــاده، باع ــاق افت اتف

ــه  ــبت ب ــان نس ــا واکنش ش ــوند و نتیجت ــردرگمی ش س
ــنتی  ــر س ــه قش ــی ک ــد و احساس ــای تن عكس العمل ه
هــم آن را نمی پســندد افزایــش پیــدا کرده اســت. 
ــكاتی  ــه مش ــه ب ــا توج ــئولین ب ــی رود مس ــار م انتظ
کــه در ایــن شــهر وجــود دارد راه را بــرای حــل 
ــكلی  ــه ش ــه کار را ب ــه اینك ــد ن ــوار کنن ــكات هم مش
در  آســیب ها  افزایــش  باعــث  کــه  ببرنــد  پیــش 
جــوار حضــرت امــام رضــا)ع( شــود. وقتــی مســئله ای 
ــال  ــور ح ــه کش ــرای هم ــت، ب ــال اس ــور ح در کش
اســت و ربطــی نــدارد کــه کجــا انجــام خواهــد شــد. 
ــه  ــه کســانی ک ــد ک ــن انتظــار را دارن ــردم شــهر ای م
ــكات  ــه مش ــر ب ــتند عمیق ت ــهر هس ــن ش ــی ای متول
و آســیب های ایــن شــهر نــگاه کننــد و مســائل را 

ســطحی ارزیابــی نكننــد.
فوکــوس  بــا  را  بحــث  کمــی  بخواهیــم  اگــر   -
ــزاری  ــا برگ ــت ب ــت مخالف ــم عل ــگاه کنی ــتری ن بیش
ــده  ــالم ش ــرت ها اع ــرام کنس ــی ح ــرت، حواش کنس
نــه خــود کنســرت  هــا. بــه اجمــال بفرماییــد از 
ــی  ــل حالل ــوان فع ــی ت ــا اساســا م ــی آی ــدگاه فقه دی

ــرد؟ ــل ک ــش تعطی ــات حرام ــت تبع ــه عل را ب
ــیقی  ــرای موس ــالن های اج ــودم در س ــده خ - اوال بن
هــا  کنســرت    اکثــر  معتقــدم  و  کــرده ام  شــرکت 
کنتــرل شــده اســت و در آن هــا فقــط تشــویق و 
ــای  ــبیه میتینگ ه ــیار ش ــه بس ــود دارد ک ــاد وج فری

رضا قلندرآبادی
فارغ التحصیل فقه و حقوق

حجت االســالم  بــا  گفتگــو  مصاحبــه:  پیــش 
سیاســت  و  نواندیــش  فقیــه  درایتــی  والمســلمین 
در  ایشــان  شــخصی  منــزل  در  مشــهدی  پیشــه 
ــه  ــا)ع( ک ــام رض ــر ام ــرم مطه ــارگاه ح ــراف ب اط
موسســه ای فرهنگــی نیــز اســت، انجــام شــد. در 
وی  منتظــر  کتــاب  قفســه های  از  مملــو  اتاقــی 
ــا یــک ســینی چــای و شــیرینی داخــل  بودیــم کــه ب
ــث  ــگاه وارد بح ــم آن ــپ زدی ــی گ ــد. اندک ــاق ش ات

شــدیم.  مصاحبــه  و 
- امــروز در انتهــای تابســتان 95 در مشــهد شــرایط 
بــه گونــه ای اســت کــه فضــای فرهنگــی شــهر حــال 
و روز خوبــی نــدارد. مشــخص تریــن نمــود آن منــع 
ــل  ــت. تحلی ــهد اس ــهر مش ــرت در ش ــزاری کنس برگ
ــت؟ ــهد چیس ــروز مش ــی ام ــت فرهنگ ــما از وضعی ش

