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«فریدون آسرایی» ،خواننده محبوب کشورمان در گفت وگو با «خراسان رضوی»:

روایت زندگی«ملوک» مرا متاثرکرد

مناجات
خواجه عبدا ...انصاری

عاشــقانههای نســلهای مختلف با آهنگهایی کــه او خوانده،
پیوند خورده اند و از این بابت در خاطــرات جوان های دیروز و
امروز ماندگار شــده اســت .با وجود این خیلی ساده میگوید،
این دســت زندگی بوده که او را به سمت موسیقی و خوانندگی
کشانده است.
 13ســال پیش ،اولیــن آلبومش در ایــران ،رکوردهــای فروش
را می شــکند ،با وجــود ایــن تاکیــد دارد :هیچ گاه ایــن حرفه
(خوانندگــی) را جــدی نگرفتم چــرا که مســیر زندگــی مرا به
این ســمت هدایت کرد .همیشــه گفته ام اگر چاره ای داشــتم
خوانندگی را به عنوان شغل انتخاب نمی کردم .هنوز هم آن قدر
پولدار نشدم که بتوانم کار دیگری برای خودم دست و پا کنم.
«فریدون آسرایی» 61ساله ،در زمره خوانندگان محبوب و کم
حاشیه می گنجد که آثارش ذائقه پیر و جوان را جواب گوست .او
هفته گذشته سفر کوتاهی به شهرمان داشت و همین بهانهای
شد تا با وی از زندگی شخصی و آثارش سخن بگوییم.

الهی!
ضعیفان را پناهی قاصدان را بر سر راهی  .مومنان را گواهی چه عزیز است آن کس که تو خواهی.
الهی!
ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد ،ای اول بی بدایت و ای آخر بی نهایت.
ای ظاهر بی صورت و ای باطن بی سیرت ،ای حی بی ذلت
ای داننده رازها ای شنونده آوازها
ای بیننده نمازها ،ای پذیرنده نیازها ،ای شناسنده نام ها ،ای رساننده گام ها ،ای مبرا از عوایق
ای مطلع بر حقایق ای مهربان بر خالیق ،عذرهای ما بپذیر که تو غنی و ما فقیر
و بر عیب های ما مگیر که تو قوی و ما حقیر

با شاعران
سعدی

•زندگی مرا به سمت خوانندگی کشاند

همان ابتدای گفت وگو از نحوه ورودش به عالم موســیقی میپرســیم ،کمی
فکر می کند و می گوید :از همان بچگی صدای خوبی داشتم و به همین بهانه
گاهی سر کالس برای هم شاگردیها و معلممان آوازی میخواندم .معلمی
داشتیم که حسابی اهل موسیقی بود و بچهها را تشویق به خواندن می کرد.
بعد از آن ،گاه و بیگاه در جمع دوســت و آشــنا ،به اصرار می خواندم .با وجود
این ،هیچ وقت تصور نمــی کردم در آینده خواننده شــوم .وی ادامه میدهد:
فعالیتم را به طور رسمی از سال  1987میالدی در تورنتوی کانادا آغاز کردم
و اولین آلبومم در خارج از کشور منتشر شد که به نظر خودم نمره قابل قبولی
نمی گرفت.آســرایی دلیل بازگشــتش را به ایران این گونه بیان می کند :هر
چند سال یکبار از کانادا برای دیدن خانواده ام به ایران می آمدم ،سال 79
بودکهبهکشوربازگشتموتصمیمگرفتمآلبومیدرایرانبرایپخشدرخارج
از کشور منتشر کنم .منتها این بار فاصله آمدن تا رفتنم طوالنیتر شد و همین
موضوعباعثشدکهمدتیدرایرانبمانم،بهمرور زمانبهبیشترماندنعادت
کردم .در واقع از یک سو ،بعد از ســال ها در کنار مادرم بودم و این موضوع به
من یک انرژی مثبت میداد و از طرف دیگر ،آب و هوای کانادا به خصوص در
فصلپاییزوزمستان،بهدلیلبارشهایپیاپیبارانوسرمایشدیدآن،برایم
آزاردهندهبود.زندگیامآنجایکروالمعمولیوبیهیجانداشت.خالصه
همین موضوع باعث شد ،وقتی تهیه کننده ای به من پیشنهاد داد تا آلبومم را
درایرانمنتشرکند،منهمقبولکنم.روندتولیدوانتشارآلبوماولمدرایران،
سه سال به طول انجامید .این خواننده ،بیان می کند :همه مسائل و فرصت
هاییکهدراینحوزهبرایمنپیشآمد،شکلیازیکاتفاقبرنامهریزینشده
را داشت که نتیجه اش ماندنم در ایران و جدیتر شدن کار موسیقیام بود.

