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خیام ،شاعری که کم مینوشت
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چاپ :شرکت چاپ جام جم  /سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی/
چاپخانه همشهری 2

سازمان آگهیهاي روزنامه ايران :دارنده گواهينامه ايزو  9001از شركت NISCERT

صاحب امتیاز:
خبرگزاري جمهوري اسالمي
سردبیر :کمیل نقی پور

اذان ظهر 13/01

سخن روز

اذان مغرب 20/27

تهران خیابان خرمشهر شماره  / 16پذيرش سازمان آگهيها)021( 1877 :

انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران88548892-5 :
http://irannewspaper.ir
نیمه شب شرعی 00/11

اذان صبح فردا 4/14

طلوع آفتاب فردا 5/55

امام علی (ع):
ارزش هر انسانى ،به آن چیزى است که نیک مىداند			 .
نهجالبالغه :الحکمة ٨١

نــــگاره

کیان راد پویان

هنرمندان
در فضای
مجازی

 ۳۱اردیبهشت روز اهدای عضو اهدای زندگی

هنرمنــدان از روزهای پرکار خــود میگویند اما خبر این روزهــای فضای مجازی به
درگذشت عثمان محمدپرست اختصاص دارد .خبری که در بین اهالی موسیقی
بازتاب گستردهای داشت.

ëëتسلیت سامی یوسف برای میراث موسیقی ایران

ëëحوالی نمایشگاه کتاب
مهدی غبرایی مترجم کارکشــته
در صفحــه خــود خبــر از ترجمه
کتــاب جدیــد خــود داده اســت.
کتابهایی همچــون «گریه نکن
بچهجــان» اثر انگوگــی وانیونگو،
کتــاب «گرما و غبــار» اثــر روت پریور جابــوال« ،اول
شــخص مفــرد» اثــر هاروکــی موراکامــی« ،دیــار
خوابگــردی» اثــر میــا کوتــو ،کتــاب «موجهــا» اثــر
ویرجینا وولف ،کتاب «هرگز ترکم مکن» اثر کازوئو
ایشی گورو و کتاب «این ناقوس مرگ کیست؟» اثر
ارنست همینگوی که عالقهمندان میتوانند از نشر
افق تهیه کنند.
محمدکاظــم کاظمــی نویســنده
هــم در صفحــه خــود خبــر از
راهانــدازی رســمی نشــر طنین و
سخن توس به حمید حمزهنژاد

و عاطفــه پورابراهیــم تبریک گفت .این نویســنده
اعالم کرده اســت که غرفه انتشــارات طنین سخن
در نمایشــگاه کتاب تهــران حضــور دارد و در مورد
زمینــه فعالیــت عمومــی آن هم نوشــت« :زمینه
فعالیت :عمومی شــعر ،داستان ،رمان ،آموزشی،
پژوهشی ،تربیتی».
اکبر ایرانی نویســنده و پژوهشــگر
هــم در صفحــه خود متنــی بلند
منتشــر کرد و نمایشــگاه کتــاب را
«نمایشــگاه کتــاب مجمــع اهــل
دل و بــیدل» تعریــف کــرد .او از
دیدار خود با آقای پیشنماززاده نوه خواهری مرحوم
دانشپژوه ،دکتر پرویز اذکایی ،نویســنده ،لطفاهلل
ساغروانی مدیر سابق نشر هرمس و دکتر معصومی
همدانــی اســتاد تاریخ علم پژوهشــکده و ســردبیر
سابق مجله تاریخ علم ،خاطرههایی نقل کرد.