ــت.  ــد اس ــكافی جدی ــك کالبدش ــد ی ــهد نیازمن - مش
ــت. از  ــرده اس ــدا ک ــادی پی ــتره زی ــروز گس ــهد ام مش
ــر  ــی و مهاجرپذی ــم شــهری مذهب ــر می دانی طــرف دیگ
ــكل  ــی ش ــاظ اجتماع ــم از لح ــهر ه ــت ش ــت. باف اس
چندپارگــی  بــه  منجــر  کــه  کــرده  پیــدا  خاصــی 
ــی  ــه کاف ــدم توج ــفانه ع ــت. متاس ــده اس ــی ش فرهنگ
ــی  ــیب های اجتماع ــی، آس ــی فرهنگ ــن چندپارگ ــه ای ب
بســیار ســنگینی را در مشــهد ایجــاد کــرده اســت. لــذا 
ــگاه منطقــی  ــد یــك ن ــه ایــن شــهر بای ــگاه فرهنگــی ب ن
ــا  ــه م ــه را ک ــه آنچ ــد ک ــت باش ــا واقعی ــق ب و مطاب
در ایــن شــهر بــه عنــوان فضــای فرهنگــی ایجــاد 
ــهر و  ــی ش ــت اجتماع ــهر، باف ــت ش ــا جمعی ــم ب می کنی
ــن شــهر می آینــد متناســب باشــد. ــه ای زائرینــی کــه ب
ــن  ــهری را در ای ــتانی و ش ــئولین اس ــرد مس - عملک

ــد؟ ــی می کنی ــور ارزیاب ــتا چط راس
توجهــی  هیــچ  شــهر  مســئولین  مــن  نظــر  بــه   -
بــه ایــن قضیــه نكرده انــد. بایــد بدانیــم زندگــی 
ــبت  ــه نس ــی دارد ک ــاد مختلف ــهر ابع ــن ش ــردم ای م
ــوم  ــگاه عم ــس ن ــی جن ــرده حت ــر ک ــته تغیی ــه گذش ب
ــر  ــا)ع( دیگ ــر امام رض ــرم مطه ــه ح ــبت ب ــردم نس م
ــن  ــر م ــه نظ ــه ب ــه البت ــت ک ــابق نیس ــگاه س ــد ن مانن
ــن  ــئوالن ای ــا مس ــت ام ــده اس ــر ش ــگاه عمیق ت ــن ن ای
هــر کســی  و  نمی دهنــد  قــرار  مد نظــر  را  مســائل 
ــون  ــه جــای ســه میلی ــا عینــك خــود ب ــد ب ــه می آی ک
ــده  ــث ش ــذا باع ــد ل ــگاه می کن ــهر را ن ــن ش ــر، ای نف
کــه نــگاه فرهنگــی بــه معنــای عــام کــه بایــد جامعــه 
از آن برخــوردار باشــد وجــود نداشــته باشــد. در 
ــای  ــه ه ــردی در زمین ــای ف ــه بخشــی از انگیزه ه نتیج
ــد.  ــدا  کن ــوق پی ــی س ــای زیرزمین ــه کار ه ــی ب فرهنگ
مدیــران بایــد یــك بســط فرهنگــی ذهنــی نســبت بــه 
ــی  ــه فرهنگ ــه مجموع ــند و ب ــته باش ــهر داش ــن ش ای
شــهر بــه صــورت عــام نــگاه کننــد. متاســفانه از 