•گلی پرهیاهو

خراسان به روایت
25بهمن 1353

 43سال پیش در چنین روزی ،روزنامه «خراسان» نوشت:
پدری به تالفی گناه فرزند ،جان خود را از دست داد.
روز گذشته به ماموران ژاندارمری اعالم شد که شخصی
در یک منازعه در قریه ای در اطراف مشهد از پای درآمده
اســت .تحقیقات اولیــه نشــان داد که مقتــول عباس نام
دارد و 60ساله بوده اســت .عباس به طور ناگهانی مورد
حمله چند نفر از اهالی قرار می گیــرد که مجهز به چوب
و چماق بوده اند و به سختی مجروح و مصدوم شده است
و نهایتا همین صدمات به مرگ او نیز منجر می شــود .به
دنبال مرگ عباس ،مراتب به دادســرا و پزشــکی قانونی
اعالم شــد و جنازه جهت تعیین علت مرگ مورد معاینه و
کالبدشکافی قرار گرفت.علت مرگ شکستگی جمجمه

و خونریزی مغزی تشخیص داده شد .در تحقیقات اولیه
گفته شــد که علت منازعه و ایراد ضرب ،نسبت به پیرمرد
متوفی آن بوده اســت که چنــد روز قبل فرزنــد او جوانی
از اهالی قریــه را به دنبال منازعه ای که میانشــان در می
گیرد ،مجروح می سازد که جوان برای معالجه به مشهد
منتقل می شود و ضارب به اتهام ایراد جرح با گلوله ،تحت
تعقیب قرار مــی گیرد .ولــی نزدیکان مجروح کــه از این
حادثه عصبی و ناراحت بودند ،به تالفی گناه پسر ،به ایراد
ضرب و قتل پدر اقدام می کنند.ماموران به تحقیق درباره
شناسایی طرفین منازعه و نیز ضارب اصلی مقتول ادامه
می دهند.گفته می شود تاکنون دو نفر به اتهام شرکت در
این حادثه دستگیر شده اند.

نمای تاریخی

وی یادی میکنــد از اولین آلبومش در ایران با عنــوان «غریبه» که در همان
سال ها جزو پرفروش ترین آثار موسیقی کشــور بود؛ به ویژه به واسطه ترانه
«گل هیاهو» .آسرایی میگوید :مردم این آهنگم را بیشتر از بقیه قبول کردند
و پســندیدند و از این بابت خوشــحالم که این اثر به یکی از نوســتالژی های
مخاطبانم تبدیل شــده اســت .به هر حال هر خواننده ای در مسیر شهرت،
اغلب با یکی از آثارش ،بیش از بقیه ،شناخته می شود .برای من« ،گل هیاهو»
مصداق این موضوع است .حاال هر از گاهی که در برنامه هایم آن را اجرا می
کنم ،واکنش مثبت مخاطبانم را می بینم و این برایم جذاب است.

•سعی می کنم ترانههایم رنگ امید داشته باشد

حرف را میکشانیم به محتوای آثار موسیقایی در ایران که اغلب در سال های
گذشــته به لحاظ کیفیت ،مورد نقد بوده است .از «آســرایی» میپرسیم که
معیار انتخاب ترانههایش چه بوده است ،در جواب می گوید :سعی می کنم
ترانه هایی را انتخاب کنم که امیدبخش هستند .هیچ وقت دوست نداشتم
که ناامیدی را در یک نســل به وجود بیاورم .آهنگهایــی که ما میخوانیم،
خلوت خیلیها را ُپر می کند و از این جهت می تواند بر احوال آدم ها هم تاثیر
خودش را داشته باشد .بنابراین سعی کردم امید را به مخاطبانم منتقل کنم.
آسرایی،آثاراستادشجریانومحمداصفهانیرابیشازدیگرخوانندههادوست
داردودراینزمینهمیگوید:ایندوچهرهبرجستهموسیقیایران،آثاریدارند
کهمنازشنیدنشانغرقلذتمیشوم.البتهکارهایمرحومپاشاییراهممی
پسندیدم.اوخوانندهتواناییبودکهبایدیادشراگرامیبداریم.

