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مناجات
عالمه حسن زاده آملی

الهی ،قاسم که تویی ،کسی محروم و مغبون نیست.
الهی ،با دَ دان بتوان به سر بردن ،با دونان چه باید کرد؟
حق خودت از جهنم حجابم وارهان!
الهی ،چه عذابی از حجاب سخت تر است؛ به ّ
الهی ،توبه از گناه آسان است  ،توفیق ده که از عبادت مان توبه کنیم!
الهی ،شکرت که می گویم شکرت.
الهی ،اگر آخرم مثل ّاولم نباشد ،بدا به ّاول و آخرم.

با شاعران

خط خطی

 ۳۰بهمن 1348

49سال پیش در چنین روزی ،روزنامه «خراسان» نوشت:
دیروز سخنگوی گروه تجسس پلیس مشهد به خبرنگار ما
اظهار کرد :از چندی قبل اطالع رسیده بود که شخصی به
نام فرهاد از قاچاقچیان خارجی اسلحه خریداری میکند
و او نیز با کمک همســرش ،ســاح های مذکــور را میان
مشتریان خود در مشهد به فروش میرساند.
در همیــن زمینــه ،خانــه مســکونی وی در بخــش هفت
مشــهد تحــت نظر قــرار گرفــت و رفــت و آمد اشــخاص و
همچنین اعمال ســاکنان منزل بیشتر و دقیق تر زیر نظر
ماموران واقع شد تا این که یک روز نیروهای پلیس حاضر
در منطقه ،مشــاهده کردند که سیمین همســر فرهاد با
خواربار فروش محله شــان چند بــار تماس گرفتــه و با او
گفت وگو کــرد .از این پس ابراهیــم خواربارفروش محله
نیز تحت نظــر قرار گرفــت .اعمال و رفتار او موجب ســوء
ظن پلیس شــد پس ســرانجام منــزل وی مورد بازرســی
قرار گرفــت و در این عملیات ،ســه قبضه اســلحه کمری
و تعداد  ۱۲۵۹تیر فشــنگ جنگی کشف شــد و ابراهیم
بازداشت شد .در مرحله بازپرسی ،ابراهیم اعتراف کرد
که سالح های مکشوفه و تیرهای فشنگ متعلق به فرهاد
است و همسر وی آن ها را برای او آورده است پس فرهاد و
همسرش بازداشت شدند و در ضمن بازرسی از منزل آن
ها یک قنداق اسلحه موزر روسی به دست آمد و دو نفر نیز
به نامهای غالم و علی که در منزل آن ها بودند دســتگیر
شدند و در بازرسی از آن ها مقداری حشیش کشف شد.
با وجود کشف اســلحه و بازداشــت این چند نفر معذلک
منزل مذکور همچنان تحت نظر قرار داشت و رفت و آمد
اشخاص کنترل میشــد .مامورانی که خواب شب را بر
خود حرام کرده بودند ،مشاهده کردند که شخصی خود
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گفت وگو با «الهه حصاری» بازیگر جوان سینما و تلویزیون:

نقش هایی را بازی میکنم که ازمن دورند

تحقق عدالت آموزشی
در مناطق عشایری

«الهه حصاری» در زمره بازیگران نســل
جوان ســینما و تلویزیون است که مسیر
پیشرفت و همزمان شــهرت را با سرعت
پیمــوده است.ســرآغاز کار او «نطفــه
شوم» است که در ســال  1387ساخته
شــد و بعــد از آن او در آثــار زیــادی بازی
کرد .خودش امــا می گوید کــه فیلم «بر
باد رفتــه» او را عاشــق این حرفــه کرده
اســت .حرفه ای که زمانی برایش دور از
دسترس بوده اما با گذراندن دوره های
بازیگری ،تالش مــی کند تــا آن را برای
خود محقــق سازد.فهرســت آثــاری که
حصاری در آن هــا حضور داشــته ،بلند
و باالســت اما این روزها بیش از همه در
ســریال «ممنوعه» بــه کارگردانــی امیر
پورکیان دیده می شــود .اثری که روانه
شــبکه خانگی شــده و بــه واســطه همه
حاشیه ها و خط قرمزهایی که رد کرده،
مورد توجه مخاطبان قرار گرفته اســت.
اما فیلم ســینمایی «ترانه» تازه ترین اثر
اوست که این روزها بر پرده سینماهای
مشــهد در حــال اکــران اســت و چندی
پیش «حصاری» برای اکران مردمی آن
به مشهد سفری داشت.
برای گفت وگو با این بازیگر جوان ،بهانه
فراوان اســت ،با او از عالیقــش در عالم
بازیگری سخن گفتیم و از آثاری که در آن
ها ایفای نقش داشته ،پرسیدیم.

