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اختران شعر خراسان
ِ

خواجه عبدا ...انصاری

الهی! زندگی همه با یاد تو  ،شادی همه با یافت تو
و جان آن است که در او شناخت تو است
خدایا! موجود نفس های جوانمردانی  ،حاضر دل های ذکر کنندگانی
از نزدیکت نشان می دهند و بر تر از آنی ،از دورت می پندارند و نزدیک تر از جانی
ندانم که در جانی یا خود جانی  ،نه اینی و نه آنی جان را زندگی می باید تو آنی

مهدی اخوانثالث؛ امید شعر

مهدی اخوان ثالــث متخلص به امیــد ،به گواهی
سجلیاش در زمستان ســرد  1307شمسی ،در
مشهد متولد شد.
تــار و پــود اشــعارش ،جامعــهای بــود کــه در آن
میزیســت و مردمــی که حــوادث تلخ و شــیرینی
فراوانــی را در آن روزگاران از ســر میگذراندند.
رنگی از حماسهای در لحن اشعارش پنهان است
و همین یکی از تفاوتهای آثار اوست.
اخوان ثالث در شعر کالسیک فارســی توانا بود و در ادامه به شعر نو گرایید.
از وی اشــعاری در هر دو ســبک به جای ماندهاســت .شــاعر آثاری همچون
«ارغنون»« ،زمستان»« ،آخر شاهنامه»« ،عاشقانه و کبود» و ...جهان شعر را
برای نسل خود و نسلهای بعد دستخوش تغییر کرد و شد آن نقطه عطفی که
نامش را در تاریخ ماندگار کرد .در کتاب «امید شعر» از این حضور پررنگ ادبی
او در ایران سخن به میان آمده است در کنار انبوهی از خواندنیهای دیگر.

احمد کمالپور؛ کمال شعر

خراسان به روایت
27فروردین 1349

جوانی میخواهد در مدت9ماه یک اتومبیل سواری را بخورد!
شــیر نر باغ وحش تهران هــم اکنون گروهــی از ماموران
شکاربانی جســت وجوی بزرگی را برای به دام انداختن
شــیر فراری آغاز کرده انــد .این واقعه پریشــب روی داد.
خبرنگار ما در گزارش خود اضافه میکند که شیر فراری
پس از 15ساعت تالش سرانجام روز گذشته به دام افتاد
و روانه قفس شد.

•مبارزه با پوره ملخ

ســخنگوی اداره کل کشــاورزی خراســان به خبرنگار ما
اظهار کرد :برای مبارزه با پوره ملخ بومی و مراکشــی در
مناطق سرخس و کالت ،چند اکیپ مجهز با وسایل الزم
از طرف اداره حفط نباتات خراسان به مناطق آلوده اعزام
خواهند شد تا بالفاصله اقدامات الزم توسط کارشناسان
حفظ نباتات با همکاری مروجان کشاورزی ترویج شود.
تاکنون در بیش ازسه هزارهکتار بر ضد پوره ملخ مراکشی
و بومی مبارزه انجام شده اســت .این مبارزه همچنان در
مناطق آلوده به وســیله اکیپها ادامه دارد.این سخنگو
خاطر نشان کرد :در اغلب مناطق آلوده از طرف ماموران
مناطق مد نظر ،سم پاشــی انجام می شود و از کشاورزان
درخواست می شود تا از چرانیدن دامهای خود در مناطق
آلوده به سم برای مدت کوتاهی خودداری کنند.

نمای تاریخی

عکسدسته
جمعیکارکنان
مجموعهباغ
آرامگاه خیام
– نیشابور-
سال 1345
منبع:تاریخشفاهی

اهالــی ادب «اســتاد کمــال» خطابــش کــرده و
میکنند .شادروان احمد کمالپور متولد ١٢٩٧
هجر یشمســی در مشــهد اســت.از او کــه در
قصیدهسرایی از شاعران توانمند روزگار خود بود،
همچنان در محافــل ادبی به نیکی یاد می شــود.
بخشــی از ایــن مانــدگاری را بایــد پــای ابعــاد
شخصیتی او نوشت.روایت شده که وی در دوران
جوانی در زمره پهلوانان بوده و به ورزش باستانی
میپرداخته و در زورخانه از پیش کسوتان صاحب زنگ به شمار میرفته است
و به مدت شانزده سال نیز کشتی میگرفت .کمال از سال  ۱۳۲۱به سرودن
شعر پرداخت .در کتاب «کمال شــعر» ،یوســف بینا او را از زبان خودش و در
قالب گفت وگویی معرفی می کند که وی با جمعی از شاعران داشته و گزارش
مفصل آن در تابســتان  1372در کتاب پاژ منتشر می شود .البته این کتاب
بخشهای خواندنی فراوان دیگری نیز دارد.