•چشم انداز موسیقی ایران مثبت نیست

از میانــه صحبتهایمــان ،کلماتــش تلــخ میشــود .حرفمــان رســیده به

گنبدوگلدست هطال
از فراز سرای وزیر
نظام،نیم هنخست
ده ه ۳۰خورشیدی
عکس :ماری ت ِِرز اولنس دو
شوتن ،عکس از کتابخانه
هنرهای زیبای هاروارد.
ماندیشی
نه 
منبع :کانو 
معماری مشهد

بازار روز

چشم انداز موســیقی ایران و او میگوید که آینده این هنر ،در صورت تداوم
رویکردهای فعلی ،نویدبخش نیست.
آســرایی توضیــح میدهد :هــم اکنــون 99 ،درصــد خوانندگان و بــه ویژه
جوانترهای این حوزه ،به دنبال پول در آوردن از این عرصه هستند و کسی
دلش به حال موسیقی و فرهنگی که در بستر آن شکل گرفته ،نسوخته است.
وی ادامه می دهد :متاســفانه در ســالهای اخیر شــاهد بودیــم که بعضی
جوانهــا هــم وارد این عرصــه شــده و حتی تمــام زندگی شــان را پــای آن
گذاشــته اند اما راه به جایی نبرده اند .این مســائل باعث تاسف است .باید
اگر استعدادی در این عرصه وجود دارد به درستی هدایت و حمایت شود.
این خواننده پاپ که هم اکنون مشــغول آماده ســازی آلبوم تــازه خود برای
عرضه در بازار است در این خصوص بیان می کند :آثاری را که قرار است در
این آلبوم گردهم بیایند انتخاب کردم و با گروه آنها را مرور کرده ایم .فعال
هم برای این اثر جدید ،نامی انتخاب نکرده ام .در مجموع برای تهیه هر آلبوم
جدید قدری با تامل گام برمی داریم چــون تمایل ندارم که یک اثر ضعیف را
روانه بازار کنم .همین دقت و وسواس باعث شده تا فواصل آلبوم هایم اغلب
به سه سال برسد .تاکید من و تیم فنی و تهیه کننده کار ،بر کیفیت آثار است
تا کسی که این آهنگ ها را می شنود ،از آن ها لذت ببرد.
وی به دوران آزمون و خطا برای یک خواننده اشاره می کند و یادآور می شود:
باالخره هر هنرمندی در مسیر ورود به عوالم حرفهای خود ،این دوران را از
ســر می گذراند اما مهم انتخاب یک مسیر درست است که اگر محقق شود،
نتیجه اش اســتقبال مخاطبان و ماندگاری نامش خواهــد بود .معتقدم که
شهرت ،اتفاقی اســت که سهم هر کســی نمی شــود و عوامل زیادی در این
زمینه موثرند ولی در مجموع ،مهم تر از «شهرت»« ،ماندگاری» است.

•از داستان زندگی «ملوک» متاثر شدم

شــاید برایتان جالب باشــد که بدانید ،آســرایی یکی از هنرمندانی بود که
چند ماه پیش با حمایتش به تحقق کمپین «آزادی ملوک» (زنی که دردفاع
از خود مرتکب قتل غیرعمد شــد) به آزادی او کمک کرد و روزنامه خراسان
را در این باره همراهی کرد.
او میانه گفت وگویمان ،یــادی می کند از این پرونده و می گوید که دوســت
دارد با این بانوی قوچانی دیدار کند.
وی توضیح می دهد :وقتی از ماجرای این مادر که برای دفاع از خود مرتکب
قتل شده بود ،مطلع شدم بسیار متاسف و متاثر شدم و خوشحالم که در این
کمپین همراه هنرمنــدان دیگر بــه آزادی او کمک کردیم .نقش رســانه ها
در انعکاس چنین مســائل خطیری بسیار مهم اســت و چهره های فرهنگی
و هنری هم با همراهی شــان بــه این جریان کمــک می کنند .امیــدوارم به
همت خیران و محبت مردم کشــورم ،دیگر امثال ملوک را پشــت میله های
زندان نبینم.

بریده کتاب
من گنجشک نیستم – نویسنده :مصطفی مستور

*خیلی زود عاشق هم شدیم  .مثل بیشتر عشق
ها  ،تقریبا بی دلیل .
*هیچ مرگی دنیا را به آخرین نقطه اش نخواهد
رساند ما را اما شاید برساند .
*گاهی فکر می کنم آدم های زیادی هستند که

 #مشهد

من می توانم با آن ها عمیقا احساس نزدیکی کنم
اما افسوس که نمی شناسمشان .
*عاشــق هرکــس کــه شــدی دیگــه نمــی تونی
فراموشــش کنی .واســه همینــه که بــه نظر من
عشق یعنی هیوال.

