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پیامبر اکرم (ص)

زهرا بیات

ماه رمضان ،ماه خداست و آن ماهی است که خداوند در آن حسنات را میافزاید و گناهان را پاک میکند و آن
ماه برکت است.
بحار االنوار(ط-بیروت) ج ، 93ص - 340فضایل االشهر الثالثه ص95

گفت وگو با  3استاد مرمتکاری که در ساخت آرامگاه فردوسی نقش داشتهاند

الهی! راهم نما به خود و باز رهان مرا از بند خود
ای رساننده به خود برسانم که کسی نرسیده به خود
بارالها! یاد تو عیش است و مهر تو سور  ،شناخت تو ملک است و یاد تو سرور
جوینده تو کشته باجان است و یافت تو رستخیز بی صور

ما این فردوسی را خیلی
دوست داریم؛ خیلی

با شاعران

خبر
بهبودی نیا

معاون رئیسجمهور در مراسم گرامی داشت خالق شاهنامه بیان کرد:

«فردوسی»؛ پاسدار هویت ایرانی
عکس :وحید بیات

•اختصاص 16میلیارد تومان برای احیای توس

•اثرگذاری شاهنامه فردوسی بر دیگر هنرها

ســیدمحمد مجتبی حســینی ،معــاون امور هنــری وزیر

نمابردبیرخانه05137624395 :
ی واشتراک05137010 :
شآگه 
پذیر 
پیامك2000999 :

فرهنگ و ارشاد اســامی در این مراســم گفت :داستان
های شاهنامه از زمان فردوسی تا امروز سینه به سینه بین
مردم نقل شده و امروز شاهنامه فردوسی در دیگر هنرها
از قبیل آوازها و مقام ها و نغمه ها نفوذ پیدا کرده است و از
طرفی در هنر نمایش نیز در قالب نقالی مورد توجه مردم
روزگار ماست.
وی افزود :شــاهنامه فردوســی امروز یکــی از بدیع ترین
آثار ادبی موجود به شــمار می آید و حکیم و شاهنامه اش
الگویی برای هنرمندان عصر ما هســتند و بیراهه نیست
اگر بگوییم هــر روزی که اثری با تاثیرپذیری از شــاهنامه
فردوسی به وجود بیاید ،روز فردوسی است حتی اگر آن
روز 25 ،اردیبهشت نباشد.
شایان ذکر است؛ در این مراسم استاندار خراسان رضوی،
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ،ریاست دانشگاه
فردوسی مشهد و میرجالل الدین کزازی استاد برجسته
زبان و ادبیات فارسی نیز سخنرانی کردند.

