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مناجات
عالمه حسن زاده آملی

الهی ،به کبریایی ات سوگند که از ثیاب فقر فخر دارم و از فاخر شرم که در آن همرنگ بینوای دلشکسته ام و
در این ،بیم دل شکستن است؛ چه کنم که در این أوان بی اساس « َلوال ا ّلباس َ
س األمر علی أکثر الناس».
الا ْل َت َب َ
الهی ،لذت گرسنگی را در کامم برکت ده!
الهی ،حشر با عا َلم خیال که این قدر لذیذ است ،حشر با عا َلم عقل چه خواهد بود.
ردم مکن ،آتشینم کرده ای سردم مکن!
الهی ،آمدم ّ
الهی ،اگر تا قیامت برای یک صغیره استغفار کنم ،از شرمندگی تقصیر بندگی به در نخواهم شد.

با شاعران

گفت وگو با « مهدی شاه حسینی» چهره نام آشنای «خندوانه»

تلویزیون به معنای کلمه «جعبه جادو» است
«مهدی شــاه حســینی» بــرای طرفداران
پر و پاقرص «خندوانه» چهره ای شــناخته
شده است که نمک اجرایش ،این برنامه را
دلنشین تر کرده است.
جالب اســت بدانید ،او از  14ســالگی به
صورت حرفه ای تئاتر کار می کرده است،
نه از آن تئاترهایی که در مدرسه و به بهانه
کار پرورشــی روی صحنه بــرود ،بلکه آثار
تمام قد حرفه ای که توسط گروه های تئاتر
آن دوران شیراز اجرا می شده اند .خودش
تاکید دارد که عالقه به این هنر در آن ایام
چنان گریبان گیر او می شود که بعدها در
هنرستان «نمایش» می خواند و با ورود به
دانشگاه ،رشته سینما را دنبال می کند.
در این ســال ها فعالیت های مختلفی در
سینما و تلویزیون داشته اما بیشتر از آن که
بر قاب تلویزیون یا پرده سینما دیده شود،
روی صحنه تئاتر حضور یافته و ایفای نقش
کرده است .البته که «خندوانه» به اذعان
او نقطه عطفی می شود تا برای مخاطبان
تلویزیونــی شــناخته شــود .خــودش می
گویــد :بعــد از «خندوانــه» بــود کــه مردم
مرا شــناختند و توی خیابان گاهی «شــاه
حســینی» صدایم می زنند و بــه من لطف
دارند و ابراز محبت می کنند».

•دوست دارم فیلم سازی را دنبال کنم

خراسان به روایت
 ۲اسفند 1348

یک دختر ایرانی که گمان می رفت مرده است در لندن زنده شد
49سال پیش در چنین روزی ،روزنامه «خراسان» نوشت:
یک دختر  ۲۵ساله ایرانی که تصور می رفت مرده باشد
در سردخانه پزشــکی قانونی برایتون در انگلستان زنده
شد.
پلیس گفت ایــن دختر ایرانی روز ســه شــنبه روی تخت
هتل خود در برایتون بیهوش افتاده بود .دختر مزبور را با
آمبوالنس به بیمارستان بردند و دکتر پس از معاینه گفت
که وی مرده است .راننده آمبوالنس که ادوارد الیوت نام
دارد گفت هنگامی که می خواستم دختر ایرانی را تحویل
ســردخانه بدهم دیدم قســمت باالی شــکم او تکان می
خورد .پلیس اعالم کرد که این دختر سخت مریض است
اما زنده می باشد.

• جراحان شوروی از چسب مخصوصی به جای
بخیه استفاده می کنند

جراحــان اتحاد جماهیر شــوروی از چســب مخصوصی
به جای بخیــه در عمل هــای جراحی اســتفاده میکنند
جراحانی که در شوروی از این چســب استفاده کردهاند
از آن راضی هستند.
اســتفاده از چســب بــه جــای بخیــه در بســیاری از
بیمارستانهای آمریکا و ژاپن مرسوم است.