شهر و استان در شبکههای اجتماعی

# Mashhad

منبع :سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی

کاال

10

یادداشت

به خدایی که جانم در اختیار اوست ،وارد بهشت نمی شوید مگر مؤمن شوید و مؤمن نمی شوید ،مگر این که
یکدیگر را دوســت بدارید .آیا می خواهید شــما را به چیزی راهنمایی کنم که با انجام آن ،یکدیگر را دوســت
بدارید؟ سالم کردن بین یکدیگر را رواج دهید.
مشکاة االنوار فی غرر االخبار ،ص 123

پدر را به گناه پسر کشتند

-2

1

قیمت(تومان) واحد

گوجه فرنگی

1700

کیلو گرم

سیب زمینی

1600

کیلوگرم

پیاز زرد

2000

کیلو گرم

عدس کانادایی

5500

کیلو گرم

لوبیا قرمز

7200

کیلو گرم

روغن نباتی جامد

23500

حلب ۵
کیلویی

کاال

قیمت(تومان)

واحد

برنج پاکستانی درجه یک

7750

کیلو گرم

روغن مایع

5200

بطری
 810گرمی

مرغ گرم

7450

کیلو گرم

گوشت گوسفندی
(الشه)

 32000کیلو گرم

گوشت گوسفندی
(ران بی چربی)

 41500کیلو گرم

علی مسعودی ،کمدین و بازیگر خراسانی با
انتشار این عکس از دوران جوانی و سبیل خاصش،
نوشت«:بهنام بانیای بودم واسه خودم ...بهنام
بانیهای بعد من سوء تفاهم بود».

مهدی دارابی (خواننده گروه هوروش
بند) با حضوردر موسسه همدم با
توان یابان این موسسه دیدار کرد.
عکس :صادق ذباح

برزو ارجمند بازیگر خراسانی ،به اظهارات جنجالی
علی کریمی در برنامه  90واکنش نشان داد و نوشت:
«به احترامت تمام قد ایستاده ام ،به احترامت کاله از
سر برداشته ام و ...به افق خیره نگاه می کنم».
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مدیر آب وخاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد
کشاورزی رضوی