یکی از این افراد« ،قاسم ارفع» است؛ «مشقاسم»
معروفتوسیهاکهدرکشتیچوخهاسمورسمی
داشــت و دســت روزگار او را بــه کارگــری در بــاغ
آرامگاهفردوسیکشاند.مشقاسممتولد1313
اســت؛ درســت همان ســالی که هزاره فردوسی
برگزار و آرامگاه فردوسی افتتاح شد.عجین شدن
زندگــی او بــا فردوســی ،حکایتــی دارد؛ پیش از
سربازی ،شش ســال در باغ آرامگاه شاگرد گلکار
بوده اســت تا این که او را از همــان باغ میگیرند و
میبرند به اجبــاری .پس از اتمام دوره ســربازی،
 7-8ســالی را دشتبانی میکند و کشــاورزی ،تا
ســال  43که مرمت و بازســازی آرامگاه به دستور
انجمــن آثــار ملی به هوشــنگ ســیحون ســپرده
میشــود .از این سال اســت که مش قاسم دوباره
به آرامــگاه برمیگردد؛ «قرار بر این بود که نقشــه
آرامگاههیچتغییرینکندوفقطدرقسمتزیربنا،
تغییراتی اعمال شود .شاه غالم ،معمار مجموعه
بود و دســتور داد تا کاکل آرامگاه داربست بزنند.
کار تخریب آغاز شــد .جلــوی آرامگاه یــک قرقره
نصب کرده بودند کــه برای حمل ســنگها از آن
اســتفاده میشــد .کســی تــوان چرخانــدن این
قرقره را نداشــت جز مــن .ســنگها را یکی یکی
بــاال میکشــیدم و کارگــران با فرغــون به تــه باغ
منتقل میکردند تا رســیدیم به کف مقبره».مش
قاسم میگوید« :قبال محل مقبره باالتر بود ،جای
کوچکی هم بود .باید نبش قبر میشد تا زیرسازی
الزم طبق نقشه انجام شود .من که سرکارگر بودم
این وظیفــه را عهــدهدار شــدم و قبر را شــکافتم.
کپهای اســتخوان بود که آنها را بیــرون آوردیم و
داخل پارچه ســفیدی پیچیدیم .بعد ســنگهای
کفمقبرهراجمعکردیم،حدود 8مترگودبرداری
شد و کف آن را با بتن آرمه پوشاندند و دوباره همان
ســنگها را از کف چیدند .نوبت به مقبره رســید،
پارچه ســفید را آوردند و من دوباره مامور شــدم تا
استخوانها را داخل مقبره بگذارم .با این حساب
من کسی هستم که فردوسی را دفن کردم».با این
وجود مش قاســم خودش را عضو کوچکی از این
اتفاق بزرگ میداند و میگوید« :مهندس حسین
جودت ناظر ســاخت مجموعه بود و گاهی روزانه
 200نفر در آرامگاه کار میکردند .همه با عشق
کار میکردند وگرنه امکاناتی نبود که کار را قدری
ساده کند .همین ســنگ روی مقبره حدود چهار
تن وزن دارد .این ســنگ را من و چنــد نفر دیگر با
غلتک از پلهها پاییــن بردیــم و در محل فعلیاش
قرار دادیم .بماند که بــرای این کار حقوق یک ماه
را پاداش گرفتم ».مش قاســم حساب که میکند
نیمی از عمرش را در باغ آرامگاه گذرانده اســت،
هربار به شــغلی و در پایان حرفش میگوید« :من
این فردوسی را خیلی دوست دارم؛ خیلی».

پی افکندیم از عشق کاخی
بلند

آن طور که اســناد معمــاری آرامــگاه میگویند
ســاخت باغ آرامــگاه و مرمت آن بیــش از چهار
سال طول میکشد .اغلب کارگران و اوستاهای
آن هــم از اهالــی تــوس و روســتاهای اطــراف
هســتند .یکیشــان ،همین اوســتا ماشــاءا...
آهنگر اســت که هنــرش به بازســازی مجموعه
آرامــگاه فردوســی خیلــی کمک کرده اســت.
نامش البته «علی غــام پور» اســت اما معروف
شده به اوستا ماشاءا . ...او ابزار سنگتراشان و
کارگران را میســاخته .در سال  1320متولد
شــده و آهنگــری را نزد پــدرش آموخته اســت.
کار آرامگاه که شــروع میشــود ،مشکلی پیش
میآید؛ سنگینی کار و سختی سنگها به حدی
اســت که ابزار ســنگ تراشــان و دیگر کارگران
مدام خراب میشــود یعنی قلمها یا میشکنند
یــا لبههایشــان برمیگــردد .ابتــدا آهنگری از
نیشــابور کار ســاخت ابزار را عهدهدار میشود
اما کیفیت کار راضیکننده نیســت ،پس از آن
مهندسان به ســراغ آهنگر خوشــنام اهل زاک
می روند؛ «در آن دوره چندین ســنگتراش در
آرامگاه کار میکردند و هر کدام شان هم تا شب
چندین قلــم میشکســتند .روز اولــی که رفتم
یکی از سنگ تراش ها به شوخی و خنده گفت:
امروز حسابی خســتهات میکنم ،باش که 20
تا قلم قرار است بشکنم .یکی از قلمهایی را که
ساخته بودم به او دادم که تا شب با همان سنگ
میشکست».
او میگویــد« :من  9ســال درس خوانــده بودم
و ســواد داشــتم .این بــود کــه کنــار آموزههای
تجربــی پــدرم دربــاره آهنگــری چیزهایی هم
خوانده بودم ،بــا این پشــتوانه آبدهــی قلمها،
تیشــهها و کلنگها را بهنحــوی انجام میدادم
که بسیار سخت میشدند و زیر دست کارگران
دوام میآوردنــد .این شــکل کار ســبب شــد تا
پایان ســاخت آرامــگاه همه کارهــای آهنگری
را من انجام دهم .حتی دورهای بود که آســیب
دیدم و نمیتوانســتم بروم ،در آن دوره ماشین
میفرستادند دنبال من تا کنار کار باشم».
اوســتا ماشــاءا ...هم مثل بقیــه کارگرهای باغ
آرامــگاه ،عاشــق فردوســی اســت و میگوید:
«پــی افکندیم از عشــق کاخی بلنــد» و در پایان
میخواند« :بناهای آباد گردد خراب
ز باران و از تابش آفتاب
پی افکندم از نظم کاخی بلند
که از باد و باران نیابد گزند
برین نامه بر عمرها بگذرد
بخواند هر آن کس که دارد خرد
بسی رنج بردم بدین سال سی
عجم زنده کردم بدین پارسی»