ــدارد.  ــی ن ــكل فقه ــه مش ــن قضی ــت. ای ــی اس انتخابات
ــت  ــی اس ــه اختاط ــر« در فق ــاط مض ــور از »اخت منظ
کــه بــه عیاشــی منجــر شــود کــه خوشــبختانه در 
ــذا  ــدارد و ل ــود ن ــزی وج ــن چی ــا چنی ــالن  های م س
ــیه  ــرت حاش ــزاری کنس ــه برگ ــه ک ــن قضی ــرح ای ط
از ســوی دیگــر بســیار  دارد، زیــر ســوال اســت. 
ــاح  ــور مب ــردم را از ام ــه م ــانی ک ــت کس ــح اس واض
ــمت  ــه س ــا ب ــت آن ه ــث حرک ــد باع ــروم می کنن مح
اینگونــه  بایــد  اتفاقــا  می شــوند.  حــرام  کار هــای 
و  شــود  تبلیــغ  شــهر  در  فرهنگــی  فعالیت هــای 
ــاح و  ــروع، مب ــرت مش ــك کنس ــد از ی ــردم بتوانن م
ــن  ــه زیرزمی ــازی ب ــد و نی ــتفاده کنن ــده اس کنترل ش
و باغ هــای اطــراف شــهر نیســت. ثانیــا در اســام 
راه  بعــد  و  می کنیــم  بــاز  را  مشــروع  راه  ابتــدا 
اســت  قــرار  انــگار  اینجــا  ولــی  را می بندیــم  بــد 
ــهر را  ــردم ش ــر م ــم. اگ ــل کنی ــس عم ــر عك ــه ب ک
از امكانــات مبــاح دور نگــه داریــم طبیعتــا همــه 
ــود  ــوض نش ــگاه ع ــا ن ــود و ت ــر می ش ــا، منك مباح ه
ــا  ــن حــرم مطهــر حضــرت رضــا)ع( ب زندگــی مجاوری
ــر،  ــت. تئات ــرو اس ــی روب ــدی اجتماع ــیب های ج آس
ــواری  ــا همج ــی ب ــا منافات ــه تنه ــرت ن ــینما و کنس س
ــا حــرم مطهــر حضــرت رضــا)ع( نــدارد بلكــه عیــن  ب
ــلوغ  ــه ش ــه بهان ــد ب ــت و نبای ــا آن اس ــواری ب همج
ــویم. ــاح ش ــور مب ــع ام ــرام مان ــی ح ــودن و حواش ب

آیا مشهد از بقیه کشور جداست؟

مخمصه

درباره اوضاع فرهنگی مشهد

نگاه ویژه



روایت عکاس برجسته جهان از 11 سپتامبر
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ــات  ــن حم ــرد؛ در ای ــوک فروب ــان را در ش ــكا جه ــه امری ــده ب ــات القاع ــادی حم ــال 2001 می ــپتامبر س 11 س
ــون و  ــاختمان پنتاگ ــا س ــا ب ــك هواپیم ــورک و ی ــی در نیوی ــارت جهان ــز تج ــوی مرک ــای دوقل ــا برج ه ــا ب 2 هواپیم
ــا ســاختمانی در پنســیلوانیا برخــورد کــرد و در مجمــوع 2 هــزار و 99۶ کشــته بر جــای گذاشــت. هواپیمایــی دیگــر ب

ــاد  ــا ابع ــد ت ــورک رفتن ــه نیوی ــان ب ــر جه ــگار از سراس ــكاس و خبرن ــادی ع ــمار زی ــا ش ــن انفجاره ــوع ای ــی وق درپ
مختلــف ایــن حادثــه را بــرای جهانیــان گــزارش کننــد؛ »جیمــز نچوی«یكــی از شــناخته شــده ترین عكاســان مطبوعاتــی 
ــم اش در  ــه دلیــل حضــور دائ ــی کــه ب ــن عــكاس امریكای ــود. ای ــن عكاســان ب ــز یكــی از همی حــال حاضــر جهــان نی
ــیع در  ــای وس ــش در تیراژه ــاپ عكس های ــتم و چ ــرن بیس ــر ق ــال های آخ ــگ در س ــر جن ــز و درگی ــق خطرخی مناط

ــود. ــورک ب ــه در نیوی ــا روز حادث ــر دارد اتفاق ــهرتی عالمگی ــت ش ــان اس ــانه های جه ــریات و رس ــن نش معتبرتری
نچــوی از زمــان شــروع کار عكاســی حرفــه ای ازســال  197۶ جنــگ و خــون ریــزی در اروپــای شــرقی، عــراق، ایرلنــد 
ــار چنیــن مناظــری را  شــمالی و آفریقــای جنوبــی را پوشــش تصویــری داده بــود امــا در 11 ســپتامبر بــرای اولیــن ب

در کشــور خــودش عكاســی می کــرد.  عکاسخانه

این بار دلم را به گلدسته هایت دخیل می بندم شاید جای پا،
بال پروازم دهی

نیکو شــاعر نیک صفت در شهرمان

کاش بودم چون کتابی افتاده در کنجی خموش
تا نگردد روبه رو جز مردم دانا مرا
)قدسی مشهدی(

طنین عشــق برآید ز گنبد دوار
ز عشــق، چرخ فلک بی صدا نخواهد شد 
)صافی(

هزار تکه شــد نــور در پس گذرگاه های 
بهشت شهر 

ســر منزل عشق است حریم حرم یار

دردمند از کوچه دلدار می آییم ما 
آه کز دارالشفا بیمار می آییم ما
)واقف هندی(

هي مي گذرد...

