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ماه مبارک رمضان

نادر مشایخی :باید برای ابزار آنالین موسیقی بسازیم

در برگزاری کنسرت آنالین ،کیفیت صدا به هیچ وجه توسط موبایل خوب به گوش
نمیرسد .کنسرت آنالین تنها در یک صورت عمل میکند و تأثیرگذار خواهد بود؛
آن هم به گونهای که کلیه ابزاری که با آن کنسرت آنالین برگزار میکنند در آهنگسازی
هنرمند نقشی داشته باشد .درواقع هنرمند باید برای ابزار آنالین موسیقی بسازد و ابزار
برگزاری کنسرت آنالین را به کار بگیرد؛ زیرا تنها برای یک ساز موسیقی نمینویسیم
بلکه برای ابزار مینویسیم.

صحبت آهنگساز و رهبر ارکستر درباره کنسرتهای آنالین این روزها

پا به پای ناصرخسرو بر جاده ابریشم در هزارمین زادروِز او

سفر برگذشتنی

محمدرضــا توکلــی صابــری بــا دو کتــاب ســفر
برگذشــتنی (پابهپــای ناصرخســرو بــر جــاده
روایت
ابریشــم 2-جلــدی) و ســفر (دیــدار ســفربه
کوهســتانهای بدخشــان و دیــدار از مــزار
ناصرخســرو) برگزیــده جایــزه جــال آلاحمــد
شــده و حال بد نیســت به بهان ه هزارمیــن زادروز
ناصرخسرو ،مروری به این کتاب داشته باشیم که
انتشارات علمی فرهنگی آن را منتشر کرده است.
مهدی
نکته نخســت اینکــه ،کتاب ،کتاب جالبی اســت و
ساالرینسب
پژوهشگر ادبیات
طرح خالقانه نویســنده
اصل
ِ
ِ
گیرایی آن به خاطر ِ
اســت .در واقع نویســنده تصمیم میگیرد که
در هــزاره میالد ناصرخســرو مســیر ســفر او را
از ســفرنامهاش اســتخراج کند و همان مسیر
را بعد از حدود هزار ســال ،دوبــاره طی کند و
سفرنامهای نو بنویســد تا امروزیان و آیندگان
بتواننــد به طــور عینیتر ببینند کــه دنیای ما،
بعد از هزار ســال ،در مقایســه بــا دنیای زمان
ناصرخســرو چقــدر تغییــر کرده اســت .برای
کسانی که سفرنامه ناصرخسرو را خواندهاند،
فکر گیراییســت و نتیجه هــم خواندنی از کار
درآمده است.
دلیــل اینکــه نویســنده هــزاره تولــد
ناصرخسرو را برای آغاز سفر خویش انتخاب
کــرده نــه هــزاره آغــاز ســفر او را که مناســبت
بیشــتر دارد ،به گفته خودش این بوده« :امید

#خوزستان

چنــد روزی اســت کــه گفته
میشــود شــیوع کرونــا در
هشتـگ اســتان خوزســتان دوبــاره
شدت گرفته و شرایط این استان خوب نیست.
دیــروزاســتاندار خوزســتان اعــام کــرد کــه به
همیــن دلیل تــا پایــان هفتــه شهرســتانهای
بــاوی ،هویــزه ،اهــواز ،حمیدیــه ،هندیجــان،
دزفــول ،شوشــتر ،کارون و مسجدســلیمان
تعطیل هســتند و محدودیتهای رفت و آمد
بیــن مناطــق مختلــف شــهر ایجــاد میشــود.
خواســتهای که خوزســتانیها مدتی اســت آن
را مطرح میکنند تا کرونا کمتر در استانشــان
قربانــی بگیــرد« :باالخــره کارد بــه اســتخوان
رســید و ســپس محدودیتهــا بــرای قطــع

