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گفتوگو با تنها بانوی سازنده ساز کمانچه در خراسان

رئیس شورای شهر مشهد

هر که برای خود احترام قائل باشد خواهش های نفسانی اش در نظر او بی ارزش می شود.
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یگانه بانوی «ساز» ساز خراسان

مناجات
خواجه عبدا ...انصاری

الهی!
ای یافته و یافتنی ،از مست چه نشان دهند ُجز بی خویشتنی
همه خلق را محنت از دوری است و این بیچاره را از نزدیکی
همه را تشنگی از نایافت آب است و ما را از سیر آبی.
ای عاشق دل سوخته اندوه مدار
روزی به ُمراد عاشقان گردد کار

با شاعران
حسین منزوی

خراسان به روایت
15آذر 1339

حمل تریاک با دوچرخه

58سال پیش در چنین روزی ،روزنامه «خراسان» نوشت:
به طوری کــه چند روز قبــل اطالع دادیــم مامورین اداره
نظارت بر مواد مخدر دو نفر چرخسوار به نام حسن و صمد
را که مقدار 770گرم تریاک با دوچرخه حمل میکردند
در کوچه باغ نکاح نامبردگان تحت تعقیب قرار دادند .در
نتیجهتریاکهایمکشوفهوحسنبهچنگمامورینافتاد
و صمد با استفاده از فرصت متواری گردید .به طوری که
به اطالع می رسد ،کمی بعد صمد نیز به وسیله مامورین
اداره نظارت بر مواد مخدر دستگیر و تسلیم عدالت گردید
تا قانون درباره این قاچاقچیان اجرا گردد.
چند شــب قبل رجبعلی که مامور گشــت شــبانه اســت،

ســاعت یک و نیم بعد از نیمه شــب که از انتهای محله ای
در تربت حیدریه عبور می کرد ،متوجه صدای پایی شد.
در کنــاری کمین کــرد و پــس از مدتی متوجه شــد که در
منزلی نیمه باز است .ســارق هم از الی در متوجه شد که
کســی او را میپاید ،پس فورا در را بســت و از دیوار پشت
حیاط خود را پایین انداخــت و فرار کرد .پاســبان دزد را
تعقیب کرده ولی ســارق هیچ توجهی به ایســت پاسبان
نکرد و مامور هم ناگزیر مجبور به تیراندازی شد و سه گلوله
پیاپی شلیک کرد.
ســارق مزبور از تاریکی شــب اســتفاده نموده و خود را به
بادامزاری می رســاند و از البه الی درختان موفق به فرار
می شــود .ضمنا ســارق مزبور موفق به ســرقت در منزل
مذکور نمی شود.

نمای تاریخی

مسئولیتپذیریومطالبه
اجتماعی را از یاد نبرید

عکس :ایرنا

سرپنجه های هنرمندش به تن سرد چوب
روح مــی دمــد و آن را از نو زنده مــی کند.
ِ
دســت نوازنــده ای
نــوازش
ســازی که به
ِ
کاربلد به کالم می آید و آوازی دلنشین سر
می دهد .کاری سخت و مردانه که ساعت
های طوالنی ،بریدن و تراشــیدن و صیقل
دادن می طلبد .با این حال ،ساختن ساز،
آن جزئی از خلق یک اثر موســیقایی است
که کمتر دیده و معرفی می شود اما اهالی
موســیقی به خوبــی از اهمیــت این بخش
کلیدی آگاه اند.
او از زنانی است که هنر ساخت کمانچه (از
سازهای موسیقی سنتی ایران) را دارد و به
رغم همه مشــکالتی که ســر راهش وجود
داشــته ،با نگاهی هنرمندانــه و امیدوار به
ادامه کار و تالش هنری اش چشم دوخته
است.
با «سمیه صابری» ،تنها بانوی سازنده ساز
کمانچه در استان خراســان رضوی گپ و
گفت کوتاهی داشتیم از عالیق شخصی و
زندگی حرفه ای اش.