چه حالیست دم غروب در جوار ثامن االئمه؟ از کجایش می توان 
حرف زد؟ کبوترانه یا صدای نقاره خانه؟ با عکس حرم نیز 
می توان با امام رئوف درددل کرد

زور دارد که ببینم همه رفتند حرم
شمیم مصطفی زاده )کارشناسی ادبیات فارسی 92(

شمیم مصطفی زاده )کارشناسی ادبیات فارسی 92(

سودا باقری )کارشناسی ادبیات فارسی 94( شمیم مصطفی زاده )کارشناسی ادبیات فارسی 92( محمدحسین سمندری )کارشناسی مهندسی آب 94( فرزانه خروشی )کارشناسی ادبیات فارسی 94(

محمدحسین سمندری )کارشناسی مهندسی آب 94( محمدحسین سمندری )کارشناسی مهندسی آب 94(

سودا باقری )کارشناسی ادبیات فارسی 94( محمدحسین سمندری )کارشناسی مهندسی آب 94(

در ایــن شــماره متناســب بــا موضــوع نــگاه ویــژه ایــن شــماره، نــگاه دوربیــن خــود را بــه ســوی شــهرمان انداختیــم و ســوژه هــای مختلفــی را شــكار کردیــم. بــا تشــكر از دوســت خوبــم شــمیم مصطفــی زاده کــه فراخــور هــر عكــس، متنــی 
زیبــا را فراهــم کــرد. بــا توجــه بــه تعــدد عكــس هــای دریافتــی و کمبــود فضــا در نشــریه مجبــور شــدیم دســت بــه انتخــاب بزنیــم و عكــس هــای برتــر را برگزینیــم امــا کلیــه عكس هــا در پیــج  اینســتاگرام نشــریه )vaghaye.mag( و 

کانــال تلگــرام) vaghayemagz@( منتشــر خواهنــد شــد.

سودا باقری)دبیر سرویس عکاسخانه(
کارشناسی ادبیات فارسی 94

شهر ما



مــن و تــو
صــدای پچ پــچ پاییــز تــو شــعرای نغــز حافــظ شــیرازی در طــی 

ــه شــب ها چل
ــد  ــردن بن ــدای دعواک ــنوین؟! ص ــزو میش ــچ پایی ــدای پچ پ ص

ــن ــه می کن ــرو خف ــه دارن همدیگ ــام ک کفش
صــدای پچ پــچ پاییــز میشــنوین؟! صــدای غــار و غــور کــردن 

کیفــم بــرای یــه لقمــه کــردن کتابــام
ــدی  ــچ در نقش بن ــتیاق گ ــدای اش ــز... ص ــچ پایی ــدای پچ پ ص

ــان ــای ذهنم نگاره ه
صدای پچ پچ پاییزو شنیدین؟!
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در حـــــــوالی
Vaghaye.magاینســــتاگـرام

تصویری جالب از ثبت نام اینترنتی دکتر روحانی در سرشــماری نفوس 
در صفحــه اینســتاگرام ایســنا. 25 هــزار نفــر فالور این صفحه هســتند.

ســاالر عقیلــی بــا انتشــار تصویــر بــاال در صفحــه خــود تولــد 
اســتاد شــجریان را شــاد بــاش گفــت. ایــن خواننــده موســیقی 
ســنتی کشــورمان در اینســتاگرام 103 هزار نفر دوستدار دارد.