جوازی به نام فردوسی

 #مشهد

چاپمشهد :شهرچاپخراسان
طعمومی051 37009111 :
رواب 
نمابرتحریریه051 37626501 :

حجت االسالم خادمیان نوش آبادی

کارشناس مذهبی

ماه رمضان ،مجالی برای زدودن
غبار دل و تمرین بندگی

یکی دیگر از کسانی که مهندســان را در این پروژه
یاری داده «ابراهیم امیری» اســت .متولد 1320
در روســتای کاهــو کــه از 12ســالگی و بهدنبــال
فوت مادر ،دست خواهر و برادرش را میگیرد و به
مشهد میآید و سنگتراشــی را پیشه میکند .آن
زمان عدهای از ســنگتراشهای مشهد در راسته
خیابان رازی بودند و عــدهای دیگر اطراف حرم .او
به خیابان رازی میرود تا بعد از دو ســال شاگردی
بتواند مستقل شــود؛ «از معدن ســنگ میآوردم و
میتراشیدم.دقتووسواسمطوریبودکهدراوایل
جوانی تراش سنگهای شــرکت نفت ،فرودگاه و
بخشیازصحناسماعیلطالییرابهمنسپردند.
در همین اثنا بود که یک سنگ مسطوره(نمونه) به
من سفارش داده شــد .من آن را ساختم .سفارش
گ من را به عنــوان نمونه برای
دهنده که گویا ســن 
آرامگاهمیخواسته،آنجامیگویدخودمساختهام
و به این ترتیب ســفارش تراش صد قطعه ســنگ را
میگیرد اما مشــخص اســت نتیجه چه میشود؟
مهندسسیحونمیگویدبرویدسازندهمسطورهرا
بیاورید.اینطورشدکهدرهتلباخترمشهدقراری
گذاشــتند تا من و مهندســان پــروژه باهم صحبت
کنیم».اوستاابراهیممیگوید«:درآنقرارکارتراش
سنگهارابهمنسپردند.گفتممنآنقدرسرمایه
ندارم که این همه سنگ تهیه کنم ،به من 20هزار
تومانبدهیدتابتوانمکارراشروعکنم،نقشهراهم
می خواهم تا مطابق آن بتراشم .مهندس این پول
را به من داد و من شــدم ســنگتراش آرامگاه .صد
قطعه سنگ تراشــیدم و بردم باالی ایوان آرامگاه.
مطابقنقشهچیدمرویهموشمارهگذاریکردم.
مهندس ســیحون از تهران آمد و کار را پســندید و
گفت :این جا چــرا نصب کردهایــد؟ گفتم :نصب
نیست ،سیمان ندارند .جایش را مشخص کنید تا
نصبکنم.بد نیست بدانیدکهآنسنگها،هرگز
سیماننخوردندوباکمیچسببههمچسبیدهاند
کهتاامروزباقیماندهاند».شکلوشیوهکاراوستا
ابراهیمبهگونهایاستکهتراشسنگبخشهای
دیگر بــاغ را هم بــه او میســپارند؛ «معجــر باالی
آرامگاه را تراشیدم .همه پلهها و سنگفرشها را.
کار سنگینی بود .هر ســنگ نیممتر طول و عرض
و  20ســانتیمتر هم قطر داشــت .در هفته یک یا
دو سنگ میتراشیدم .سه ســال به همین منوال
گذشت .کار آن قدر فشرده بود که گاهی تا دو ماه
به خانه نمیآمدم ».بزرگ ترین کار سنگتراشی
استادامیریهمینآرامگاهفردوسیاستکهبهآن
افتخارمیکندومیگوید«:کارآرامگاهکهتمامشد،
من مغازهام را راه انداختم .گفتند تو تازه تاسیسی
و باید جواز بگیری! گفتم من آرامگاه فردوســی را
تراشــیدهام ،من تازه تاسیســم؟! این طور شد که
تراش ســنگ های آرامگاه فردوسی جواز فعالیت
رسمیمنشددرعالمسنگوسنگتراشی».