زنجیــره انتقــال ویــروسکرونــا درخوزســتان
اعمــال شــد»«،آقای شــریعتی بهجــای اینکه
اعــام کنــی خوزســتان کمبــود تخــت بــرای
بیماران کرونایی نداره ،راههای اصلی شــهرها
رو ببند ،کارکنان بیشتری رو بفرست مرخصی،
ضدعفونــی معابــر رو جــدی بگیــر .آقــای
اســتاندار وضعیــت کرونــا در اســتان بحرانیــه
شما مسئول حفظ جان مردم هستی تصمیم
درســت رو ســریع بگیــر ،فاجعــه در کمینه!»،
«هــر روز بر ابهامات در مــورد تعداد مبتالیان
بــهکرونــا در خوزســتان افــزوده میشــود .یک
روز در مــورداهــواز روز دیگــر دردزفــول و حاال
در اندیــکا« ،:اســتان خوزســتان «صدرنشــین
ُکرونا» بــا  ۱۸۱مبتالی جدیــد۹ ،فوتی و ابتالی
۳۰کودک .جالب اینجاست زمان شروع کرونا
همــه بــه ســمت جنــوب هجــوم بــرده بودنــد
کــه در امــان باشــند .ولــی االن عکــس قضیــه
اتفــاق افتــاده« ،»...خوزســتانیها ،مســئولین
را مقصــر طغیــان کرونــا میداننــد 62 .درصد
خوزســتانیها« ،رفــع محدودیتهــا از ســوی
مســئوالن» را عامل طغیان بیمــاری کووید۱۹
در ایــن اســتان میداننــد .از  ۱۵فروردیــن،
محدودیتهــا برداشــته شــد .و تجمعــات بی
ســابقهای برپــا شــد»« ،اهواز به جز شــرکت ما
تــا آخر هفته تعطیل اعالم شــد»« ،کرونا توی
خوزستان بیداد میکند .دمای هوای اهواز این
روزها  40درجه اســت .آخریــن امیدهام برای
خالصی از کرونا توی تابســتون
ناامید شد».

شهروند
مجـــازی

دوباره زلزله

زلزلــه همچنــان یکــی از
نگرانیهــای بــزرگ مــردم
ماجرا اســت چــون در تهــران
دماونــد زمیــن همچنــان میلــرزد و دیــروز
خرمآبــاد هــم دوبــاره لرزیــد .دماونــد بامداد
یکشــنبه ســه زلزلــه را پشــت ســر گذاشــت که
بسیاری از ســاکنان شرق تهران آن را احساس
کردنــد .دیــروز ظهــر هــم ایــن اتفــاق دوبــاره
افتــاد و کاربــران ســاکن تهــران و البتــه خــرم
آبادیهایــی کــه زلزلــه را در شهرشــان حــس
کردنــد دربــارهاش نوشــتند«" :ایــن زلزلههای
دماونــد و لرزیــدن تهــران انتقــام همــون
تعطیلیهــا به جزدماوند وفیروزکوه اســت»،
«دیشــب یهو یه باد شدیدی زد و دقیقاً همون
موقع بود که گفتن یه زلزله ریز اومده»« ،دیگه
اینزلزله شورشو در آورده .هرچیزی یه بارش
بــا نمکه بابا»« ،خیلی شــیک داریم به زندگی
بــا زلزله و کرونا عــادت میکنیم»« ،انقد دیگه
زلزلــه اومــده دیگــه میدونیم هر بــار که میا د
چنــد ریشــتره ،قبل اینکــه اعالم کنــن گفتم ۴
ریشــتره االن تو کانــال زدن  ۴تا بــوده»« ،هنوز
صدای اون کارشــناس تو گوشــمه که میگفت
اگــه تهــرانزلزلــه بیــاد ،تبدیل به یــک عبرت
تاریخی میشــیم« ،»...دیشــب که زلزله اومد
و خیلیهــا حــس کــردن ،مــا خــواب بودیــم و
اصــاً متوجه نشــدیم .این خیلی ترســناکتره
که خــواب باشــی و متوجه نشــی« ،».هرموقع
از شــبانه روز که چشــممو وا میکنــم میبینم