بهره وری آب در بخش کشاورزی؛
چالش ها و چشم اندازها
ایران کشــور کم آبی اســت کــه در منطقه خشــک و نیمه
خشــک قرار گرفته ،از این رو یکی از مشــکالت اساســی
و بنیادی کشــاورزی در ایران کمبود آب اســت .اســتان
خراســان رضوی نیــز از این قاعده مســتثنا نیســت ،این
استان نیز به لحاظ اقلیمی جزو مناطق گرم و نیمه خشک
بهشمارمیرودکهسالهاستباپدیدهخشکسالیونبود
بارش کافی مواجه بوده و سطح منابع آب های زیرزمینی
این خطه به طور جدی کاهش یافته است.
بامدنظرقراردادنبحرانآبیموجود،اتخاذسیاستهای
مدیریت مصرف و رویکردهای پیشگیرانه ،ضروری است.
بخشی از این اقدامات باید در حوزه کشاورزی دنبال شود
و مصرف این بخش به طور جدی سامان بگیرد.
به کارگیری سیســتم های نوین آبیاری بــا هدف افزایش
بهــره وری آب ،یکــی از گامهــای کلیدی بــرای مدیریت
مصرف این منابع حیاتی در بخش کشاورزی به شمار می
آید که نتیجه آن تولید بیشــتر با آب کم تــر خواهد بود .در
واقع هدف از اجرای این سیســتم های آبیاری ،افزایش و
بهبود کیفیت محصول ،افزایش درآمد و کاهش هزینه در
میان مدت است که در نگاه کالن امنیت غذایی ،حراست
از منابع آبی و اقتصاد مقاومتی را محقق می سازد.
طی سال های اخیر ،ســازمان جهاد کشاورزی با اجرای
سیستم های نوین آبیاری در جهت بهینه سازی منابع آب
اقدامات مطلوبی را انجام داده اســت .چنان چه از ســال
 93تاکنون حــدود  50هزار هکتار آبیاری تحت فشــار با
روش هایی همچون آبیاری کم فشــار ،آبیاری قطره ای و
سانتریفیوژ در سطح استان اجرایی شده است .همچنین
جهادکشاورزی استان به منظور جلوگیری از پرت آب ،دو
هزار کیلومتر لوله گذاری را در سال  95عملیاتی کرد .در
واقع به ازای هر هکتار آبیاری تحت فشار ،حدود پنج هزار
و  600متر مکعب و به ازای هر کیلومتــر لوله گذاری نیز
حدود  70هــزار متر مکعب ،در مصــرف آب صرفه جویی
صورت گرفت .عالوه بــر این هم اکنــون  25هزار هکتار
پروژه آبیاری تحت فشــار با کمک اعتبارات ســال 95در
دست اجراست ،همچنین حدود شش هزار هکتار پروژه
آبیاری تحت فشار نیز در مرحله بهره برداری قرار دارد .از
این رو باوجود خشکسالی های چند دهه گذشته ،تولید
محصوالت کشاورزی در اســتان همچنان روند پایداری
را دنبال می کند.
هم اکنون روند اجرای سیستم های نوین آبیاری ،مزارع
ســطح اســتان را به پنج قســمت تقســیم کرده و برای هر
بخش یک مشــاور ناظر بر بهره برداری به کار گرفته شده
است .از آن جا که بخشــی از اقدامات مدیریت مصرف در
چهارچوب ارائه آموزش به کشــاورزان محقق می شــود،
مشاوران مذکور در مزارع مستقر می شوند و آموزش الزم
را به این گروه ارائه می دهند .باید تاکید کنیم که شاخص
بهره وری آب ،اگرچه معیار بسیار مهمی در تصمیم گیری
و تعیین مزیت کشت محسوب می شود ،اما گاهی شرایط
و الزامات حاکم بر ساختار کشــاورزی ،مثل کیفیت آب،
جنبه های زیست محیطی ،ریسک تولید و بازار ،فرآوری
و حتی مســائل اجتماعی و سیاســی ،ســبب می شود که
تصمیمات مدیریتی متناســب با شــرایط گرفته شــوند و
در این زمینه چالشها و مشــکالت ،به طور جدی مدنظر
قرار می گیرند.
در شــرایط فعلی خرده مالکی ،مهم تریــن چالش و مانع
پیش روی اجرای سیستم های نوین آبیاری به شمار می
آید ،چرا که توســعه مکانیزاسیون کشــاورزی در قطعات
کوچک هزینه زیادی را می طلبد و تامین آن از عهده خرده
مالکان خارج است .حال علی رغم این که هر سال برای
اجرای سیستم های نوین آبیاری ،اعتباری تخصیص می
یابد و کمک های بالعوضی به کشــاورزان اعطا می شود
اما با وجود این  ،کشــاورز نیز باید حدود 15درصد هزینه
را تحت عنوان خودیاری تامین کند .بنابراین سهم آورده
کشاورزدراجرایسیستمهایآبیاریدرقطعاتکوچک،
بالطبع افزایش می یابد ،از این رو رغبت کشاورزان خرده
مالک برای اجرایی شدن این سیستم ها کم است.
خوشــبختانه هــم اکنــون ســازمان امــور اراضی کشــور
براســاس قوانین موجود ،در بحث خرید و فروش ،تالش
می کند تا از خرد شــدن قطعــات زمین های کشــاورزی
جلوگیری کند اما متاسفانه قانون ارث یک مانع بزرگ بر
سر راه رویکردهای پیشگیرانه در این حوزه ،به شمار می
آید .بنابراین حل و فصل مشکالت در این بخش ،به اصالح
رویکردهای موجود یا تصویب قانون مدونی نیاز دارد که
باید از سوی مجلس شورای اسالمی پیگیری و به دستگاه
های اجرایی ابالغ شود.
بنابرایــن با توجه به چالــش های پیــش روی مدیریت آب
در اســتان ،باید رویکردی اتخاذ شــود تا منابع موجود به
صورت شایسته مدیریت شود و این مهم بیش از همه باید
در حوزه کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.
محدودیت منابع آبی به موازات رشــد روزافزون جمعیت و
مصرفمحصوالتکشاورزی،ضرورتتوجههرچهبیشتر
شیوه های صرفه جویانه مصرف آب و اصالح سیستم های
نوینآبیاریرامیطلبد.اقداماتیکهتاکنوندراینزمینه
انجام گرفته قابل تقدیر است اما باید پرشتاب تر از گذشته
گامبرداریمتاضعفهایگذشتهجبرانشوندوپیشازآن
کهبحرانآبشئونمختلفزندگیمارامتاثرازخودسازد،
چارهایاتخاذکنیمواقدامات عملیاتیراصورتدهیم.

سوژهخودرا برایصفحهپیگیریحرف مردم تلگرام کنید