• گوشت در مشهد کمیاب است
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از اوایل هفته گذشته وضع گوشت در شهر به مراتب بدتر
از روزهای قبل شــده و در دو ســه روز اخیر اکثــر خانواده
های مشهدی موفق به تهیه و خرید گوشت نشدهاند.
کمبود گوشت و ســبزی در چلوکبابی های شــهر نیز اثر
نامطلوبی داشته است.

•عذرا از من میخواهد برای کسب درآمد
بیشتر قاچاقچی شوم

عبدا ...که برای شکایت از زن جوان خود عذرا به دادسرا
آمده بود ،به خبرنگار ما اظهار داشت :مدتی است که عذرا
که زن دوم من می باشــد ،به من می گوید ،برای به دست
آوردن پول بیشتر دست به کار قاچاق بزنم و چون همیشه
مخالف افکار پلید او هستم ،چند شب است که با من سر
ناسازگاری گذاشته و هر روز مقداری از اثاثیه منزل را به
سرقت می برد و مرا اذیت می کند.به طوری که من از کار
خود دست کشیده و برای این که او نتواند از خانه چیزی
ســرقت کند ،از صبح تا شــام در منزل می نشــینم ،چون
دیدم با این وضع نمــی توانم ادامه بدهم مجبور شــدم از
دســت عذرا که ســه فرزند نیز از او دارم ،شــکایت نمایم.
حاال آمده ام این جا تا دادسرا تکلیف مرا مشخص کند.

•چراغ پریموس زنی را کشت

دیروز جســد زن 55ســاله ای را که در اثر شــعله ور شدن
چراغ پریموس ،آتش گرفته بود و به علت همین سوختگی
درگذشته بود ،جهت معاینه به پزشکی قانونی آوردند.
زن مورد نظر فاطمه نام داشــت که ســاعت  8بعداز ظهر
دیروز هنگامی که قصد داشــت چراغ پریموس را روشن
کند ،ناگهان چراغ مشتعل شد و شــعله های آن به لباس
وی سرایت کرد و در نتیجه آتش گرفت و چون در آن حین
کسی در منزل نبود ،میان شعله های آتش سوخت.
وقتی که شــوهرش از بــازار مراجعــت کرد بــا صحنه ای
دلخراش روبه رو شد .فورا با ریختن چند سطل آب آتش را
خاموش کرد و زن را به بیمارستان سوانح منتقل کرد ولی
وی متاسفانه به علت شدت جراحات وارده جان سپرد.

از این هنرمنــد جــوان ،همان ابتــدای صحبت
مان ماجرای آشنایی اش با «رامبد جوان» را می
پرسیم؛درجواببیانمیکند:آشناییمابهتئاتر
«زنی از گذشته» باز می گردد .آقای جوان برای
تماشــای این اثر آمده بود و آن جا مجال آشنایی
دســت داد؛ از آن زمــان تاکنــون حدود هشــت
سال اســت که با «جوان» همکاری می کنم و در
آثار و برنامه هــای مختلفی کنار او بوده ام.شــاه
حسینی ادامه می دهد :آن روزهایی که «جوان»
تصمیم گرفت «خندوانه» را جلوی دوربین ببرد،
چون دســتیارش بودم ،بــه این پروژه پیوســتم و
اوایل کار به عنوان مدیر صحنه استودیویی وارد
این برنامه شــدم .بعدها هم کمکم پایم به جلوی
دوربین باز شــد.این چهــره تلویزیونی تاکید می
کند«:خندوانه» در زمره آن برنامــه هایی بود که
بســتر معرفی چهره های جوان زیــادی را فراهم
کرد .این مجال برای من هم به نوعی ایجاد شد.
از این منظر ،این برنامه را یــک اثر تولیدی موفق
می دانم.از او می پرسیم ،دوست دارد گام بعدی

اش در ایــن عرصــه چه باشــد؟ قــدری تامل می
کند و جواب می دهد :به شــخصه به فیلم سازی
عالقه مندم .دوســت دارم اثری بــا متر و مقیاس
خودم تولید کنــم .البته فعال منتظــرم فرصت یا
پیشنهادی در این زمینه ارائه شود.