نوح دوران خود باشیم

این روزهــا میگذرند .اما ،ایــن روزگار زمان
حال وگذشته ندارد .اینها روزهایی هستند
حرف روز که همیشــه در تاریخ زندگی بشــر میمانند
و تاریــخ را بــه قبــل و بعــد از ایــن بحــران
تقســیم میکننــد .در این روزها مــا همه به
ایــن زندگی و بحران دچاریم وتاریخ را رقم
میزنیم.
ترانه وفایی
در ایــن روزگار خیلــی چیزهــا ،معنــای
ناشر ،نویسنده
حرکتهــای فداکارانــه ،حمایــت گرانــه
و مترجم
وخیانتکارانــه را روشــنتر میکنــد .نقشها
در جایی پررنگتر و در جایی کمرنگ ترشده و یا کالً بهگونهای دیگر
دیده میشوند.
از طرفــی بعدهــا ،اثــر ایــن روزگار ویــروس زده ،در خیلــی جاهــا
نمایان میشــود .وارد زبان بدن میشــود یا حتی به زبانشناســی راه
مییابد و از طرفی اصطالحات گوناگون ،با ذکر اوضاع فعلی جهان
یا هر مملکت و فرهنگ آن ســاخته میشــود .از ســوی دیگر هنر هم
دســت ب ه کار میشــود .علم ،تکلیف خود را بیشتر مشخص میکند.
مطالعــات تطبیقی جدیــد در زمینههای مختلف علوم انســانی رخ
مینماید و شــاید مســیر تفکر و نگاه جوانها گونهای دیگر شــوند .به
هیجانــی از این دســت عــادت میکنند و چیزهای دیگــر برای مدتی
حوصلهشــان را ســر خواهد بــرد .دولتهــا از عملکردشــان خواهند
گفت .وخیلی موارد دیگر...
وامــا ،مــردم! برخــی در زمان حال شــاد و قوی زندگــی میکنند.
برخــی میترســند و پنــاه میگیرنــد .برخــی هــم خــود را میبازند و
میخواهنــد در این زمان حــال بمانند .در لحظه «حــال ماندن» در
ایــن روزگار تفــاوت دارد .زمــان حال ایــن روزگار ،حالی اســت که در
فرداها با خود خواهیم داشت.
در ایــن برهــه از زمــان میدانیــم که ویــروس چیســت .تکثیرش
چگونــه اســت و حتی تا انــدازهای فهمیدهایم که به چــه میزان قوی

ماه مهمانی خدا16-

ن
احسان به والدی 

نداشتم که در آغاز هزاره سفر او زنده باشم».
بــه هر حال چــه خوب که ایــن کار  40ســالی زودتر به انجام رســیده
اســت .ضمنــاً مؤلف ســفرش را از ســرخس آغاز کرده اســت نــه از مرو
(کــه ناصرخســرو ســفر خویــش را آغاز کــرده) چراکــه نتوانســته ویزای
ترکمنســتان را بگیــرد و بــه مــرو بــرود .و نیــز تمام ســفر را نــه همچون
مرخصی کاری
ناصرخســرو به یکبــاره ،بلکه به تفاریــق در فرصتهای
ِ
تکمیل کرده است.
تنهــا اشــتباهی کــه در تــورق یکی دو ســاعته اولیــه به نظرم رســید،
آنجاســت که در کتاب ،احتماالً به علت ناآشنایی نویسنده با ساز دوتار،
دوتار و دوتارنواز ،ســه تار و ســه تار نواز خوانده شده است (از جمله ص
 ،25چه بســا در جاهای دیگر هم این اشــتباه
رخ داده باشد ،البته در جاهایی عکس سهتار
و ســهتارنواز هم هســت که ضبط آن در کتاب
درســت اســت ،از جمله در ص  )37در اوایل
کتــاب ،بحثهایــی آمــده دربــاره اینکــه آیــا
ناصرخسرو پیش از سفر ،به تشیع اسماعیلی
گرایــش پیــدا کــرده یــا بعــد از رفتــن بــه نزد
فاطمیان به این سلک درآمده است.
در ایــن بــاره پیشــتر متخصصیــن بحــث
کــرده و نظرات متفاوتی عرضه داشــتهاند که
فیالحــال محل بحث ما نیســت و در نهایت
اینکه نام کتاب ،انتخاب خوبیســت برگرفته
از قطعه بسیار زیبای سه بیتی که ناصرخسرو
بر پایان سفرنامه نهاده که این قطعه پیشتر
در مطلب شماره  14همین دفتر نقل شد.