•فراز و فرودهای زندگی یک بانوی
هنرمند

•سارق خوش شانسی که ناکام ماند
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ســمیه صابری به گواه ســجلی اش 32 ،ســاله و
متولد شهرســتان قوچان اســت .از وقتی چشــم
باز کرده ،بهدلیل همنشــینی با پنج برادرش که
همگی از نوازندگان و سازندگان مطرح دوتار ،تار
و کمانچه در خراسان هستند ،با موسیقی سنتی
و آالت و ادوات آن مأنوس می شــود .با این همه،
دست به ساز نمی برد تا وقتی که دست تقدیر او را
مجبور به فراگیری این هنر خانوادگی می کند.
وی تعریــف مــی کنــد 12 :ســال رنــج بیمــاری
نارســایی کلیوی و پیونــد هر دو کلیــه را متحمل
شدم .البته خواست خدا بود که احوال جسمانی
ام چند سال بعد بهتر شد و با یک هنرمند نوازنده
و سازنده ساز ازدواج کردم .اما بازی روزگار اتفاق
دیگری را برای او رقم می زند .صابری چندی بعد
همسرش را از دســت می دهد .اتفاقی ناگوار که
البتــه او را متوقف نمی کند؛ بلکــه انگیزه ای می
شودتاهنرساختسازموسیقیراحرفهایدنبال
کند .چند صباحی زیر دست سعید صابری ،یکی
از برادران خــود برای کمانچه ســازی به ســبک
اســتاد عطایی(ســازنده سرشــناس کمانچــه)
شاگردی می کند و تنها بعد از هشت ماه می تواند
اولین ساز خود را بفروشــد و اکنون با گذشت دو
ســال از آن تاریخ ،این هنــر ممر درآمــد خانواده
کوچک اوست.
پشــت هــر ایــده و حرکــت ایــن بانــوی هنرمنــد
قوچانی،میشودعشقوعالقهبههمسرفقیدش
را دید .او دلیل انتخاب دستگاه کمانچه را بیشتر
از یک منبع کسب درآمد ،بهانه ای برای ادامه راه
همسرش می داند و می گوید :سازهای همسرم
مورد تایید اســتادان کامکار و صمــد برقی بود و
او اهداف بزرگــی را بــرای آینده این هنر در ســر
می پروراند و من مــی خواهم از ایــن طریق راه او
را ادامه دهم.
این اســتاد کمانچه ســازی ،بــا توجه بــه بیماری
جســمی ،باید به طور مرتــب دارو مصــرف کند،
برای همین زود خسته می شود و نمی تواند روزانه

بیشــتر از ســه ،چهار ســاعت کار کنــد و حداکثر
ماهی یک دســتگاه کمانچــه می ســازد .او همه
تالش خــود را بــرای چرخاندن چــرخ زندگی به
کار بسته اســت ولی با همه مناعت طبع و سخت
کوشی ،گاه زور نامالیمات زمانه می چربد و روی
تلخش را به او نشان می دهد.
صابری با اشــاره به گوشــه ای از فراز و فرودهای
راه زندگی اش تعریف می کند :یک بار به یکی از
نهادهایحمایتیمراجعهکردمتابتوانمباگرفتن
وامی ،کارگاهی مستقل تاسیس کنم و با توسعه
کارم ،رونقی به زندگی ام بدهم .وقتی مامور این
نهاد بــرای بازدید آمــد ،دلیل درخواســت وام را
پرسیدومنگفتمبرایکارخراطیمیخواهم،نه
تنها کمکم نکرد بلکه گفت بهتر است سراغ حرفه
ای زنانه بروم و مثال خیاطی کنم .چون توان مالی
تامین اجاره یک کارگاه را نداشتم ،تنها کاری که
می توانســتم انجام دهــم این بود که بــه خانه ای
دارای پارکینگ نقل مکان کنم تا بتوانم در آن جا
کارگاهم را تاسیس کنم.

•چوبی که زنده می شود

با ایــن که در شــرایط فعلی با دســتگاههای کپی
تراشــی می توان انواع ســاز را تولید کــرد ،اما او
تاکید می کند :ســاخت ســاز را یک صنعت نمی
دانم و معتقدم این هنری اســت که نیازمند دقت
و استفاده از مهارت های دست برای تولید است.
صابری ادامه می دهد :من به تنهایی درخت توت
را در ابعاد یک کمانچه برش مــی زنم ،بعد از خم
کردن ،جوشــاندن ،قالب زدن و الگو کشیدن آن
را ،می تراشــم و صورت بندی می کنم .همه این
مسیر ،با کار یک دســتگاه صنعتی فرق می کند،
کار دست هنرمند عشق و عالقه می طلبد .سازی
که هنرمند می ســازد ،صدای دیگری دارد .این
احساس پشت اثر هنری قابل توصیف نیست .در
واقع ساخت ساز با دســت ،به مثابه حیات دادن
به چوب بریده شده اســت تا در دست نوازنده ای
کاربلد ،صدای روحنوازی خلق کند.
یکی از عالقه مندی های این هنرمند یاد گرفتن
کمانچه نوازی اســت .میلی که بــه دلیل دغدغه
های کار و زندگی ،هنوز فرصتش را نیافته است.
وی تاکید مــی کند :نوازنده بودن ،روی ســاخت
ســاز تاثیر زیادی دارد .چون هنگامی که هنرجو
سفارش دستگاهی با صدای زیر ،باز یا بسته می
پس ســاختن
دهد ،با دانســتن نوازندگی بهتر از ِ
آن برمی آیــم .کمانچه دستســاز هر اســتادی،
صدای خاص خــود را دارد .ســاز اســتاد عطایی