ذبیح ا ...صاحبکار؛ رفیق شعر

ذبیح ا ...صاحبکار متخلص به (ســهی) در ستاره
باران نیمه شبی از خرداد سال  1313یا به گفته
ِ
پدرش در سال  1314شمسی در روستای دولت
کیلومتری تربت حیدریه دیده به
آباد واقع در 30
ِ
جهان گشــود .عالقه پدرش به شــعر او را به وادی
نظم کشاند تا در خردسالی نشانههای شاعرانگی
در او ظهور کند و در پانزده سالگی مرثیه بسراید.
در دوران جوانی بود که استاد در مشهد به محفل
فرخ و تنی چند از شعرای دیگر تشکیل داده بودند ،راه یافت
شعری که آقای ّ
محفل ادبی بهره هــا برد .وی در غزل به حافــظ و صائب تبریزی و در
و از این
ِ
متبحر بود
قصیده به مسعود سعد سلمان نظر داشت و خود در غزل شاعری ّ
هم ِ
ت خود را صرف بسط و گسترش شعر دینی و متعهد کرد.
وعمده ّ
در کتاب «رفیق شعر» ،نمونههایی از شعر او ،نقد اشــعارش و روایت هایی از
زندگی وی را خواهید خواند.

محمد قهرمان؛ چراغ شعر

محمد قهرمان متولد روستای امیرآباد در نزدیکی
ّ
سال.۱۳۰۸می
شهرتربتحیدریهاستآنهمبه ِ
گویند که در ســال پنجم دبیرســتان در مشــهد با
زندهیاد مهــدی اخــوان ثالــث همکالس بــوده و
دوستیشان فراتر از رفاقت دو همکالس ،در سال
های بعد هم ادامه می یابد .او در دانشــگاه حقوق
خواند اما حقــوق دانی را به عنــوان حرفه انتخاب
نکرد و سراغ شــاعرانگی و کتابداری رفت .عالقۀ
محمد قهرمان در سرودن شعر ،در غزل و بهویژه سبک هندی به اندازهای بود
که یکی از شعرای بنام غزلسرای هندی شد.
او زبان بومی تربت حیدریه را به خوبی میدانســت و بســیاری از اشــعار وی
که به زبان محلی ســروده شــدهاند  ،در ردیف اول شــعر بومی قرار دارند .از
ســال  ۱۳۳۹در منزل شــخصیاش انجمن ادبی بهصورت هفتگی برگزار
میشــد که همان محافل بستر پرورش شــعرا و ادبدوستان بســیاری بود.
در بخشی از کتاب «چراغ شعر» روایت استاد شفیعی کدکنی را از این شاعر
نامدار خواهید خواند که از سخنرانی وی در مراسم درگذشت استاد قهرمان
برداشت شده است.
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علی باقرزاده؛ بقای شعر

علی باقرزاده در 11تیر ماه سال 1308در مشهد
متولد شــد .او که نزد اهالی شــعر به «بقا» تخلص
دارد ،از کودکی قریحه شــاعری داشــت اما چون
مشتاق آموختن بود ،نزد استادان بنامی همچون
زﻧﺪه ﻳﺎدان مجتبیﻣﻴﻨﻮی  ،ﺑﺪﻳﻊ اﻟﺰﻣﺎن ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ ،
ﺳﻌﻴﺪ نفیسی  ،دﻛﺘﺮ ﻓﻴﺎض  ،ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺮخ  ،ﺟﻤﺎل
زاده  ،ادﻳﺐ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮری (ثانی) و ...اصول الزم را یاد
گرفت و با اخوان ثالث و محمد قهرمان ،شــفیعی
کدکنــی و ...رفاقــت داشــت.رهبر معظــم انقالبــی در پیامــی بــه مراســم
بزرگداشــت وی ،او را «یکی از بازماندگان کمشــمار مجموعهای از شاعران
چیرهدســت» خواندنــد کــه «همــواره حرمــت و کرامــت شــعر و شــاعری را
پاسداشــته و زبان گویا و طبع روان را جز به راه نیکی و راستی به کار نگرفته
است«».حسین مسرت» در بخشی از کتاب «بقای شعر » از این شاعر نامدار،
به روایت اهل ادب و دوستان استاد پرداخته است.