آموزش و پرورش خراســان رضوی به رغم تمام محدودیت ها و
تنگناهای موجود ،توســعه عدالت آموزشــی را یکی از محوری
ترین شــعارها و رویکردهای خود در ســال های اخیر قرار داده
است ،به گونه ای که فراهم ســاختن زمینه های مناسب تعلیم
و تربیت در دورترین نقاط نیز در زمره دغدغه مسئوالن و دست
اندرکاران دستگاه آموزش و پرورش استان قرار دارد تا حتی یک
دانش آموز در استان به عللی مثل محرومیت یا محل زندگی (یا
عواملی از این قبیل) از تحصیل و تربیت که حق مسلم و طبیعی
هر شــهروند و فرزند ایرانی است ،بازنماند.توســعه مدارس در
مناطق عشایری یکی از نمونه های تحقق این شعار در خراسان
رضوی اســت ،به طوری که اکنون  512معلم مشغول به تعلیم
و تربیت بیش از  17هزار و  190دانش آموز عشــایر در هر ســه
مقطــع ابتدایــی ،متوســطه دوره اول و دوم در  22شهرســتان
استان هســتند.در این میان و با همین نگاه که جاماندن حتی
یک دانش آمــوز از فرصت حضــور در فضای ســالم تربیتی می
تواند آثاری ناخوشایند در زندگی فردی و حتی اجتماعی افراد
به جا گذارد ،چهار مدرسه یک نفره و  79مدرسه با کمتر از 10
دانشآموزدرمناطقعشایریاستانتشکیلشدهاستکهامید
آن می رود ،با نگاهی تمام ســاحتی در این آموزشگاه ها دانش
آموزان بتوانند ضمن کسب مهارت های زندگی ،فرهنگ غنی
عشایر را درک کنند و برای حفظ و ترویج این فرهنگ سرشار از
ارزش های انسانی و اعتقادی بکوشند.به جد معتقدیم انتقال
نسل به نسل سبک زندگی جاری در میان عشایر در مدارس به
عنوان نهاد و کانون اصلی تعلیم و تربیت می تواند ضامن تداوم
این شیوه زیســتی برای آینده این مرز و بوم باشد.عشایر ایران،
نقشهای ُپررنگیدرعرصههایفرهنگی،اقتصادی،سیاسی،
امنیتی و اجتماعی کشــورمان دارند و وجود و نقش آفرینی آن
ها برای آینده ایــن مرز و بوم و مســیری که برای دســت یابی به
اهداف توســعه ای در افق های پیش رو ترسیم شــده ،ضروری
می نماید .گرچه به برکت انقالب اسالمی ایران ،به امر توسعه
مناطق کم برخوردار توجه شــده اما یکی از رویکردهای اصلی
دستگاه های اجرایی از جمله ساختار آموزش و پرورش کشور،
هدایت خدمات و ارتقای زیرساخت ها در این مناطق است.گام
های خوبی در این زمینه برای فراهم ســاختن شرایطی که این
دانش آموزان بتوانند در محل زندگی خود به تحصیل مشغول
شوند ،برداشته شده است؛ اما در مسیر توسعه فضاهای تربیتی
در مناطق عشــایری و رســیدن به نقطــه مطلــوب چالش های
مهمی پیشروســت که شــاید بتوان مهم ترین آن هــا را کمبود
نیروی انسانی مورد نیاز این مراکز آموزشی( با توجه به شرایط
خاص مدارس در این مناطق) دانست.در این باره ضرورت دارد
که سیاســت گذاران دســتگاه تعلیم و تربیت ضمن پیش بینی
سرمایه انسانی مورد نیاز مدارس در مناطقی که عشایر حضور
دارند ،با دست اندرکاران «دانشگاه فرهنگیان» به عنوان منبع
اصلی تامین نیروی انســانی حوزه آموزش کشــور وارد مذاکره
شوندوبرایبومیگزینیمعلمانمدارسعشایریچارهاندیشی
کنند ،چرا که مانــدگاری ،انگیزه ،تالش و پشــتکار معلمان این
نوع آموزشــگاه ها تا حدود زیادی با این نــوع گزینش و همکاری
تنگاتنگ ،رابطه مستقیم دارد.به عالوه به رغم تمام انتقادهایی
که عده ای امروز به طرح خرید خدمات آموزشی وارد می سازند
اما گمان می رود ،رویه مذکور مرهمی برای درمان و جبران این
نوعکمبودهادرفضایتعلیموتربیتبهشمارآید،البتهایننکته
قابلذکراستکهدربارهمدارسعشایریباتوجهبهشرایطخاص
حاکم بر آن مشورت پذیری با متخصصان این حوزه و نیز انتخاب
و گزینش نیرو از میان نیروهای دارای تحصیالت ســطح عالی و
ترجیحا مرتبط کــه در خانواده های عشــایری زندگی می کنند
می تواند نقاط ضعف این طــرح را تا حدود زیــادی رفع و جبران
کند.بایدبهایننکتهنیزاشارهکنیمکهعشایربهدلیلنوعخاص
زندگیمجبوربهسفرونقلمکاندرایاممختلفسالوبهصورت
مستمر هستند؛ بنابراین فضاهای آموزشــی مرتبط با آن ها نیز
باید متناسب با این سبک زندگی طراحی و پیش بینی شود .در
شرایط فعلی فضاهای آموزشی کانکسی چرخ دار را شاید بتوان
مناســب ترین گزینه برای تعبیه مدارس و کالس هــا در مناطق
عشــایری دانســت اما تامین این فضاها امروز از عهــده آموزش و
پرورشبهتنهاییخارجاستبنابراینهمچونهمیشهبهحمایت
خیراننیکاندیشودرکنارآندستگاههایدولتیوغیردولتی
از جنبه های مختلف نیازمند هستیم.معلمان عزیزی که در این
مناطق مشغول به خدمت هســتند گاه مسیری طوالنی و صعب
العبور را برای رســیدن به مقصد طی می کنند؛ به گونه ای که به
ناچارمجبورندیکهفتهتمامیاگاهیبیشتر،دورازخانوادهودر
شرایطیسختبیتوتهکنند؛بنابراینمدنظرقراردادنامتیازات
وشرایطویژهدرحقوقومزایایاینعزیزانحداقلانتظاریاست
کهمیتوانازمسئوالندستگاهتعلیموتربیتداشت.درهرحال
آموزش و پرورش خراسان رضوی تمام همت خود را به کار بسته
است تا دانش آموزان با تمام ویژگی های فرهنگی ،خانوادگی و
اجتماعیبتواننداستعدادهایبالقوهخودرابشناسندوباهدایت
ورهبریآن،برایشکوفاییاینظرفیتهاتالشکنند.

