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مرتضوی -اسفند رو به پایان است .تقویم را
ورق می زنیم و به روزهایی می رسیم که از
ذهن اهالی فرهنگ و هنر پاک نمی شود؛
روزهایی که کام شان تلخ و خاطرشان از فراق
بزرگ مردانی از جنس فرهنگ و هنر مکدر
شد .در روزهای پایانی سال یادی کردیم از
حاج «داراب بدخشان»« ،رستم مهرگان» و
«امین حکیم شفائی»  3تن از اهالی ادب و
هنر خطه گنجینه فرهنگ ها که دیگر بین
ما نیستند 21.فــروردیــن بــود که خبر تلخ
درگذشت حاج «داراب بدخشان» پدر شهید،
شاعر و مداح اهل بیت(ع) و سراینده مجموعه
«تالوت خورشید» جامعه ادبی و هنری را در
شوک فرو برد.
«ابوالشهید شاعر» در سال  1314در بجنورد
متولد شد .او در  20سالگی و وقتی در روز
تاسوعا به عنوان یکی از مــداحــان مجلس

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

حضرت ابوالفضل(ع) در مسجد جامع حضور
پیدا کرده بود قدم در دنیای شاعری گذاشت
و کتاب و شعر همدم و یار دیرینش در این
سال ها شدند و با سرودن اشعار ناب در وصف
اهل بیت(ع) ارادتــش را به آل محمد(ص)
نشان داد .این شاعر اهل بیت(ع) با این که
در تمام قالب های شعری از جمله قصیده،
مثنوی ،رباعی ،غــزل و حتی نیمایی طبع
آزمایی کرده ،اما آن چه در دو اثرش بیشتر
دیده می شود ،غزل است.
«یوسفی شدم در چــاه»« ،تــاوت خورشید»
و «فصلی از خورشیدها» یــادگــارهــایــی از
اوست که می توانیم واژگان نابش را در این
دو مجموعه جست و جو کنیم .او در زمره
شاعرانی بود که در دیــدار شاعران با مقام
معظم رهبری در ماه رمضان سال  95حضور
داشت و اسفند سال گذشته در دومین «عصر

کتاب» ویژه بزرگداشت مفاخر فرهنگ و ادب
استان ،تجلیل شد اما حاال دیگر در پیش ما
نیست.
«رستم مهرگان» تنها بازمانده نسل نینوازی
کــشــور در شــیــروان کــه بیش از  150نوع
آهنگ را با حنجرهاش مینواخت هم دیگر
هنرمندی است که روزگـــار او را از باغچه
زندگی چید و در  29آبــان امسال در ۶۵
سالگی در اثر سکته قلبی درگذشت.
او که متولد روســتــای قلعه بیک در بخش
سرحد شیروان بود ،از  8سالگی متوجه این
استعداد خدادادی اش شد و فعالیت خود را
با نینوازی آغاز کرد ولی به علت محدودیت
ابـــزارآالت موسیقی و استعداد در حنجره
نــوازی به ایــن هنر روی آورد .او مقامهای
موسیقی کرمانج مانند ســردار عوض خان،
ا ...مزار ،جعفرقلی زنگلی ،کوراوغلی ،هرای،

لو و  150نوع آهنگ دیگر را با حنجرهاش
می نواخت«.رستم مهرگان» دارنــده دیپلم
افتخاری بینالمللی جشنواره سراسری
نینوازان کشور و در جشنواره های مختلف
حائز رتبه های برتر شده بود که از جمله آن
ها می توان به کسب مقام برگزیده جشنواره
نی نوازان کشور و دریافت لوح تقدیر از وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی وقت و استاد حسن
کسائی اشاره کرد.
«امین حکیم شفائی» هم از شاعران طنزپرداز
بجنوردی و هنرمندی بود که در صحنه تئاتر
درخشید و در واقــع از آغــازگــران تئاتر در
بجنورد بود .بداهه گویی ویژگی این شاعر
پیش کسوت بود و با این که اشعار اجتماعی
بسیاری سروده بود اما عالقه ای به نشر آن ها
نداشت .او چهارم اردیبهشت امسال بر اثر
سکته قلبی درگذشت.