غالمرضا قدسی؛ شهید شعر

تیرماهسال ۱۳۰۴هجریشمسیشاعریازنسل
قدسی مشهدی ،شاعر برجسته عصر
محمد جان
ِ
صفویه ،در مشــهد مقدس متولد شــد «:غالمرضا
میرزاجانی معروف به غالمرضا قدسی مشهدی».
او در شانزدهســالگی اولین اشــعارش را به دنیای
واژهها آورد .اشعاری که در بطن خود ،مژد ه ظهور
چهرهای درخشان را به شعر فارسی میداد.
اشعاراودرقالبغزل،آنهمنوعیخاصازغزلکه
به سبک هندی یا اصفهانی معروف است ،زبانزد خاص و عام بوده و هست .وی
در کنار استاد محمد قهرمان و استاد ذبیحا ...صاحبکار ،تالشهای بیشائبه
و جوششهای نابی در عرصه شعر خراسان داشتند .حضور او در عرصههای
مبارزات انقالبی ،از وی چهره خاصی ساخت« .یوسف بینا» در کتاب «شهید
شعر» ،زندگی این شاعر نامدار را از زبان آدمهای مختلف همچون دخترش یا
زنده یادان استاد قهرمان و مهرداد اوستا روایت کرده است.

محمدباقر کالهی اهری؛امین شعر

اول مهرماه  1329در مشهد متولد می شود .در
میان این شاعران نامدار که آثاری به نامشان در این
منظومه به چاپ رســیده ،تنها فردی اســت که در
قید حیات است .شاعرانگی را مدیون خانواده ای
است که یا شعرها را خوب به خاطر می سپردند یا
قریحه ای در ســرایش شــعر داشــتند .بــه روایت
مادرش ،سه ســال و نیم داشته که شعرگونه ای بر
زبانش جاری می شود .او هم قصه نوشته و هم شعر
سروده است و یک پای ثابت محافل ادبی فعلی خراسان است.
مظفرمقدم در کتاب «امین شــعر» که به بهانه کارنامه ادبی او نگاشته ،آورده
اســت«:عدهای نیمای شــعر خراســانش مــی دانند و گروهــی دیگــر او را از
موثرترین چهرههای شعر سپید خراسان معرفی میکنند .شگفت که کالهی
اهری با وجود اشــتهار به ســرودن شــعر آزاد ،ید طوالیی در ســرودن اشعار
کالسیک ،حماسی و اشعار موزون و بلند دارد».

عماد خراسانی؛ عماد شعر

عماد خراسانی به روایت مهدی اخوان ثالث متو ّلد
بهار  ۱۳۰۰خورشــیدی در توس مشهد است اما
خــود در مصاحبــهای گفته تولــدش را بدون هیچ
توضیح دیگری در  ۱۲۹۹ثبــت کردهاند .پدرش
«سید محمد تقی معین دفتر»(از صاحب منصبان
آستان قدس رضوی) بود.از  ۹ســالگی با تشویق
دایی خود ،شعرخوانی و سرودن شعر را آغاز کرد.
او در جوانی با تخلص «شاهین» یا «شاخص» شعر
میگفت و سپس تخلص «عماد» را برگزید .تخلص عماد خراسانی را فریدون
مشیری برای او انتخاب کرد«.اخوان ثالث» که یکی از دوستان صمیمی عماد
بود در مقدمــهای بر کتاب «ورقی چنــد از دیوان عماد» شــرح حال و زندگی
کاملی از عماد را نوشتهاست که در بخشی از آن آمده؛ «اگر شعر را در معنای
حقیقی اش بهجای آوریم ،نه فقط فن و صنعتگری و مهارت در تمشیت امر و
قافیه و کلمات ،بیشک عماد در غزلسرایی از شــاعران برجسته و تراز اول
معاصر است و در قیاسی وسیعتر ،سخن او از این و آن متمایز است».
در کتاب «عماد شعر» احوال این شاعر و اشعار برجسته او که نقطه تمایزش با
هنرمندان هم عصر وی به شمار می آید ،منعکس شده است.