با «حصاری» در همان ابتــدای صحبت از اثری
سخن می گوییم که این روزها بر پرده دارد و نگاه
اجتماع محور آن ،به ویــژه پرداختن به موضوع
«مدلینگ» در میان نسل جوان دختران ایرانی،
باعث شده تا مورد توجه مخاطبان قرار بگیرد.
او خــود در ایــن خصوص بیــان می کنــد :فیلم
«ترانه» دربــاره یک معضــل اجتماعی صحبت
می کنــد و البته از جنبه جامعــه جوان دختران
ایرانی به بحث ورود می کند .این اثر ،یک فیلم
متفاوت ،با موضوعی متفاوت و نگاهی متفاوت
است.وی می گوید :مدلینگ از آن موضوعات
حساس و مهمی اســت که کمتر به آن پرداخته
شــده و دغدغه هــای دخترانه دربــاره آن کمتر
معرفی شده اســت .این بازیگر جوان سینما از

فیلم سینمایی «هایالیت» به کارگردانی آقای
اصغر نعیمی و فیلم ســینمایی «کروکودیل» به
کارگردانی آقای مسعود تکاور به عنوان آثاری
نام می برد که در آن ها ایفای نقش کرده و سال
آینده اکران خواهند شد.
او یادآور می شــود :هم اکنــون در حال مطالعه
چند فیلم نامه هســتم و با دو پــروژه نیز در حال
مذاکره هســتم که چــون قطعی نشــده ،اجازه
بدهید بعدا درباره آن ها توضیح بدهم.