ــوت  ــار پیشكس ــی در کن ــدی رحمت ــان و مه ــا منصوری علیرض
روزهــا  ایــن  کــه  پورحیــدری  منصــور  اســتقال  تیــم 
هفــت  روزنامــه  صفحــه  اســت.  بســتری  بیمارســتان  در 
دارد. عاقه منــد  نفــر  هــزار   40 اینســتاگرام  در  صبــح 

ــاره  ــد هــادی حیــدری درب ــوان طــرح جدی ــان« عن »نقطــه ی پای
 33 اســت.  سیاســت  عرصــه  از  احمدی نــژاد  خداحافظــی 
ــد.  ــال می کنن ــتاگرام دنب ــدری را در اینس ــادی حی ــر ه ــزار نف ه

کافه تریا

 30007650005743 ســامانه 
پــل ارتباطــی ما بــا شــما مخاطبان 
صــورت  در  اســت.  گرامــی 
ــا نشــریه،  ــه همــکاری ب ــل ب تمای
»همــکاری«  کلمــه  می توانیــد 
را بــه ســامانه ارســال کنیــد.

باشــــــــــــگاه

مخـــــــــاطبان

جدیدترین اخبار و رویداد ها در
کانال تلگرام وقایع اتفاقیه:
@vaghayemagz

»همیشــه نــگاه بــه پشــت ســر، واســم مجموعــه ای از تصاویــر 
تلــخ و شــیرین و پــر از فــراز و نشــیب، هــر اولین باری واســم 
کلــی خاطرســت مثــل اولیــن روز مدرســه، اولیــن عشــق، 
ــدام  ــه ص ــاری ک ــاختم، اول ب ــه س ــی ک ــن آهنگ اولی

پخــش شــد.«
ــم  ــرم زندگی ــرد و گ ــای س ــه اون فصل ه ــال ازهم  سی س
گذشــت تــا اینكــه اومــدی تــا بــره فصــل دیوونگــی، شــدی 
ــاره  ــول دوب ــد تح ــن تول ــی و ای ــن زندگ ــش کل ای آرام

ــم. ــقیه واس ــای عاش لحظه ه
احســان خواجه امیــری ابتــدا بــا آلبــوم مشــترکی کــه با پــدرش، 
ــازار حرفــه ای  حســین خواجه امیــری منتشــر کــرده بــود وارد ب
موســیقی شــد، ابتــدا ایــن گمــان می رفــت کــه شــهرت نســبی 
ناشــی از انتشــار ایــن آلبــوم بــه واســطه ی محبوبیــت پــدرش در 
ــا انتشــار آلبوم هــای  ــران اســت، امــا احســان ب میــان مــردم ای
بعــدی خــود ایــن فكــر را از اذهــان مــردم پــاک کــرد، آلبوم های 
»بــرای اولیــن بــار« و »ســام آخر« بــا ترانه های قدرتمند افشــین 
یدالهــی شــهرت خواجه امیــری را تثبیــت کــرد و حضــورش در 
ــردم  ــیاری از م ــای بس ــده، گوش ه ــریال های پربینن ــراژ س تیت

نام کتاب: بیلیارد در ساعت نه ونیم
نویسنده: هاینریش بُل

مترجم: کیکاووس جهانداری- انتشارات ماهی
تعداد صفحات: 325

شــماره راهنمــای کنگــره در کتابخانه ی مرکزی دانشــگاه 
فردوسی:

PT  2665/ 9ب
»ســفید بــر زمینــه ی ســبز، قرمــز بــر زمینــه ی ســبز؛ یــك 
نــوع موســیقی بی نغمــه، نقاشــی ای بــدون تصویــر؛ گلوله هــا 

را بــا صدایــش آشــنا کــرد، در ســال 87 احســان آلبــوم چهــارم 
خــود را بــه نــام »فصــل تــازه« روانــه ی بــازار کــرد و بــا وجــود 
ــه دیگــر خواننــدگان همــرده ی  ــر خــود نســبت ب ســن پایین ت
خــود در آن زمــان توانســت جایــگاه خــود را هــم در موســیقی 
حرفــه ای و هــم در قلــب مــردم حفــظ کنــد. ترانه هــای خــوب 
ایــن آلبــوم بــه قلم افشــین یدالهــی و مونــا برزویی نوشــته شــده 
بــود. »یــه خاطــره از فــردا« عنــوان آلبــوم بعــدی خواجه امیــری 