کودک آزاری مرثیــهای تلخ اســت که ابعــاد آن دامنگیر
کــودک ،خانــواده او و حتــی جامعــه میشــود .بــه مدد
شــبکههای اجتماعــی در ســالهای اخیر شــاهد طرح
جدیتر این مســئله و پیگیری افکار عمومی برای مبارزه
با آن بودیم .البته که تاکنون به رغم ایــن روایت های تلخ
توجه مسئوالن به این مقوله به صورت جدی جلب نشده
و همچنان به زنــگ خطری کــه تهدید امنیــت خانواده و
ســامت جامعه را هشــدار میدهد ،بی توجهند .ضعف
جدی قوانین در این بخش ،یکی از مشــکالتی اســت که
باید از سوی مراجع مربوط پیگیری و حل و فصل شود.از
سویی ،شناخت و بررسی ریشه های مشکل در خانواده و
برنامه ریزی برای پیشگیری ،کاهش و رفع عوامل زمینه
ساز این جنس خشــونت ها ،می تواند جامعه را در زمینه
ارتقای ســامت ،حفظ نظم و تعــادل اجتماعی رهنمون
سازد .متاسفانه ابعاد این آسیب اجتماعی هر روز جدیتر
خود را نشــان می دهــد و خانوادهها را راجع به ســامت
فرزنــدان شــان در جامعه نگــران می کند .کارشناســان
امر بر موضوع آموزش خانوادهها و حتــی کودکان تاکید
جدی دارند .باید برای خانوادهها این مسئله تشریح شود
که کودک آزاری شــامل هر گونــه آســیب و تهدید جدی
برای سالمت جسم ،روان ،سعادت و رفاه کودک است که
گاهی از سوی والدین و زمانی از سوی افراد متجاوز انجام
می گیرد .اگرچه این پدیده در نگاه نخست ،فردی به نظر
می رسد اما با توجه به پیامدهای ســوء آن بر اذهان افراد
جامعه و تشدید احساس ناامنی ،تبعاتی را منجر می شود.
ازسویدیگر،بررسیهانشانمیدهدکهدرخانوادههایپر
جمعیتوناسازگار،فقیر،طردشدهازسویاجتماع،درگیربا
معضلاعتیادوفحشا،بزهکارو...اشکالیازاینپدیده،بیش
از بقیه به چشم می خورد.پژوهش ها و شواهد نیز حکایت از
آنداردکهوضعیتاجتماعی-اقتصادیخانوادههامیتواند
یکی از مهم ترین عوامل مرتبط با پدیده کودک آزاری باشد.
به طوری که وقوع بیشــتر این پدیده در خانواده های فقیر و
دارای تحصیالت پایین را می توان ناشــی از فقدان دانش و
آگاهی کافی آن ها از فرایند رشد و تکامل کودک و نیازهای
جســمی و عاطفی او دانست.از ســوی دیگر ،نبود آموزش و
آگاهیپایینکودکاندربارهسالمتشانیکیدیگرازعوامل
کودک آزاری ارزیابی می شــود .بر همین اساس کودکانی
بیشتر در معرض آسیب هســتند که آموزش های الزم را فرا
نگرفتهاند و سطح آگاهی شــان بسیار پایین است .بنابراین
برای پیشگیری از این پدیده ،بحث آموزش کودکان با انجام
نیازسنجیوتهیهمحتوایآموزشیکاربردیمطرحمیشود
و مورد تاکید قرار می گیرد.حال هر چنــد که پدیده کودک
آزاری محدود به ایران نیست و بسیاری از کشورها وجوامع
دیگر نیز با این آسیب اجتماعی دست به گریبان هستند اما
در این کشورها سیاست گذاری و برنامه ریزی جامعی برای
کنترل و حل این مســئله اتخاذ شده اســت .به طور مثال در
کشورهاییمثلاسکاندیناویودانمارککسیکهبهکودک
دروغبگویدمشمولمجازاتمیشود،ایندرحالیاستکه
سبک تربیتی در کشور ما براســاس وعده و وعید پوچ انجام
می شود .مهم تر از این مسئله آن اســت که الیحه حمایت از
حقوق کودکان و نوجوانان چندین ســال اســت در مجلس
مســکوت مانده ،در صورتی که تصویب این الیحه می تواند
بهکاهشاینمعضلکمککندوبسترحمایتهایقانونی
موثرتری را بــرای شــهروندانی فراهم کند که خــود قادر به
تامین امنیت شان نیستند .در مجموع می توان گفت خالء
قانونیوعدمسیاستگذاریصحیحباعثشدهتاابعاداین
پدیدهآنچنانکهبایدکنترلنشودوتوانورودساختارهای
حمایت گر به پرونده های این چنینی ،کم باشد .بنابراین به
رغم تالش مختلف نهادهای مدنی و دســتگاه های دولتی
موفقیتزیادیدراینحوزهحاصلنشدهاستکهعلتعمده
آن عدم یکپارچگی اقدامات ،موازی کاری و پراکنده کاری
دستگاه های متولی است.فراموش نکنیم که کودکآزاری
تاثیراتزیانباریرابرجایمیگذارد.پیامدهایآسیبزای
انواع کودک آزاری به جنبه خاصی از رشد کودک ،جسمی
یا روانی ،محدود نمی شــود ،بلکه اثرات آن تا بزرگ ســالی
ادامه می یابد و در بســیاری از موارد به چرخه کودک آزاری
میانجامد.با توجه به گفته های فوق برای کاهش و کنترل
پدیدهکودکآزاریاقداماتیچونتغییردرسبکمدیریتی
سیستم های آموزشی ،آموزش و اصالح روش های تربیتی
والدین و توانمندسازی آنان ،غربالگری کودکان در معرض
آسیب،برگزارینشستهایعلمیوخانوادگیبرایبررسی
وتحلیلکودکآزاری،بازنگریواصالحقوانیندربارهحقوق
کودکانوتصویبقوانینبازدارندهدربارهتنبیهبدنیوسوء
استفادهازکودکانوافزایشآگاهیعمومیراجعبهعواقبو
پیامدهایکودکآزاریازطریقرسانههایگروهیووسایل
ارتباط جمعی و ...باید انجام شــود.بنابراین بــرای توقف یا
کاهش این معضل باید با عوامل ایجادکننده آن که بیشــتر
ریشههایفرهنگیدارند،مبارزهکرد.