•در حاشیه:

* یکی از بخشهای این مراسم ،اعطای نشان «فردوسی»
به دکتــر میرجاللالدیــن کــزازی ،نویســنده ،مترجم و
شاهنامهپژوه ،دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن ،شاعر،
نویسنده و مؤسس فرهنگسرای فردوسی و پری صابری،
کارگردان تئاتر ،نمایش نامهنویس و رماننویس بود.
*در حاشــیه ایــن مراســم از مرقعــات نفیــس شــاهنامه
بایسنقری و نسخه چاپی بایسنقری رونمایی شد و نقاشی
از تصاویر شاهنامه عهد تیموری نیز پیش چشم مخاطبان
قرار گرفت.
*تقدیر از چند تن از استادان مرمت کار آرامگاه فردوسی
نیز از دیگر بخشهای این مراسم بود.

20

یادداشت

دو روز پیش ،روز ملی بزرگداشت حکیم ابوالقاســم فردوسی بود؛ شاعر نامی قرن چهارم که زبان فارسی ،زیست اســتوارش را مدیون همت اوست .به
همین مناسبت ،شامگاه سهشنبه گذشته جشن ملی «فردوسی» در آرامگاه حکیم توس برگزار شد تا قدری گذاشته شود به همت و رنج سیساله او .این
جشن همه جور مهمان داشت؛ از مسئوالن کشوری و استانی بگیرید تا اســتادان و نامداران حوزه ادبیات .مردم هم البته بودند؛ مردمی که هرکدام به
عشق فردوسی و شاهنامهاش را در دل دارند و او را از خود میدانند.ما به میان همین مردم رفتیم چرا که چند نفر از آن ها با فردوسی خودمانیتر
نوعی
ِ
از دیگرانند؛ چند نفری که چند سالی عاشقی کردند تا امروز «فردوسی» آرامگاهی داشته باشد به شکوه و زیبایی اردیبهشت.