بود، همــكاری خواجه امیری در آهنگســازی 
قطعــات ایــن آلبــوم بــا ســیروان خســروی 
خواننــده و آهنگســای معتبــر کشــورمان و 
هومــن نامــداری نوازنــده ی گــروه احســان، 
حس وحالــی تــازه بــه کارهــای او بخشــید، 
نــام  بعــدی وی »عاشــقانه ها«  آلبــوم 
داشــت، بارزتریــن شــاخصه ی ایــن آلبــوم، 
ــن  ــق بی ــكاری موف ــك هم ــكل گیری ی ش
صــدای احســان، ترانه هــای روزبــه بمانــی، 
ــم  ــكاری و تنظی ــا اف ــای علیرض ملودی ه
ــود؛ بعــد از عاشــقانه ها  هومــن نامــداری ب

احســان کــه بــه خواننــده تــراز اول کشــور تبدیــل شــده بــود 
ــه  ــه ادام ــرد ک ــازار ک ــه ی ب ــی« را روان ــوم »پاییز تنهای آلب

ــود؛ ــی ب ــكاری و بمان ــداری، اف ــا نام ــای او ب همكاری ه
ــود را  ــالگی« خ ــوم »سی س ــان آلب ــال 95 احس ــهریور س ــا ش ام

منتشــر کــرد.
تولــد اولیــن فرزنــد او بهانــه ای بــود تــا خواجه امیــری آخریــن 

دهه هــا  می شــدند،  پــاره  تكــه  ســال ها  می غلتیدنــد، 
ــاعت،  ــای آرام س ــن صداه ــدند و ای ــار می ش ــم انب روی ه

ــت.« ــت می گماش ــت ابدی ــه خدم ــم ب ــا را ه ثانیه ه
داســتان در روز ششــم ســپتامبر ســال 1958 اتفــاق 
می افتــد. بــزرِگ خانــواده، هاینریــش فهمــل، بــا ســاختن 
ــگاه اجتماعــی و کاری  ــی اش، جای ــام جوان کلیســایی در ای
ویــژه ای درمیــان مــردم می یابــد، پســرش رابــرت آن را 
ــازی  ــدد بازس ــوزف، درص ــوه اش ی ــد و ن ــران می کن وی
همــان کلیســا برمی آیــد. بــه گفتــه ی مترجــم، بــا 
خانــواده ای روبــه رو هســتیم کــه هنــوز در برابــر پرســش 
»ســاختن یــا ویــران کــردن«، بــه پاســخی قطعــی 

ــت. ــیده اس نرس
می شــویم.  مواجــه  انســان  دســته  دو  بــا  کتــاب،  در 
دســته ی بره هــا و دســته ی کســانی کــه ســر ســفره گــرگ 
نشســته اند و دســت راستشــان پــر از رشــوه اســت. بره هــا، 

صدای پچ پچ پاییز در رخسار زیبای شبانه برگ های تنهایی
صــدای پچ پــچ پاییــز در الالیی هــای بــاد بــرای کــودکان 

ــت ــكیده ی درخ خش
ــاری  ــك لحظه هــای ان ــز در شــیرینی تك ت ــچ پایی صــدای پچ پ

آلبــوم خــود را با اشــاره بــه این اتفــاق در زندگــی اش نامگذاری 
ــه  ــای روزب ــقانه از ترانه ه ــه ای عاش ــالگی مجوع ــد. سی س کن
بمانــی، افشــین یدالهــی و زهــرا عاملــی اســت، بــا آهنگ هــای 

علیرضــا افــكاری و تنظیــم بی نظیــر هومــن نامــداری.
قطعــه ای اول ایــن آلبــوم کــه »سی ســالگی« نــام دارد، ترانــه ای 
از روزبــه بمانــی ســت کــه اشــاره بــه تحوالتــی کــه بعــد از 

تولــد فرزنــدش در زندگــی خــود احســاس کــرده دارد.
به ترتیــب  آلبــوم  قطعــات  دیگــر 
ــاد«،  ــه روزی می »آخــر همــون شــد«، »ی
»جاذبــه«، »جــاده ای کــه ســاخته بــودم«، 
»بی تفــاوت«، »نفــس«، »آرزو کــن«، »بعــد 
ــام  ــق« ن ــو«، »کاری کــردی«، »درد عمی ت