صدای رســایی تولید می کند اما ایــن ویژگی در
ساز دستساخته استاد دیگری کمتر است ولی
متقابال زیر و بم خاصــی دارد که این عامل هم در
سفارش و تولید یک نوع ساز مهم است.

•این خالقان گمنام

به رغم این کــه اولین افراد در زنجیــره بلند خلق
یک آهنگ دلنشین ،سازندگان ادوات موسیقی
هســتند ،ولی نام شــان ذیل هیچ تیتراژی ذکر و
روی هیچ صحنه ای برده نمی شــود و جز اهالی
این رشــته هنری ،کمتر کســی با نام و نشــان آن
ها آشناست .نظر صابری را درباره سودای دیده
شدن و نشدن و عالم شهرت جویا می شویم.
وی با تصریح بر بی اهمیت بودن این عامل برای
هنرمنــدان واقعــی ،ادامه می دهــد :اگر صدای
دستگاه دستساز ما واقعا صدا باشــدُ ،مهر ما بر
کار هم می خورد .به اندازه سر سوزنی برایم دیده
و مطرح شدن ارزشی ندارد و هیچ وقت به شهرت
در این هنر فکر نکرده ام.

•دوست دارم استاد نمونه کمانچه
سازی شوم

این هنرمند جوان می افزاید :همــه هدفم ادامه
دادن راه هنری همسرم است ،همین که نامش را
زنده کنم ،برایم کافی است .البته این که به عنوان
یک زن در اجتماع فعالیت داشته باشم و هنرم را
عرضه کنم نیز برایم حائز اهمیت است.
وی ادامه می دهد :ســاختن ســاز ،کاری سخت
اســت اما دلم می خواهد با تالش بیشــتر نشــان
بدهــم کــه محدودیتــی بــرای ایــن حرفــه نمی
توان قائل شــد ،چنان کــه هنرمند بــودن ،مرز و
محدودیتی نمی شناسد.
استاد صمد برقی در این مدت با کمک به صابری
بــرای فــروش ســازهایش ،مشــوق او در ادامــه
این مســیر بوده اســت .این بانوی جــوان از قول
استادش بیان می کند :استاد برقی به من گفت
که با وجــود مبتدی بودن ،کمانچــه هایم صدای
خوبی دارد و نامم در خراسان شناخته شده است.
دوست دارم در آینده به عنوان یک استاد زن نمونه
کمانچه سازی شناخته شوم و برای دیگر بانوانی
که مثل من یک مســیر ســخت را طی مــی کنند،
الهام بخش باشــم .به آن هایی کــه اندکی ذوق و
هنر دارند ،می گویم؛ فکر نکنند با خانه نشینی و
بزرگ کردن مشکالت اتفاقی می افتد ،باید بلند
شوند و تغییر در دنیای پیرامونشان را از خودشان
آغاز کنند ،وگرنه این قافله عمر می گذرد و آن ها
باقی می مانند.

بریده کتاب
رودخانه به بینظمی و جوش و خروش آب عادت دارد .دنبال بهانهای برای خروشــیدن
میگردد ،سریع زندگی میکند ،سنگی را که انداختهای به درونش میکشد ،هضمش
میکند و به زودی فراموشش میکند؛ اما برکه برای موج برداشتنی چنین ناگهانی آماده
نیست ،یک سنگ کافی اســت برای زیر و رو کردنش .از عمق تکان دادنش .برکه پس از
برخورد با سنگ دیگر مثل سابق نمیماند ،نمیتواند بماند.
ملت عشق – نویسنده :الیف شافاک

ماشین حمل گوشت  -دهه - ۴۰دانشنامه مشهد

 #مشهد

علی مسعودی» کمدین و بازیگر خراسانی ،با انتشار این
عکس ،تولد «امیرمحمد متقیان» را به او شادباش گفت و
نوشت :تولدت مبارک عزیزترین مهربون ترین.