دغدغه های پیش کسوتان فرهنگ و هنر
مرتضوی
کوله بارشان پر است از تجربه؛ تجربه هایی که
هر یک کالس درســی است هم بــرای آن هایی
که در وادی ادب قلم می زنند و هم بــرای آن
هایی که سکان کشتی فرهنگ و هنر استان
را در دســت گرفته انـــد ،پیش کسوتانی که
حضورشان نویدبخش روزه ــای روشنی است
بــرای جامعه فرهنگ و هنر استان .اگر چه آن
ها از حضورشان در این وادی سخن می گویند
اما بایدها و نبایدهایی که گاهی عرصه را برای
شان تنگ کرده مزید بر علت و سبب شده عده
ای رغبتی برای حضور نداشته باشند اما در این
میان هستند آن هایی که در کسوت پیش کسوتی
نادیده گرفته و به فراموشی سپرده شده اند.

سخن مــی گوید و معتقد اســت کــه ادعــایــی در
خصوص بها دادن و ندادن به پیش کسوتان ندارم
امــا باید بگویم در ســال هــای اخیر بنا به دالیلی
فعالیت ها در عرصه داستان نویسی به حاشیه رفته
است.او اگر چه تا حدودی با این مسئله موافق است
که متولیان حوزه فرهنگ و هنر آن طور که باید بر
جایگاه پیش کسوتان و نقش آن ها واقف نیستند
زیرا اگر واقف بودند شاهد اتفاق های بهتری در
عرصه فرهنگ و هنر استان بودیم اما اظهار می
کند :این به معنای این نیست که در تمام شهرستان
ها این اتفاق افتاده و در اکثر گروه های مجازی،
نویسندگان ،شاعران و فعاالن حوزه های فرهنگ و
هنر را می بینم اما فعالیت چشمگیری که موجی را
ایجاد کند ،ندیدم و می توان گفت که در این یکی،
دو سال کم رنگ تر است.

نباید از پیش
کسوتان
انتظار
کارهای
اجرایی داشت
و باید به
مشورت با
آنها بسنده
کرد

و غیرفعال در عرصه های مختلف را به منظور
در اختیار قرار دادن تجربیات آن ها ضروری می
داند و بیان می کند :متاسفانه از توانایی بعضی
از افراد به دفعات استفاده می شود و عده ای نیز
نادیده گرفته می شوند و البته نباید فراموش کرد
که برخی از آن ها رغبتی برای حضور ندارند.وی
پیش کسوتان را گنجینه علم و معرفت با کوله
باری از تجربه می داند که سرد و گرم روزگار را
چشیده و نگذاشته اند چراغ هنر خاموش شود
اما باید گفت متاسفانه آن ها احترام سابق را نمی
بینند.وی تاکید می کند :بهره گیری از ظرفیت
پیش کسوتان باید بسیار مورد توجه  قرار گیرد.

یا پیشکسوتان بپردازیم نگاهی تک بعدی
خواهیم داشت که راه به جایی نمی برد.
وی ادامه می دهد :در کنار هم قرار گرفتن این
دو قشر به طور قطع اهرمی را ایجاد می کند که
زمینه ساز پیشرفت و تعالی هر هنری خواهد
بود و نتایج مطلوب تری را در عرصه فرهنگ و
هنر به دست خواهیم آورد.وی خاطرنشان می
کند :اگر نگاه ما این است که پیش کسوتان
برای ما ارزشمند هستند ،می توانند در ویترین
فعالیت های ما قرار گیرند اما در مجموع به طور
مطلق نه کنار گذاشته و نه جدی گرفته شده
انــد.وی اظهار می کند :حداقل حضور پیش
کسوتان در فعالیت ها به عنوان این که بخشی
از اوقات فراغت آن ها را پر کنیم در نظر گرفته
شود و با دعوت از آن ها به صرف حضور ،این
باور را در پیش کسوتان ایجاد کنیم که هنوز
هم مورد توجه هستند.