ــد. دارن
اگــر بــه وب ســایت ها و صفحــات مجازی 
مختلــف مراجعه کنیــد و نظــرات کاربران 
ــوید  ــه می ش ــد متوج ــی بیاندازی را نگاه
آلبــوم »سی ســالگی« آنچنــان کــه بایــد و 
شــاید خواســته های طرفــداران احســان را 
بــرآورده نكــرده و اکثــر آنــان دنبال تكــرار موفقیت هــای آلبوم 
»عاشــقانه ها« بودنــد، شــاید بتــوان ایــن موضــوع را بــه تــازه 
انتشــار بــودن آلبــوم مرتبــط دانســت امــا خیلــی از گایه های 
ــی«  ــه بمان ــای »روزب ــودن ترانه ه ــر تكراری ب ــردم به خاط م
و تنظیم هــای »هومــن نامــداری« بــود؛ بــا ایــن حــال نظــرات 

خیلــی از کارشناســان نســبت بــه ایــن آلبــوم مثبــت بــود.

ــوگند  ــه س ــد ک ــان های آزاده ان انس
را  دیكتاتــور  ســلطه  خورده انــد 
نپذیرنــد و کســانی کــه »نــان و نمك 
گــرگ را چــه تــرش و چــه شــیرین، 
پختــه و پوشــیده بــا ســس هایی 
کــه فقــط خــدا از ماهیــت آن خبــر 
دارد« می خوردنــد، همــان وابســتگان 
ــد. ــوری آن زمان ان ــت دیكتات حكوم

هــر یــك از ســیزده فصــل کتــاب از زبــان یكــی از 
ــود.  ــت می ش ــخص، روای ــورت اول ش ــخصیت ها، به ص ش
بــل بــا ایــن نــوع متفــاوت از روایــت، بــه مخاطــب فرصــت 
ــا  ــرات راوی ه ــان خاط ــدوکاو در می ــا کن ــا ب ــد ت می ده
داســتان را بیابــد و ایــن همــان لذتی ســت کــه بســیاری از 

ــتیم.  ــال آن هس ــه به دنب ــا، در مطالع م
خاصه این شما و این پیچیده ترین اثر هاینریش بل!

پاییز امسال را عارفانه به پیشواز خواهم رفت
نه با گرما و شور آتشین یك عشق 

و نه با قلبی به سرمای زمستان
آری، پاییز امسال را عارفانه به پیشواز خواهم رفت

ــت  ــگ درخ ــرگ زرد و نارنجی رن ــر ب ــدن ه ــرای بویی ب
ســپیدار یــا ســروی بلندقامــت، بــه قلبــی عــارف، بــه ذهنی 

ــاز اســت آرام، نی
قلــب عاشــق پــر از حــس آتشــین اســت و زشــت و زیبــا را 

بــه لطافــت نســیم بهــار می بینــد
نــه، مــن بــه ذهنــی عارفــه نیــاز دارم، تــا بتوانــم ثانیه ثانیــه 
ــری  ــوای اب ــود و ه ــس غم آل ــا آن ح ــراه ب ــز را هم پایی

نمناکــش، 
با تمام روح بچشم

غــروب دلتنــگ پاییــز بــا آن آســمان ســرد و نارنجی رنــگ 
ــب هایش  ش

ــقانه و  ــچ عاش ــادآور هی ــخ زده، ی ــرده و ی ــب افس ــرای قل ب
ــت ــده ای نیس ــره  مبهوت کنن خاط

و بــرای قلــب عاشــق، تداعی کننــده ی تمــام شــعرهای حافظ 
و ســعدی و موالناست

ــز  ــم پایی ــا بتوان ــاز دارم، ت ــه نی ــی عارف ــه روح ــن ب ــه، م ن
ــوش و  ــای مغش ــی و فكره ــرما و دلمردگ ــام س ــا تم را ب
ــم و ســبز و جــوان آن را پشــت  ــده اش،  درک کن درهم کنن
ســر بگــزارم، آری، پاییــز امســال را به پیشــواز خواهــم رفت، 

بــا قلبــی پــر از عاطفــه، پــر از عارفــه...

ــن... در مســیر چرخــش  ــكار م در مســیر چرخــش اف
یــك دوره گــرد...