•تلویزیون به معنای کلمه «جعبه جادو»
است

با «شاه حسینی» ،گالیه های بعضی از اصحاب
هنر در خصــوص بــازار کار این حــوزه را مطرح
مــی کنیــم ،بــر دغدغــه هــای آن ها صحــه می
گذارد و می گوید :اگر به افرادی مثل من کاری
پیشــنهاد نشــود یا امثال آقای جوان نیز برنامه
ای در دســت تولید نداشــته باشــد ،بیــکار می
شــویم ،حقوق بگیر دولت هم که نیســتیم ،پس
بایــد دنبــال کاری باشــیم کــه مخــارج زندگی
روزمره مان را تامین کند .فضای هنر ،خواسته
یا ناخواســته از محدودیت هــای مالی در بخش
های مختلف تاثیر می پذیرد و قشــر هنرمند هم
به دنبــال آن.بحث بعدی مــا با ایــن مدیرتولید
پروژه های ســینمایی و تلویزیونی ،در خصوص
اثرگذاری «رســانه ملی» و تغییر اجتناب ناپذیر
نــگاه مخاطبان بــه ایــن رســانه و مطالبــات آن
هاســت ،در پاســخ بیان می کند :جعبه جادو به
معنای واقعی کلمه مصداقی از تاثیر «تلویزیون»
بر جامعه و اعضای آن است .ظرفیت اثرگذاری
بسیار باالست ،مثال اگر برنامه ای مثل خندوانه
با اســتقبال بســیار زیاد مواجه می شــود ،یعنی
ظرفیــت فراهــم اســت و بایــد بــا دقــت و تدبیر
بیشــتری در عرصــه برنامه ســازی اقــدام کرد.
مخاطبان امروز تلویزیون مشکل پسند شده اند
و نمی توان هر اثری را به آن ها ارائه کرد.

بریده کتاب
*سفریعنیتصویرهاییکهتصویرهای
دیگررامیپوشاند.سفریعنیکیمیای
پنهان.سفریعنیاعماقعکسیکهآن
جا ســایههامان حقیقیتر از خودمان
به نظــر میرســند .پس مشــکلترین
چیز فقط این است که مجبور باشی از
جایت بلند شوی ،بدون این که جایی
باشد که به آن جا بروی.
*آیــا هیچ وقت بــا آدم هایــی برخورد
کرده اید که بــه نظر می رســد از روی
تصادف نیست که بر سر راه شما قرار
گرفته اند بلکه نوعی حکمت بسیار دردناک در آن هست
که زندگی تان را ناگهان از این رو به آن رو می کنند ...؟
کاناپه قرمز – نویسنده :میشل لبر
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•تصمیم بر سر ادامه خندوانه با «رامبد
جوان» است