و بــه چه انــدازه ماندگار اســت .در مورد ویروس کرونا دانشــگاههای
مختلف بسیار گفتهاند و باز هم میگویند.
ویــروس کوچــک بزرگی اســت بــرای خــودش! اما ،حــاال که از
طریــق مــا دارد حرکــت میکند .میدانــم که اکنون همــه به آمار
مــرگ ومیــر نــگاه میکنیــم و دچــار «تــرس» وگاه «بیتفاوتــی»
میشــویم .امــا هــر دوی اینهــا جنســش از جنــس نابودیســت:
نابودی خود و دیگران.
تــرس ،خودمــان را نابــود میکنــد و تــازه ســرایت هــم میکنــد.
بیتفاوتی ،اول به خودمان بیخیالی کاذب میدهد وسپس دیگری
را نادیــده میگیــرد .ماننــد مســکن و مخــدر آنی عمــل میکند و در
هــر دو صورت ما را بــه بیانگیزگی نزدیک میکنــد وکم کم به عدم
وجود .عدم وجودی مفید!
بــرای زمــان حالی کــه در فردایمان پیش رو داریــم ،تالش کنیم.
زمــان حــال فردایمــان را بســازیم .بگذاریم بــرای آینــده خودمان و
دیگری چیزی ،خاطرهای ،حرفی ،مهارتی باقی بماند .درست رفتار
کنیم .درســت به ذهــن و روح خودمان بپردازیم .درســت براى فردا
طرح ریزى کنیم.
آنچــه الزم اســت برداریــم و برخــی چیزهــا را از خــود دور کنیم،
بهگونــهای هر یک از مــا میتواند نوح دنیای خودش باشــد تا بتواند
بــرای دیگری هم مناســب رفتار کند .به همه مــا در این روزگار ثابت
شــد کــه دیگــری چــه مقامــی دارد و حتی تــا چه انــدازه از هــم جدا
نیســتیم .پس ،خوب اســت از یاد نبریم که ارزشهایی که هر فرد به
تشــخیص خود در کشتی اش ،سوارمی کند ،مستلزم تالش وبررسی
است :چون دیگری وخودمان هر دو از آن بهره خواهیم برد.
جهــان دچــار تغییــر همیشــگی اســت :زمــان .حــال که زمــان به
روش خــودش بــرای آگاهتر شــدنمان صبر کرده ،فرصــت را مغتنم
بشماریم و خود را آماده کنیم تا این فردا را بهتر زندگی کنیم.
امیــدوار باشــیم و خود را بســازیم .تنهــا این گونه اســت که آماده
گذران امروز و فردایمان خواهیم بود.