خواجه عبدا ...انصاری

علی اصغر مونسان گفت :سازمان میراث فرهنگی امسال
ســه میلیارد تومان اعتبار اســتانی و چهار میلیارد تومان
اعتبار ملی را برای توســعه این مکان در نظرگرفته است
تا امســال بتوانیم پروژههایی را در این زمینــه اجرا کنیم
و عالوه بــر این مــوارد ،در ســفر رئیسجمهور به اســتان
خراســان رضوی ٩ ،میلیارد تومان اعتبار به این موضوع
اختصاص یافــت و در مجمــوع ١۶میلیارد تومــان برای
احیای توس در نظر گرفته شد.وی خاطر نشان کرد :طبق
توافق با شهرداری مشهد قرار شده است با مشارکت این
ســازمان ،فعالیتهایی در خور شأن جایگاه فردوسی در
آرامگاه این شاعر شهیر انجام شود.
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استخوانهای فردوسی را من دفن کردم

مناجات

عالقه منــدان به شــعر و ادب فارســی  ،عصر سهشــنبهای
که گذشت در آرامگاه حکیم ابوالقاســم فردوسی گردهم
آمدند تا سهم و نقش این شاعر بزرگ ایرانی را در حراست
از هویتشــان پاس بدارند.بــه گزارش خراســان رضوی،
علیاصغر مونسان ،معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری کشــور در
بخشــی از این مراســم پشــت تریبون قرار گرفــت و گفت:
فردوسی در زمان سامانیان توانســت با سرودن شاهنامه
از هویت این ملت پاســداری کند.وی تصریح کرد :آرامگاه
فردوسینبایدغریبانهدراینگوشهازسرزمینقرارگیردو
بایدبهصورتیبهآنرسیدگیشودکهشایستهاینبزرگمرد
استومقدماتیایجادشودتاساالنهشاهدحضورمیلیونها
گردشگرازسرتاسرجهاندرآرامگاهفردوسیباشیم.

11

9

9
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شهر و استان در شبکههای اجتماعی