ایــن هنرمند جوان ،ایــن نکته را هم یــادآور می
شــود که در ســال هــای گذشــته ،برنامــه های
ســرگرم کننده بــا اثرگــذاری زیاد کمتــر تولید
شده اســت و بیان می کند« :تا پیش از خندوانه
به غیر از چند برنامه مثل نود ،اثر روتین دیگری
که ساختار و محتوایش مخاطب را چنین جذب
کند ،نداشــتیم اما ســاخت برنامه هایــی از این
جنس نشــان داد که مردم به این نوع آثار اقبال
زیادی دارند و آثــاری را که بر آن ها تعمق شــده
اســت ،می پســندند .البته تا جایی کــه مطلعم
چندین برنامه در قالب های مشابه در حال تولید
هســتند که امیــدوارم آن ها نیز نظــر مخاطبان
را جلب کنند ».از او در خصــوص ماجرای توقف
ساخت «خندوانه» می پرسیم که در جواب بیان
می کند :ادامه ســاخت این اثر بســتگی به آقای
جوان دارد .من از صحبت هایی که با مردم داشته
ام ،می دانم که مخاطب مشــتاق ادامه کار است
اما عوامل زیادی دخیل انــد و تصمیم نیز بر ذمه
«رامبد جوان» خواهد بود.شاه حسینی به تازگی
سفری به مشهد داشته است .همین را بهانه می
کنیم و از او حال و هوای حضور دراینشهرراجویا
می شویم .به چاشنی لبخندی بیان می کند :از
آخرین حضورم در مشــهد  19سال می گذشت
پس این ســفر برایم یک مجال ارزشمند بود تا به
پابوس آقا امام رضا(ع) بــروم .او ادامه می دهد:
مشهدی ها مردمانی دوســت داشتنی و مهمان
نوازند ،وجود آن ها این شهر را خواستنی تر کرده
اســت .امیدوارم از ایــن به بعد فرصت بیشــتری
فراهمشودوحداقلسالییکباربهمشهدبیایم.

دیالوگ
 اونــو مــی بینــی ؟ (اشــارهبــه رهگــذر چتــر بــه دســت در
خیابــان) ...تــا حــاال عاشــق
نشده...
 +چرا اینو میگی ؟!...
 جوون باشــی و زیر بارون چتربگیری رو سرت ؟!...
 +شاید چتر عشقشه...
 آدم از س ِر قرار عاشقانه برگردهو چتر عشقشو بگیره ؟!...
 +چه عیبی داره ؟!...
 اون از قرا ِر عاشقونه بر نمی گرده ...از قبرستون برمی گرده ! ...بعداز ظهر جمعه و چتر ُگلی و کفش گِ لی و سیگار !...
بنفشه آفریقایی– کارگردان :مونا زندی حقیقی
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معاون سردبیر

مشهد بدون فرماندار
حاشیه شهر بدون سازمان!