در میــان کوچه هــای بی نشــان... ســوز ســرما... لــرزش 
ــتان مرد... دس

در عبور حس پنهان نگاه... در تمام کودکی های شلوغ
ــته از  ــای خس ــده؛ قصه ه ــفرهایش ش ــرانجام س بی س

ــس دروغ جن
شــهر از آدم لبریــز و بنــی آدم کجاســت...  صورتك های 

خمــوش و بی ریــا
ــد  ــده... آری آن لبخن ــم  ش ــا گ ــان صورتك ه در می

تلــخ بی صــدا 
می بــرم فانــوس خــود در شــهر تــا... گــم شــود 

تاریكــی مطلــق در آن
می کشــم افســار آن بــاور کــه شــد... بــاور ایــن مــرد 

در آن نیمه جــان
گیــج و مبهوتــم بــرای لحظــه ای... ســاکت و آرام... امــا 

پــر ز درد...
خیــره بــر چشــمان خســته مانــده ام... آری آن چشــمان 

ــرد... خیس دوره گ
ــاب شــد... آرزوهایــش  او کــه هــردم طاقتــش هــم ت

بــه رنــگ خــواب شــد
ــد نجــوا از  ــان... می کن ــان مردم ــه در شــهری می او ک

اعمــاق جــان
می زند آرام با آن نی لبك... داد و فریاد دلش را بی امان

می رســد آخــر همــان روزی کــه او... می شــود از 
چنــگ بی رحمــان رهــا

خانه های خالی شهر دلش... می شود پر از کاغ روسیاه
آخــر ایــن مــرد غریــب شــعر مــن... دردهایــش را گــره 

داده بــه ســاز
ســاز او... نجــوای او... آهنــگ او می کنــد هــر دم 

بی فــراز فــرودی 
می گشــاید قفل هــای بســته را... از تمــام شــهر از 

خســته دالن...
ــد  ــردی می کن ــی... دوره گ ــود را او ول ــد آواز خ می زن

در داســتان...

ــوس  ــود؛ ســراب اتوب ــر شــده ب ــي دانشــگاهم دی ــروز وقت ام
مي دیــدم...

وقتــي داخــل اتوبــوس شــدم؛ آشــنایي مهربــان مرا بــه بلیطي 
ــرد... مهمان ک

داخل اتوبوس؛ پي سراب لبخند
وقتــي لقمــه ي ماســتم تمــام شــد؛ ماســت هاي باقیمانــده ي 

آخــر لقمــه؛ مــرا بــه شــیطنتي جالــب مهمــان کــرد.
یكــي از اطرافیانــم در اتوبــوس صبحانه نخــورده بــود... جایم را 

ــردم... عوض ک
این بار بوي خوش بغل دستي ام مرا مهمان لذت کرد.

ایــن روزهــا هــوا بــوي کربــن مي دهــد؛ دیــدن کوه هایــي کــه 
کل روز نادیدنــي هســتند مــرا به هیجــان میهمان کــرد...

کاس مهــم اول صبــح دیــر شــده بــود؛ پیــاده روي اجبــاري 
ــرد... ــي مهمــان ک ــه بي خیال ــرا ب هــرروزه؛ م

ــه  ــیدن ب ــروقت رس ــراي س ــران ب ــرر دیگ ــاي مك دوید ن ه
کاس مــرا بــه اســترس مهمــان کــرد... امــا بعــد، جایــش را 

ــرد! ــن عوض ک ــاال انداخت ــانه ب ــا ش ب
بــه کاس درس رســیدم! یــك لبخنــد تأســف برانگیز گرفتــم 
و یــك لبخنــد شــرمنده تحویــل دادم... و صبــح امــروز تمــام 

شــد...
ــت  ــته و ماس ــط نداش ــوس و بلی ــر اتوب ــتم تأخی مي توانس

ــم... ــداد کن ــي قلم ــم را بدشانس ــار لب ــیده ي کن ماس
امــا مگــر پیــاده روي اجبــاري هــرروز به همــراه یــك آهنــگ 

شــاد و هــواي پــاک؛ خوشــبختي را توجیــه نمي کنــد؟!
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