ماه رمضان ،ماه نزول قرآن و شــب های قــدر ،ماه عبادت،
اطاعت و خودسازی اســت .در واقع ماه شــب زنده داری،
تقویتارادهها،انسباقرآنوماهمعرفتخداییاست.ماه
حمایتازمحرومانوایتام،ماهبازگشتازخبطوخطاهای
انسانی،ماهتمرینبندگیوماهتوسلبهخداوندیاستکه
قرب بندگانش را دوست دارد.ماه مبارک رمضان فرصت
مغتنمی فراروی انسان می گذارد تا مجموعه ای از عبادت
را به عنوان تکلیف انســانی به جا بیاورد .چنان که رســول
اکرم (ص) در فرازی از خطبه شــعبانیه در آســتانه ورود به
یها ال َنّاس ِإ َن ُّه َق ْ َ
«ماه رمضان» می فرمایندَ :
یکم
«أ َ
ُ
ــد أ ْق َب َل ِإ َل ْ
الر ْح َمةِ َوا ْل َمغْ ف َِرةَِ ...و ُه َو َش ْه ٌر ُدعِ ی ُت ْمفِیهِ
َش ْه ُرا...با ْل َب َرکةِ َو َّ
ِإ َلی ِضیافَةِ ا ...و ُج ِع ْل ُتم فِیهِ م ْ َ
کر َامــةِ ا»...ای مردم!
َ
ْ
ِن أ ْه ِل َ
به درســتی که ماه خدا با برکت و رحمت و آمرزش به شــما
رو کرده اســت ...ماهیکه در آن به ضیافت خــدا خوانده و
از اهل کرامت خدا قرار داده شدهاید.پیامبر اکرم (ص) در
خطبهشعبانیهوظایفیرابرایمهمانانضیافتالهیمطرح
کردند که به خوبی تکالیف مســلمانان را ترسیم می کند و
عمل به آن آلودگی های جــان و روح را میزداید و بیماری
های روحی را با استغفار و توبه مداوا می کند.حال توجه به
اینرهنمودهامارایاریمیرساندکهبتوانیمازلحظهلحظه
اینماهشریفبیشترینبهرهراببریموآنراباذکروتقرببه
خدایتبارکوتعالیبهپایانبرسانیموعیدیوبهرهخودرا
از خداوند بگیریم.روزه به عنوان شاخص ترین عبادت این
ماه از ضروریات دین اسالم است که بدون آن ،ایمان کامل
نمیشود،ازاینروهرمسلمانیدرماهمبارکرمضانباید
برایانجامدادنفرامینالهیازخوردنوآشامیدنبهقصد
تقرب به خداوند ســبحان خودداری کند .ایــن فریضه آثار
فراوانیازنظرمادیومعنویدروجودانسانمیگذاردکه
ازهمهمهمتربعداخالقیوفلسفهتربیتیآناست.روزهدار
باید در حال روزه با وجود گرســنگی و تشنگی از غذا و آب و
ارتکاب گناه چشم بپوشــد و عمال ثابت کند که بر هوس ها
و شهوات خود مسلط شده اســت .بنابراین روزه داری تنها
خودداری از خوردن و آشامیدن نیست ،بلکه انسان با روزه
ذهن و فکر و پرهیز از اعمال گناه آلود ،روح خود را تلطیف و
ارادهخویشتنراتقویتمیکند .انسانیکهتوانستهاست
خود را به گرسنگی و تشنگی عادت دهد و ایامی از زندگی
خود را به این حال بگذراند ،به یقیــن روحیه محکم و خلل
ناپذیریداردواینآمادگیراداردکهخودرادرورطهآزمون
های جدیتر نیز محک بزند و گناه و خطا را از زندگی خود
بزداید.روزه کامل و حقیقی ،تنها نخوردن و نیاشــامیدن و
انجامندادنبرخیکارهایدیگرنیست،بلکهحقیقتروزه
پرهیز از گناه و هر کاری اســت که نفس انسان به آن عالقه
داردواوراازخدادورمیکند.اینبدینمعناستکهفلسفه
روزهتمرینوتقویتتقوادرماهمبارکرمضاناست.دراین
زمینهتوصیهشدهاستکهفقطظاهرروزهداریکهپرهیزاز
خوردن است ،مورد تاکید نباشد و فرد روزهدار ،تالش کند
روحخودرانیزمصونازگناهنگهدارد.برهمیناساسروزه
نقشمحوریدرخودسازیوتهذیبنفسدارد،زیرا تمرین
مقاومت و آمادگی روحی در خودســازی است .اگر روزه به
این شکل انجام گیرد ،بزه و بزهکاری از اجتماع رخت می
بندد و جامعه به ســوی تکامل و تعالی حرکت خواهد کرد.
روزهارادهرادرپرتوایمانپرورشمیدهدوتقویتمیکند
وبزرگتریننیروهایمعنویرابهفردمیبخشدواوراقادر
میسازددرمقابلهرنوعتمایلنامشروعبایستد.روزهیک
تمرینعملیسادهودرعینحالبسیارموثربهمنظورتقویت
اراده در پرتو ایمان اســت .در مجموع پاک شدن جامعه در
مدت ماه مبارک رمضان از بزه و تخلفــات اجتماعی و ارائه
ســبک زندگی موحدانه ،تمریــن صبر ،بردبــاری و خوش
اخالقی از جمله آثار و فواید اجتماعی روزه است.بنابراین
می تــوان این گونــه نتیجه گرفت کــه ماه مبــارک رمضان
مجالخوبیاستتابهدرونخویشبازگردیموغبارازروح
خویش بگیریم و خود را با تمام وجود در مســیر خواســت و
اراده خداوندمان ببینیــم.در این زمینه بایــد گام اول را در
مراقبت از گفتار و رفتار خویش برداریم تا حداکثر استفاده
را از لحظات این ماه ببریم .کســانی از مــاه مبارک رمضان
و سفره ضیافت الهی اســتفاده بهینه کرده اند که با برنامه
ریزی دقیق ،از لحظه لحظه آن بهره جسته اند .ان شاءا...
همه ما در مــاه ضیافت الهی برای رســتن از قیــد و بند غیر
معقولوغیرشرعیتالشکنیمتادرزمرهمومنانوسالکان
راهخداقرارگیریم.