•دوست دارم «اسکارلت» را در «بر باد
رفته» بازی کنم

از الهه حصاری در خصوص نحوه انتخاب نقش
هایش می پرسیم که در جواب می گوید :سعی
کــرده ام تا جایــی که مــی توانم نقــش هایی را
انتخــاب کنم که از خــودم خیلی دور هســتند،
نمی دانــم چقدر در ایــن باره موفق بــوده ام اما
چالشــی که این جنــس نقــش هــا دارد ،برایم
جذاب اســت .اصــا یکــی از دالیلی کــه نقش
ترانه را قبول کــردم نیز همین موضــوع بود که
خیلی از مــن دور بود و بــازی کــردن در چنین
کاراکتری و قــرار گرفتن در موقعیــت های او،
کار دشواری است.
اما نقش هایی هم بوده اند که این بازیگر جوان
دوســت داشــته در آن ها بازی کنــد و مجالش
دست نداده است ،خودش در این باره می گوید:
بعضی شــخصیت ها بوده اند کــه آن قدر پخته
نوشتهشدهوبعداتوسطهمکارانمبهشایستگی
ایفا شده اند که موقع تماشای شان دلم خواسته
کاش من آن را بازی می کــردم ،اما در مجموع
یکی از آن نقش های خاصی که بــازی در آن را
همیشه دوســت دارم و خواهم داشت ،کاراکتر
«اسکارلت» در برباد رفته است .من با این فیلم

گانگستر ماجراجو در مشهد به دام افتاد
را به منزل فرهاد رسانید و دق الباب کرد اما هنگامی که
ماموران برای دســتگیری او شــتافتند شــخص ناشناس
به فکر فــرار افتاد و ســرانجام از صحنــه گریخت .تالش و
کوشش برای دســتگیری این شخص ناشــناس آغاز شد
و ماموران هرکدام از طرق مختلف به جســت وجوی وی
برآمدند و باالخره پس از مدتی کمتر از یک ربع ساعت او
را که مسلح به اســلحه کمری بود و ماموران را تهدید می
کرد ،بازداشت و خلع سالح کردند چهار عدد فشنگ نیز
از جیب های او به دست آمد.
شــخص ناشــناس در بازجویی خود را عباسعلی معرفی
کرد و در تحقیقات و بررســی های پلیس مشخص شد که
این شخص (ر.ص) نام دارد و سوابق زیادی از او در دست
اســت( .ر.ص) همان شــخصی بود که چند ســال پیش،
دو مرحله قصد فــرار از زندان مشــهد کرده و یــک بار نیز
موفق به فرار شده بود .او در سال  ۴۲در زندان شهربانی
مشهد خود را به صورت معلمی که همه روزه برای تدریس
زندانیان به داخل زندان می رفته ،درمی آورد و با گریم و
دستکاری در سر و صورت خود موفق به فرار می شود.
(ر.ص) همچنین متهم به قتل راننــده یک کامیون قند و
شکر است .می گویند که (ر.ص) چند ســال قبل راننده
یک کامیون را که از طریق مشــهد عازم تهران بود به قتل
می رساند و خود پس از دفن کردن جسد راننده بیچاره به
کامیون که بار قند و شکر داشــته به گنبدکاووس میرود
و پس از فــروش مقــداری قندوشــکر عازم تهران شــده و
کامیون را در سد کرج واژگون می کند.
(ر.ص) پــس از تشــکیل پرونــده از طریــق دادگســتری
خراسان به دادگستری مازندران اعزام شد تا در آن جا به
اتهام قتل راننده بیگناه کامیون ،محاکمه شود.