مجال بررســی دقیق نیســت ،اما شــاید بتوان در کنــار دیگر
رکوردهــای دولت تدبیــر و امیــد ،رکورد بیشــترین تغییرات
در فرمانداری مشــهد را نیز دو دســتی به وزیر محترم کشــور
به نمایندگــی از هیئت دولــت تقدیم کــرد! چرا کــه در طول
عمر پنج ســاله دولت های یازدهم و دوازدهم ،شــهر مشهد با
احتساب فرماندار آینده ،شش فرماندار را به خود دیده است!
به عبارت بهتر با یک حساب سرانگشتی می توان گفت که به
طورمیانگینعمرخدمتهریکازفرماندارانمشهددرطول
پنجسالگذشتهحدودیکسالبودهاست.مدتزمانیکهبه
هیچوجهیکمدیرنمیتوانددرمجموعهتحتمدیریتخود،
همه آن چه را که در ذهــن دارد ،پیاده کند .از این رو این جمله
بی انصافی نیست اگر بگوییم دولت آقای روحانی در انتخاب
فرماندارمشهدبیتدبیربودهاست.
در اثبات این بی تدبیری همین بس که در آخرین جابه جایی،
پس از آن که حیدرخوش نیت دو ماه «سرپرســت» فرمانداری
مشــهد بود ،موهبتی جای نوروزیانی را گرفت که تنها پس از
حدود  18ماه ،ساختمان فرمانداری را به مقصد استانداری
ترککردهبود،امامدیریتموهبتیدرفرمانداریمشهدتنها
سهماهدوامآوردواوآبانامسالبهسیستانوبلوچستانرفت
تاسکاناستانداریایناستانرابهدستبگیردودوبارهخوش
نیت،سرپرستفرمانداریشد!بهعبارتدیگریعنیاز 11ماه
امسال،شهرمشهددوفرماندارداشتهاستویکسرپرستدر
دودورهمختلفزمانی!
اگر چه چراغ فرمانداری در این مدت توسط سرپرست روشن
نگاه داشته شده و وظایف محوله انجام شده است ،اما به طور
قطع در هر پســتی یک «سرپرســت» فارغ از این که چه کسی
باشــد نمی تواند به اندازه مســئول اصلی ،از قدرت و ضمانت
اجراییالزمبرخوردارباشد.بهخصوصآنکهفرماندار،رئیس
شورایتامینشهرستاناستودرکناروظایفمهمیازجمله
ی وشورایشهر،نظارتبراحزابوجلوگیریاز
امورشهردار 
تهایغیرقانونیرانیزبرعهدهدارد،همچنینبرگزاری
فعالی 
انتخابات مجلس شــورای اســامی در ســال آینده با توجه به
وظیفهنظارتیفرمانداربرروندانتخابات،ازدیگرموضوعاتی
اســت که ضرورت انتخاب هر چه ســریع تر فرماندار مشهد را
به خوبی مشــخص می کند.اما در کنار همــه وظایف که بین
فرمانداران ،به عنوان عالی ترین نماینده دولت در شهرستان
هامشترکاست،فرماندارمشهدوظیفهخطیردیگریدرستاد
بازآفرینیبافتهایفرسودهوحاشیهشهردارد.
درآذرماه 93وپسازمدتهامطالبهرسانهای،ایجادسازمان
اجراییحاشیهشهرمشهدموردموافقتشورایامنیتکشور
قرارگرفتواین«امید»دردلبیشازیکمیلیونحاشیهنشین
مشهد زنده شد که این «تدبیر» می تواند همه برنامه ها و طرح
های سازمان ها و نهادهای مختلف برای توسعه حاشیه شهر
مشهدراساختارمندکندتابهصورتمنظمپیگیریوعملیاتی
شود.امامتاسفانهدرطولچهارسالگذشتهبهدلیلپیگیری
نکردنمسئوالناستانوبهخصوصشهرداریوشورایشهر
در دوره جدیــد ،این مهم بــه نتیجه نرســید.یکی از مهم ترین
دالیل مدیران ،برای پیگیری نکردن ایجاد ســازمان اجرایی
حاشیه شــهر ،وجود همین ســتاد بازآفرینی پایدار شهری به
ریاســت فرماندار بود .خرداد ماه امســال ،نوروزیان فرماندار
وقت مشهد در جلســه شــورای اداری شهرســتان با تاکید بر
نقشاینستاد،بهدلیلآنچه«پرهیزازموازیکاری»خواند،
به صراحت با تشکیل ســازمان اجرایی حاشیه شهر مخالفت
کرد.شورایشهرپنجمنیزبهدنبالایناستناد،پیگیریایجاد
سازمان حاشیه شهر را از دســتور کار خود خارج کرد .اکنون
شایستهاستآقایانمسئول،بهاینسوالپاسخدهندکهستاد
بازآفرینیدرشرایطیکههرسالفرماندارجدیدیریاستآن
رابرعهدهدارد،چقدرتوانستهاستبهموضوعمهمحاشیهشهر
بادنیاییازمشکالتشتمرکزکند؟بهطورمشخص،چهتعداد
جلسه با همین دستور کار برگزار کرده است؟ چه تعداد طرح
وبرنامهرابررسیوچهتعدادمصوبهراعملیاتیکردهاست؟
شــاید برای گرفتن پاســخ این ســواالت باید منتظر ششمین
فرماندارمشهدباشیم،فرمانداریکهحداکثرکمترازدوسال
برای اجرای طرح ها و برنامه های ستاد بازآفرینی وقت دارد،
تازهاگروزارتکشوردرمعرفیوانتصابشدستبجنباند!