# Mashhad

بازار روز
منبع :سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی

کاال

قیمت(تومان) واحد

گوجه فرنگی

1650

کیلو گرم

سیب زمینی

1500

کیلوگرم

پیاز زرد

1500

کیلو گرم

عدس کانادایی

5500

کیلو گرم

لوبیا قرمز

8200

کیلو گرم

روغن نباتی جامد

27800

حلب ۵
کیلویی

کاال

قیمت(تومان)

واحد

برنج پاکستانی درجه یک

8750

کیلو گرم

روغن مایع

5750

بطری
 810گرمی

مرغ گرم

7650

کیلو گرم

گوشت گوسفندی
(الشه)

 46000کیلو گرم

گوشت گوسفندی
(ران بی چربی)

 58000کیلو گرم

ســایت خبری تیم فوتبال هیرنوین هلند به محاســبه مالی حضور رضا
قوچاننژاد در تیم ملی ایران برای جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه پرداخت.
در این گزارش آمده :مشــارکت رضا قوچاننژاد بازیکن خراســانی این
تیم در جام جهانی  2018روسیه روزانه هفت هزار یورو برای هیرنوین
درآمد دارد که آن را از فیفا دریافت خواهد کرد .این زمان دو هفته پیش
از آغاز جام جهانی  2018روسیه محاسبه میشود و تا روز حذف ایران از
این رقابتها ادامه خواهد یافت.اگر رضا قوچاننژاد در فهرست نهایی
ایران قرار بگیرد (دارای شانس بسیار زیاد است) باشگاه هیرنوین در هر
حالتی  175هزار یورو از فیفا دریافت خواهد کرد .اگر تیم ملی فوتبال
ایران از مرحله گروهی جام جهانی  2018روســیه صعود کند  35هزار
یوروی دیگر نیز به حساب هیرنوین واریز میشود.

رضا رفیع طنزپرداز خراسانی از پخش نشدن برنامه «قند پهلو» در ماه مبارک
رمضان به دلیل مشکالت مالی شبکه آموزش خبر داد.مجری «قند پهلو» در
گفتوگو با ایسنا به پیشــینه این برنامه اشــاره کرد و گفت« :قند پهلو» یک
برنامه طنز فاخر اســت که هم خــواص و هم مردم به آن عالقهمند هســتند.
اولین بار رمضان سال  ۹۲بود که «قند پهلو» را با مشورت تهیهکننده طراحی
کردیم و تیمی از شاعران طنزپرداز و دو داور تشکیل دادیم و بعد از هفته اول
حس کردیم که برنامه ما با استقبال مردم و مسئوالن مواجه شد و این اتفاق
بسیار بزرگ بود .شبکه آموزش میگوید که پول نداریم و با کمترین پیشنهاد
بودجه نیز امکان ســاخت این برنامــه وجود ندارد .برنامــهای که در خدمت
بهسازی و پاالیش گفتمان جامعه ،فرهنگسازی و ادبیات جامعه بوده است،
این گونه مغفول و با نوعی بیاعتنایی مواجه میشود.

رضا توکلــی ،بازیگر گفت :با رشــد تولیدات نمایشــی تلویزیون در ماه
رمضان این امکان برای تماشــاگر بــه وجود میآید تا کارهــای مد نظر را
انتخاب کند.
وی در گفتوگو با خبرنگار ایکنا اظهار کرد :متاســفانه روند رو به رشد
ســریالهای ماه رمضان تنها در شــکل کمی خود باقی مانده اســت و ما
نشانی از ارتقای کیفی در این کارها نمیبینیم .برای همین وقتی مردم با
من حرف میزنند دایم درباره تولید نشدن کارهای خوبی چون «او یک
فرشته بود»« ،اغما» و ...سوال میکنند .وقتی از سریالهای ماه رمضان
انتقاد میکنم ،منظور این نیست که جلوی تولید این دست کارها گرفته
شود ،زیرا همان گونه که گفتم این تولیدات باید ساخته شود تا به نوعی
از گرایش به سمت ماهواره پیشگیری کنیم.