شهر و استان در شبکههای اجتماعی

منبع :سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی

قیمت(تومان) واحد

کاهش کودک آزاری با قوانین
حمایتی و آموزشهای مستمر

هشتچهرهشهیرخراسانی،محوروبهانهانتشارهشتکتاب،همزمانباهفتههنرانقالباسالمی
بودند«.کمال شعر» و «رفیق شعر» به ترتیب برای احمد کمالپور و ذبیحا ...صاحبکار نگاشته شدند.
بهان ه «چراغ شعر» محمد قهرمان بود و «بقای شعر» هم علی باقرزاده متخلص به «بقا» را روایت می
کرد ،اما مخاطبان برای آشنایی بیشتر با مهدی اخوانثالث میتوانند کتاب «امید شعر» را مطالعه
کنند و درباره غالمرضا قدسی در اثر «شهید شعر» بخوانند .همچنین کتابهای «عماد شعر» و
«امین شعر» به یاد یک عمر فعالیت ادبی عماد خراسانی و محمدباقر کالهیاهری نگاشته شده
است .این مجموعه هشت تایی که از سوی حوزه هنری خراســان رضوی و توسط دو انتشارات
سپیدهباوران و طنینقلم منتشر شده  ،به معرفی و گزیده آثار این هشتشاعر معاصر خراسانی
می پردازد و در هر کتاب زندگینامه ،تعدادی مقاله و نقد درباره آن شاعر و آثارش آمده است.
به بهانه انتشار این آثار به کارنامه این هشت چهره نامدار خراسانی نیمنگاهی می اندازیم:

با شاعران

کاال

عضو هیئت مدیره انجمن مددکاری اجتماعی ایران

به بهانه انتشار  ۸کتاب از مشاهیر خطه خورشید

مناجات

یک شیر نر درنده باغ وحش تهران ،هنگامی که با اتوبوس
به باغ وحش مشهد حمل می شد ،در نیمه راه از قفس فرار
کرد.این شــیر در یک قفس آهنی که روی سقف اتوبوس
قرار داشت ،به ســوی مشهد حمل می شــد اما زمانی که
اتوبــوس به نزدیکــی شهرســتان دامغان رســید ،یکی از
چرخهای آن به داخل گودالی افتاد و در نتیجه قفس شیر
درنده به سرعت به طرف دامغان رفت و ناپدید شد.با فرار

چاپمشهد :شهرچاپخراسان
طعمومی051 37009111 :
رواب 
نمابرتحریریه051 37626501 :

غالمعلی قربانی

هر کس رابطه اش را با خدا اصالح کند ،خداوند رابطه او را با مردم اصالح خواهد کرد.
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•شیر درندهای که برای باغ وحش مشهد از
تهران حمل میشد ،بین راه فرار کرد
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یادداشت

امام علی (ع)

48سال پیش در چنین روزی ،روزنامه «خراسان» نوشت:
جوانی که با خوردن شیشه و اشــیای فلزی باعث حیرت
پزشــکان شــده اســت ،این بار تصمیم گرفته که در مدت
9ماه ،یک اتومبیل سواری را به تدریج بخورد! این جوان
اراکی که با خوردن اشیایی نظیر خرده شیشه ،میخ ،کلید
و تیغ رفع گرســنگی میکند؛ روز گذشته در تهران تحت
معاینه پزشــکان و جراحان قرار گرفــت و از نحوه فعالیت
معده خارق العادهاش عکس بــرداری به عمل آوردهاند و
معده او را حیرتانگیز دانســتهاند و گفتهاند کمتر کسی
را میتوان یافت که قادر باشد چنین اشیایی را به سهولت
بخورد .این جوان عبدالعلی نام دارد.

4

8

تصویری از
گریم متفاوت
رضا کیانیان
که عبدا...
اسکندری،
گریمور پرسابقه
سینمای ایران
آن را منتشر کرد
و ابراز امیدواری
کرد که روزی این
گریم در فیلمی
مورد استفاده
قرار گیرد.

رضا قوچان نژاد این تصویر را از ابراز خوشحالی
خود بعد از پیروزی در قامت کاپیتان و ستاره
گلزنی تیم هیرنفین در برابر فنلو هلند ،در
اینستاگرامش منتشر کرد.

رضا عطاران بازیگر خراسانی که همزمان با اکران مردمی فیلم مصادره
در تبریز و در جمع هواداران خود حضور یافته بود ،در جمع اهالی رسانه
گفت :یک بازیگر تنوع در نقش را بسیار دوست دارد و من هم نقش های
من نوعی می
جدی خودم را دوست دارم اما آن چه که امروز مخاطب از ِ
خواهد چهره کمدی و شاد بودن اســت .این بازیگر سینما و تلویزیون
درباره علت انتخاب فیلم مصادره نیز گفت :در جامعه سینما با بسیاری
از دوســتان رفاقت داریم اما در این حوزه رفاقــت و کار دو مقوله مجزا
هستند و من با این که با مهران احمدی رفاقت داشتم اما دلیل این که
مصادره را برای بازی انتخاب کردم این بود که فیلمنامه را از همه لحاظ
پسندیدم.عطاران همچنین درباره سینمای شهرستانها اظهار کرد:
من خودم شهرســتانی هســتم و با چالشهای هنرمندان به طور کامل
آشــنایی دارم و معتقدم که به دلیل مشکالت زیاد است که هنرمندان
برای کار به پایتخت میروند ،هنرمندان با اســتعداد از شهرســتان به
تهران می روند برای این که بتوانند به کار خود ادامه بدهند.

# Mashhad