 ۱۶آذر برای نســل من بو و فضای خاص خود را داشــت.
حیــاط دانشــگاه در ایــنروز بــه صحنــه تجمــع زنــان و
مردانی تبدیل میشد که در تالش بودند سالروز دههها
ایستادگی دانشجویان در برابر استبداد و استعمار را پاس
بدارند؛ هرکس با اندیشه ،هویت و ســیاق خودش از این
مجال استفاده میکرد .تضارب آرا و افکار به دلیل حیات
گروههایسیاسیمختلفباگرایشهایگوناگون،زندهو
پویا درجریان بود؛ اگرچه عدالتخواهی سایهاش بیشاز
سایر خط و ربطها بر فضای دانشگاهها سنگینی میکرد.
دانشجویان ب ه دور از شــعار و نمایش ،درد و دغدغه مردم
و جامعه خویش را داشــتند .حال اینکه مســیر پیگیری
مطالبات و انتخاب تئوری را درســت میرفتند یا اشتباه،
جای آسیبشناسی جداگانه دارد.
امروزکهفضایساکنونسبتاراکددانشگاههارامیبینم،
آن جنبوجــوش دهههــای پیشــین بیشــتر بــه چشــمم
میآید .تردیدی نیست که همه مسئوالن ،اهالی قدرت و
سیاستگذاران دانشگاهها در بهوجود آمدن این وضعیت
نقش دارند ،امــا نباید از ســهم و نقش خود دانشــجویان
نیز بهســادگی عبور کرد .دانشــجویان ما نیــز گویا دیگر
رغبتی به نقشآفرینــی فعال و مطالبه مســتمر از مردم و
مسئوالن درجهت بهبود وضعیت کشور در ابعاد مختلف
ندارند .حال اینکه این وضعیت ناشــی از جدینگرفتن
و بــی اعتنایی بــه نقشآفرینــی و مطالبــات جنبشهای
دانشجویی در ســالها و دهههای پیشــین است یا سوق
پیداکردن دانشجویان به ســوی پیگیری تمایالت فردی
و رونقگرفتن سبکزیست فردگرا؛ نیز باید به آن پاسخی
درخور داد.
بنده امــا به ســهم و نوبــه خــودم از تمامی دانشــجویان و
عموم دانشگاهیان عزیز شهرمان دعوت میکنم تا با نقد
جدی ،ســازنده ،مستمر و مشــارکت فعال و مسئوالنه در
ی کنند .اطمینان میدهم که
امر مدیریتشهری ما را یار 
تندترین نقدهای شــما هم حتی ذرهای خاطر ما را مکدر
نخواهد کرد ،بلکه این زیر ذرهبین و بوته نقد بودن ،موجب
کارآمدیوپویاییبیشترشورایاسالمیشهرخواهدشد.
آغوش ما همچون گذشته بهسوی شما باز است ،با حضور
فعال و نقدهای جاندارتان در امر مدیریت شــهر ،همراه
همیشگی ما باشید.

اخبار
فرهنگی

با حضور مدیر حوزه علمیه خراسان
انجام شد:

رونمایی از محصوالت علمی و
پژوهشی جدید حوزه علمیه
خراسان

میرزاده -همزمان با برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش،
طی مراســمی از تعدادی از محصوالت علمی و پژوهشی
جدید حــوزه علمیه خراســان رونمایی شــد .بــه گزارش
«خراســان رضوی»  ،در این مراســم که با حضــور آیت ا...
«سیدمصباحعاملی»مدیرحوزهعلمیهخراسانوتعدادی
از استادان این حوزه برگزار شد ،از تعدادی از سامانه های
الکترونیک ،کتاب ها و نشریات تولید این حوزه رونمایی
شد .ســامانه های الکترونیکی و تولیدات مکتوب سامانه
جامعفراگیریالکترونیک«دانا»بهعنوانابزاریتکمیلی
در جهت همراهی با آموزش حضــوری ،نرم افزار موبایلی
«طلوع» بــرای پیگیــری و رســیدگی به درخواســت های
مختلف آموزشی ،سامانه ثبت نام از مبلغان و مبلغات برای
ســامان دهی موضوع اعزام مبلغ در مناسبت ها ،سامانه
ارزشیابی استادان و صدور مجوز تدریس و سامانه مشاوره
وهدایتتحصیلیدینی(مهتد) ،سامانههایالکترونیکی
است که توسط مدیر حوزه علمیه خراسان از آن رونمایی
شده است.همچنین ،در این مراسم از تعدادی از تازه های
نشروفصلنامههایحوزهعلمیهخراساننیزرونماییشد.