یگانه خدامی

 10دقــه پیــش زلزله اومــده»« ،یا خــداااا خرم
آبــاد دوبــاره زلزلــه اومــد»« ،زلزله شــوخیش
گرفتــه؟ ایــن مســخره بازیا چیــه یا بیا یــا نیا»،
«ســه زلزلــه بــه بزرگــی  ۳.۸ ،۳.۰و ۲.۷تهران
را لرزانــد ،این زلزلهها در ســاعت ۲.۵۱ ،۲.۴۸
و  ۲.۵۳بامــداد روی داده اســت .وقتــی همــه
خــواب بودیــم!»« ،اگر زلزله نکشــه بیخوابی و
بدخوابی ناشــی از زلزله قطعاً میکشه .دوباره
دیشــب زمیــن ویبــره میرفت .من کــه خواب
بودم ولی اینقدر اینا دویدن اینور و اونور و وای
زلزلــه وای زلزلــه گفتن که خوابم کوفتم شــد.
ســه روزه یک خواب درســت نــدارم»« ،واقعاً
چــرا یــه حرکتی نمیزنــن زلزله بیشــتر از ۳.۵
ریشتر اومد گوشیمون االرم بده یا زنگ بخوره.
فکر نکنم ســخت باشــه»« ،چرا انقد پس لرزه
براتون عجیبه؟ زلزلهکرمانشاه و اهر و هریس
و ورزقانــم همینقــد پــس لرزه داشــت ما انقد
کولــی بــازی در نیاوردیــم بعــدم وقتی گســل
فعال میشــه باید خوشــحالم باشید این پس
لرزههای کوچیک میاد انرژیش تخلیه میشــه
باعث میشه زلزله وحشتناکی نیاد دیگه با پس
لرزه فیواســتار درنیاریــد»« ،جالبه پیشفرض
همهمون هم اینه که زلزله شــبا میاد»« ،یعنی
یه زندگی خوب ردیف درســتی داشــتیم ،فقط
جای گســل مشا فشم توش خالی بود هر شب
تنمون رو بلرزونه که خوشــبختانه اونم ردیف
شد و باید اضافه شه به استرسهای روزمره»،
«خرمآباد روی ویبره رفته خدا بخیر کنه».
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تعطیلــی کتابفروشــی هــای قزویــن باعــث نگرانــی اهالــی فرهنگ این اســتان شــده اســت .به گفتــه رئیــس اتحادیه
عکس کتابفروشیهای قزوین تعطیلی پیاپی کتابفروشیهای استان اگرچه علل متعددی دارد اما نقطه مشترک همه این موارد،
نوشت درآمدزا نبودن شغل کتابفروشی است .کتابفروشی اقمشه ،ادیب ،خانه کتاب ،بحرالعلوم ،حدیث ،جاللیان و موالنا از
کتابفروشی های قدیمی استان هستند که اکنون تعطیل شده اند.
منبع عکس :خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در قزوین
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(اسراء)24 - 23 ،
پــروردگارت مقــرر داشــت کــه جــز او را
نپرســتید و به پدر و مادر نیکی کنید .اگر
حجت االسالم
یکــی از آن دو یــا هــر دو نزد تــو به پیری
والمسلمینمحسن
ُ
رســیدند ،به آنــان «اف» مگو و آنان را از
قرائتی
خود مران و با آنان سنجیده و بزرگوارانه
بال تواضع خویش را برای
سخن بگو و از روی مهربانی و لطفِ ،
آنــان فرود آور و بگو :پروردگارا! بر آن دو رحمت آور ،همانگونه
که مرا در کودکی تربیت کردند.
این آیه ،آیهای است که همه با آن آشنا هستیم و گمان میکنیم
که توصیهای ســاده اســت ،در حالــی کــه از کاربردیترین آیات
قرآن در زندگی خانوادگی اســت و متأســفانه بســیاری از افراد،
حتی افراد مذهبی و اهل مسجد به اهمیت آن توجه نمیکنند.
براساس این آیه:
 -1خدمــت بــه پدر و مــادر ،از شــروط خداپرســتی اســت ،زیرا در
کنار اطاعت از خداوند آمده اســت« .االّتعبدوا االّ ایاه و بالوالدین
احساناً»
 -2نســل نــو بایــد با نســل گذشــته ،پیوند محکم داشــته باشــند.
«التعبدوا االّ ایاه و بالوالدین احساناً»
 - 3در احســان بــه والدیــن ،مســلمان بودن آنها شــرط نیســت.
«بالوالدین احساناً»
 -4در احسان به پدر و مادر ،فرقی میان آن دو نیست« .بالوالدین
احساناً»
 -5نیکی به پدر و مادر را بیواسطه و ب ه دست خود انجام دهیم.
«بالوالدین احساناً»
 - 6احســان ،باالتــر از انفــاق اســت و شــامل محبــت ،مشــورت،
اطاعــت ،تشــکر ،مراقبــت و امثــال اینهــا میشــود« .بالوالدیــن
احساناً»
 -7احســان بــه والدیــن ،حــد و مــرز و انــدازه نــدارد« .بالوالدیــن
احساناً»
 -8ســفارش قرآن به احسان ،متوجه فرزندان است ،زیرا والدین
نیازی ب ه سفارش ندارند و بهطور طبیعی به فرزندان خود احسان
میکنند« .بالوالدین احساناً»
 -9هرچه نیاز جسمی وروحی والدین بیشتر باشد ،احسان به آنان
ضروریتر است« .یبلغن عندک الکبر»
 -10پدر و مادر ســالمند را به آسایشــگاه نبریم ،بلکه نزد خود نگه
َ
داریم« .عندک»
 -11هــم احســان الزم اســت ،هــم ســخن کریمانــه و پســندیده.
«احساناً ...قل لهما قوالً کریماً»
 -12در ســخن کریمانــه ،شــرط مقابلــه نیامــده اســت .یعنی اگر
آنــان هــم با تــو کریمانه برخــورد نکردند ،تو کریمانه ســخن بگو.
«احساناً ...قل لهما قوالً کریماً»
 -13فرزنــد در هــر موقعیتی که هســت ،باید متواضع باشــد و
پول و پست خود را به ُرخ والدین نکشد« .واخفِض لهما جناح
ال ّذل»
 -14تواضــع در برابــر والدین ،باید از روی مهر و محبت باشــد ،نه
ظاهری و ســاختگی ،یا برای گرفتن اموال آنان« .واخفض لهما...
من الّرحمه»
 -15دعــا بــه پدر و مــادر ،فرمان خدا و نشــانه شــکرگزاری از آنان
رب ارحمهما»...
است« .قل ّ
 -16ســختیها و مشــکالت دوران کودکــی و خردســالی را کــه بــر
والدین تحمیل شده است از یاد نبرید« .کما ربّیانی صغیراً»