پیشکسوتان در ویترین

واقف نبودن بر جایگاه

«بیدی» از فعاالن ادبیات داستانی از نقش پیش
کسوتان در رونق فعالیت های فرهنگی و هنری

لزوم توجه به پیشکسوتان

«براتعلی مدحت» از فعاالن عرصه خوشنویسی
استان که سال هاست در امر آموزش فعالیت می
کند ،بهره گیری از ظرفیت پیش کسوتان فعال

«محمد مهنانی» از پیش کسوتان عرصه تئاتر
استان گفت :نمی توان به شکل مطلق گفت
که توجهی به پیش کسوتان نمی شود اما آن
ها تجاربی دارنــد که اگر در کنار مهارت ها
و دانش روز جوان ها قرار گیرد به طور قطع
مطلوب خواهد بــود زیــرا اگــر تنها به جوانان

غفلت از تجربیات

«قاسم مهرنیا» از دیگر پیش کسوتان عرصه

شعر استان از ایــن که مدتی اســت فعالیت
های فرهنگی و هنری رونقی نــدارد و قفل
فراموشی روی آن زده شده است گالیه می
کند و معتقد است که بیشتر به مسائل ورزشی
پرداخته شده است اما باید به هر دو توجه و هم
به فرهنگ و هنر پرداخته شود که برای مردم
نشاط آور اســت و هم فعالیت هــای ورزشــی
مــورد توجه قــرار گیرد که موجب انــرژی می
شود.
او معتقد اســت :نباید از پیش کسوتان
انتظار کارهای اجرایی داشــت و باید به
مشورت با آن ها بسنده کرد و البته انتظاری
مبنی بر اجرایی شدن نقطه نظرات شان
وجود ندارد.
وی سپردن کــارهــای اجــرایــی به دست
جوان ها را بسیار ارزشمند و پسندیده می
داند و تاکید می کند :نباید از بهره گیری
از نظرات و تجربیات پیش کسوتان غافل
شد.
وی ادامــه می دهــد :تجربیات مــان را به
قیمت عمرمان به دســت آوردیــم و بسیار
خوشحال می شویم از آن ها استفاده کنند
تا ببینیم در طول  50سال کارهایی که
انجام دادیم ثمربخش بوده است یا نه؟
وی بر این باور است که اگر متولیان از تجربیات
پیش کسوتان استفاده نکنند می بازند و ضرر
می کنند.

تازه های هنر
ﺍﺍ«مهرداد صدقی» فیلم نامه ای را با رویکرد
کمدی – اجتماعی با عنوان «جنس اول»
به رشته تحریر درآورده و قرار است سال
آینده تولید شود.
ﺍ ﺍ«حسن روشان» غزل سرای مطرح استان
چند مجموعه را برای چاپ آماده کرده است.
او مجموعه غزلی را با رویکرد اجتماعی
و عاشقانه و مجموعه شعر کرمانج را که
بیشتر دارای اشعار کوتاه شامل دوبیتی،
رباعی و سه خشتی و برگرفته از فرهنگ
قوم کرمانج است در سال آینده منتشر و روانه
بازار می کند.

امثال الحکم

َ
قیسقه
َمصلحت لی ُدون
بولماز
نجاهی -ضــرب المثل چکیده ای از تجارب
گذشتگان و میراثی ادبــی اســت کــه مــی تواند
نصیحت گر خوبی برای مان باشد .در این شماره
به یکی از ضــرب المثل هــای رایــج در بین قوم
ترکمن از زبان «رحیم صمدی» می پردازیم.او با
«مصلحت لی ُدون قیسقَ ه
اشاره به ضرب المثل َ
بولماز» می گوید :این مثل به این معنی است که
اگر پارچه را قبل از دوخت با مصلحت و اندازه
گیری ُببریم ،کوتاه نخواهد شد.آن طور که او می
گوید این ضرب المثل جایگاه مشورت و دقت را
یادآور می شود و بر مقوله مصلحت اندیشی تاکید
می کند.

بر بال خیال

موسیقی سکوت

فردا اگر بدون تو باید به سر شود
فرقی نمی کند شب من کی سحر شود
شمعی که در فراق بسوزد سزای اوست
بگذار عمر بی تو سراپا هدر شود
رنج فراق هست و امید وصال نیست
این هست و نیست کاش که زیر و زبر شود
رازی نهفته در پس حرفی نگفته است
مگذار درددل کنم و دردسر شود
زخم دلخراش لب از خون دل ببند
ای ِ
دیگر قرار نیست کسی باخبر شود
موسیقی سکوت صدایی شنیدنی است
بگذار گفت و گو به زبان هنر شود
 فاضل نظری