شهردارمنطقهثامنخبرداد:

تشکیل کمیته راهبری برای مرمت
و احیای سرای عزیزا ...اُف

# Mashhad

امیررضا خادم،ورزشکار پیش کسوت خراسانی در پســتی اینستاگرامی،درگذشت یکی
از قهرمانان و پیش کسوتان کشتی اســتان را تسلیت گفت و نوشت« :قهرمان با استعداد و
بامرام مشهدی ،مرحوم «نوروز نظری» به طور ناگهانی و به دلیل مرگ مغزی از دنیا رفت ،فارغ
از همه فراز و فرودهایی که توی زندگی نسبتا کوتاهش داشت ،خدا را شکر عاقبت به خیر
شد و امروز اگرچه در بین دوستان و خانواده اش نیســت اما در یک حرکت انسانی اعضای
بدنش تقدیم می شــه به چند انســان دیگه و برکات این اتفاق تا ابد می مونه واسه خودش.
روحش شاد و صمیمانه تسلیت می گم فقدانش رو به خانواده اش و اهالی کشتی مشهد»...

حکایت
یکی پرسید از آن گم کرده فرزند  /که ای روشن گهر پیر خردمند
ز مصرش بوی پیراهن شنیدی  /چرا در چاه کنعانش ندیدی ؟
بگفت احوال ما برق جهان است  /دمی پیدا و دیگر دم نهان است؟
گهی بر طارم اعلی نشینم  /گهی بر پشت پای خود نبینم
اگر درویش در حالی بماندی  /سر و دست از دو عالم برفشاندی
مفهوم حکایت:
چنان که گویند :شخصی از حضرت یعقوب (ع) پرسید (چطور شد که تو در کنعان ،بوی خوش پیراهن یوسف را پیش از
رسیدن به کنعان ،از مصر شنیدی ولی خود یوسف را در چاه بیابان کنعان ندیدی ؟ )
یعقوب (ع) در پاسخ گفت  :حال ما مانند برق جهنده آسمان است که گاهی پیدا و گاهی ناپیداست .پای طایر جان ما بر
فراز گنبد برین جای گیرد و همه چیز را بنگریم و گاهی پشت پای خود را نمی بینیم .اگر عارف همیشه در حال کشف و
شهود بماند ،هر دو جهان را ترک می کند و بر فراز بیرون از هر دو جهان دست می یابد.
حکایت های گلستان سعدی به قلم روان  -محمد محمدی اشتهاردی

شهر و استان در شبکههای اجتماعی
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شهردار منطقه ثامن از تشــکیل کمیته راهبری به منظور
اجرای مرمت و احیــای ســرای "عزیــزاُ ...اف" خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه ثامن ،ســید
مصطفی نعمتی در جلسه ای به منظور پیگیری مصوبات
کمیته آســیب شناســی و رفع ناهنجاری های اجتماعی
بافت پیرامون حرم مطهر رضوی،در خصوص ایمن سازی
و مرمــت بنای تاریخــی مجتمع تجــاری ســرای عزیزا...
ُاف ،گفــت :باتوجه بــه وضعیت خــاص این بنــا ،موضوع
در کمیته آســیب شناســی و رفــع ناهنجاری هــای بافت
پیرامــون حرم مطهررضوی کــه با حضــور نمایندگانی از
ســازمان میراث فرهنگی،صنایع دســتی و گردشگری،
دادستانی،فرمانداری،شــهرداری و دیگر نهادهای ذی
ربط به صورت مســتمر برگزار می شــود مطرح و مصوب
شــد تا کمیته راهبری ویژه ای شامل شــهرداری منطقه
ثامن،نماینده قوه قضاییه،فرمانداری مشــهد،اداره کل
میراث فرهنگی،صنایع دســتی و گردشــگری اســتان و
نمایندگان مالکان و صاحبان سرقفلی های این مجتمع
تشــکیل شــود.نعمتی گفت :با شــکل گیری این کمیته
مقرر شــد تا در گام اول پس از طراحی چگونگی عملیات
ایمن سازی بنا ،اقدام الزم در خصوص رفع خطر و مرمت
اولیه و در نهایت مرمت جامع بنا با در نظر گرفتن ضوابط
شهرســازی و معماری و لحاظ کردن شــرایط ویژه احیا و
مرمت ساختمان های میراثی صورت گیرد.