مرا با اهالی نور
همنشین کن

شــرمندهام کــه صبحهــا بیوضــو بــه
گلهــا نــگاه کــردم و عصرهــا بیلبخنــد
زمزمه ها
بــه غنچهها چشــم دوختم .شــرمندهام
کــه گاهی بــه پروانههــا ،اخم کــردم و به
شاخههای بید بیاعتنا بودم.
شــرمندهام بــر ســفرهام گنجشــکها را
میهمان نکــردم و آب دادن به نیلوفران
را از یاد بردم .ای هرچه نور از تو!
در شــب تردیــد ،سرگشــتهای غافــل و
سید حبیب
جاهــل بــودم که تــو به مشــعل هدایت،
حبیبپور
مرا نجات بخشــیدی و بــه درگاه خویش
منــزل دادی .به راســتی اگر چلچراغ روشــنایی بخش تو نبود ،جز
گمگشتگی ســرانجامی نداشــتم و بیمدد از مصباح فروزان مهر
تو ،در تاریکی نادانی آواره میشدم .ای آفریدگار روشنایی!
نافرمانــی هایــم روانــم را بــه تاریکــی کشــانده و قلبم بــه هزاران
معصیت ،تیره شده است .دستم خالی است و عملم کم و عمرم
به بطالت گذشت .جوانیام به مستی سپری شد .اندیشهام همه
شــیطانی بود .چشــمم به نگاه حرام ،آلوده شد و پایم به مجلس
معصیت رسید .چه دلهایی که با زبان زخم شکستم .چه آبروها
که به تهمتی بر باد دادم .نه از تو شــرم کردم و نه از روز رســتاخیز
ترسیدم .ای محبوب من!
اگر از من بگذری بزرگی کردهای و اگر مرا رسوا نسازی بر من منت
نهادهای .اگر از بدی هایم چشــم بپوشی از خوبی خودت است و
اگر گناهانم را ببخشی فضل و کرمت را نشانم دادهای.
اینک به حرمت شــبهای ستاره باران و روزهای سراسر برکت این
ماه شریف ،ظلمت گناه را از قلب ما بگیر .روشنایی معرفت و شوق
را به ما ارزانی بدار و ما را با اهالی نور و رستگاری همنشین کن.
هر چند که با روی سیاه آمدهام
بر درگه لطفت به پناه آمدهام
تا جرم مرا ز مرحمت ،عفو کنی
م تر و به سوز و آه آمدهام
با چش 