4

قاسمعلی خدابنده

•نقش هایی را انتخاب می کنم که از من
خیلی دور هستند

خراسان به روایت
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عاشق سینما و حرفه بازیگری شدم و این نقش
را خیلی دوست دارم.
حصاری عالوه بر بازیگری ،با ورزش نیز مانوس
اســت و آن را هــم حرفــه ای و هم در دانشــگاه
ادامه داده اســت؛«ورزش یکی از عالیق جدی
من اســت که پرداختن بــه آن را در اثنای حرفه
بازیگری متوقف نکرده ام».
ایــن بازیگر جــوان جایی میان حــرف هایش از
دشــواری حضور در ســینما می گویــد ،این که
حاشیه های این حرفه کم نیست و بازیگر شدن
و در یادها ماندن کار آسانی نیست؛«این حرفه
نیازمند صبوری است و ماندگار شدن در آن بر
خالف تصور خیلی ها ،دشوار است».

• مشهد ظرفیت ها و زیرساخت های
هنری فراوانی دارد

از حصاری در خصوص ســفر اخیرش به مشهد
می پرســیم ،در جواب می گوید :واقعــ ًا باید به
فرهنگوادبوهنردوستیمردممشهدتبریک
بگویم.بسیارخوشحالهستمکهدرجمعمردم
هنردوست این شهر حضور یافتم.
وی مــی گوید :مشــهد پتانســیل هــای هنری
فراوانی دارد و زیرساخت های سینمایی خوبی
در آن فراهم شده است .به نظر من همه این ها
ظرفیت های خوبی برای رشد هستند.
این هنرمند ،نقبــی می زند به مجــال کوتاهی
که برای زیارت در آخرین سفرش دست داده و
می گوید :توفیق یافتم در ساعات پایانی شب به
حرم امام رضا(ع) مشرف شدم .مدت ها بود که
نذر داشتم و این بار خدا خواست و امام رضا(ع)
طلبید که به مشهد آمدم .اتفاق بسیار دلنشینی
بود که قسمت شد بعد از چندین سال به زیارت
بیایم و حال و هوای معنوی ام نو شود.

حکایت
از حاتم طایی( )۱پرسیدند :آیا از خودت بزرگ همت تر در جهان دیده ای
یا آوازه اش را شنیده ای؟
جواب داد :روزی چهل شــتر برای ســران عرب قربانی کردم آن روز برای
حاجتی به صحرا رفتم ،خارکنی را در بیابان دیدم که پشته هیزم را فراهم
کرده تا آن را به شــهر بیاورد و بفروشــد .به او گفتم :چرا بــه مهمانی حاتم
طایی که امروز سفره ای بزرگ بر پا کرده است نمی روی که گروهی بسیار
از مردم در کنار سفره او نشسته و مهمان او هستند.

بریده کتاب
*صورتهــا نشــان دهنــده همان
چیزی هســتند که آدمها هستند.
آنهــا باید آن چیزی را که هســتند
به نمایش بگذارند؛ بی نمک و الل،
صورتهای ظاهر ،هیچ چیز رابیان
نمیکننــد .آنها به دیگــران تعلق
دارند و جز به این قیمت برای آنها
قابل تحمل نیستند.
* ...زیبایــی ،لعنتی اســت که جز
کاهلی و رخــوت بهبار نمــیآورد.
و زشــتی ،برکتی اســت کــه باعث
اســتثنائات میشــود و میتوانــد
سرنوشت یک زندگی را شکوهمندانه رقم بزند.
زمانی که یک اثر هنری بودم – نویسنده :اریک امانوئل اشمیت

در پاسخ گفت:هر که نان از عمل خویش خورد  /منت حاتم طایی نبرد
من این خارکن را از نظر جوانمردی و همت از خودم برتر یافتم
حاتم طایی :مردی سخاوتمند و بلندنظر در دوره پیش از اسالم ،جوانمرد
و بخشــنده بــود و اعــراب در ســخا و کــرم او را مثــال میزدنــد .او یکی از
ســخاوتمندترین مردان آن دوران بود که هنوز آوازه کرم و ســخاوتمندی
وی در تمام دنیا پیچید ه است.
حکایت های گلستان سعدی به قلم روان

دیالوگ
 استاد :یه شعر گوش میکنی؟
 +رویا :حتم ًا...
 بــا صــد هــزار مــردمتنهایی ،بی صد هزار مردم
تنهایی...
 +این شعر نو هست دیگه ؟
 نه خیلی نو ...مال هزارسال پیشه !...
 +شوخی می کنی ...ولی
خیلی تازه به نظر میاد...
 شعر ،کهنه و نو نداره...یا خوبه یا بد...
شب های روشن – کارگردان :فرزاد مؤتمن