ëëچهرهها

بهــروز غریبپــور بــا انتشــار
فیلمــی از داوری جشــنواره
شــانوی کــوردی یا تئاتــر کوردی
در ســقز نوشت .داوری متفاوت
را او اینگونه شــرح داد« :اینبار
نه بهعنوان نویســنده کارگردان و سرپرســت گروه
شهاب کردستان و اجرایی بهزبان میهنی ،فارسی
بلکــه بهعنــوان یک تماشــاگر ،داور بــه دیدن 20
اثــر بهزبان کــوردی ،زبــان مادریام مینشســتم
و هربــار ایــن زبان جادویــی تئاتر مرا بــه دورترها
میبرد ».او در ادامه نوشت« :درود بر این مردم،
درود بــر ســرزمینی کــه میتوانــد بــه زبانهــای
مختلــف در کنــار زبــان رســمی و شــگفتانگیز
فارســی ،بازیگــر و کارگــردان ،نمایشــنامهنویس
و مترجــم و ...خودش را داشــته باشــد ،بهعنوان

مثــال بــر پهنه دریای مــروژک را به زبــان کوردی
بــه نمایــش درآورد ،یــا آژل ،حیوان ،نمایشــی از
کشتار ،یا هاری نمایشی از غربت و جدایی و ستم
و افســانه دیریــن «مم و زین» را بــه اجرا درآورد.
درود بر فریدون حامدی دبیر جشنواره و عزیزان
چــون عزیزانم پاشــایی و اســمعیلی مــرد بزرگ
تئاتر مریوان ،هیأت انتخاب آثار و حامی شــانوی
کوردی».
ســعید داخ هم با انتشــار پوســتر
نمایــش «عمــارت قدیمــی»
خبــر از اجــرای ایــن نمایــش در
پردیس شهرزاد داد .این نمایش
براساس داستانهایی از ریموند
کارور و نویســندگی حمیدرضا نعیمی توسط خود
او کارگردانی شده است.

نام نیکی که در تاریخ ماندگار شد

دلیداشتبهاندازهتمامخراسان

زندهیاد اســتاد عثمان محمد پرست معروف به عثمان خوافی
ازاســتادان دوتــار نــواز خراســان و از خیّران مدرسهســاز بــود .این
یادداشت
هنرمند بزرگ ،موسیقی را بهصورت خودآموزآموخت .در دوران
نوجوانی با عدهای از جوانان خواف آشــنا میشود که در گوشهای
مشــغول بــه دوتــار نــوازی بودنــد و از یکــی از آن افــراد خواهش
میکنــد تــا دوتارش را به او بدهد و بنوازد و ســرانجام این دیدار و
اتفاق منجر به دوســتی می شود و مدتها به همین روش دوتار
نواخــت ،تــا آنکه ســالها بعد اتــاق کوچکی در خانــه پدریاش
هوشنگ جاوید ســاخت و آن اتاقک را پایگاه جوانان و دوســتانش قرار داد .پدر و
پژوهشگر موسیقی مادرعثمان مخالف موســیقی بودند و زمانی که متوجه شدند او
نواحی و آیینی
ایران به ســمت دوتار نوازی رفته بسیار ناراحت شدند ،اما با تمام این
مخالفتها ،عثمان مســیرش را ادامه داد .استاد عثمان محمد
پرســت در دوران جوانی دوســتی داشــت به نام رضا شــتردار که حرفهاش ساربانی بود،
شــبی دوســتش درمنزل او میهمان شد و مشــغول دوتار نوازی شدند که ناگهان متوجه
شد پدرش محو تماشای ساز نواختن اوست؛ پیشانی عثمان را بوسید و گفت من براین
اندیشــه بودم که مسیرنادرســتی را انتخاب کــردهای اما از اینکه این مســیر را برگزیدی و
اشــعاری در وصف پیغمبر(ص) و ائمه اطهار(ع) میخوانی بســیار خوشــحالم و از آن
روز بــه بعــد عثمــان فعالیتــش را بهصــورت جدیتر
ادامــه داد و ســاز دوتاری هم خریداری کــرد .در یکی از
آن روزها متوجه صدایسازی از رادیو شد و با توجه به
تجربیاتی که در این زمینه داشــت بعــد از پایان دوران
ســربازی تصمیــم گرفت بــه گونــهای دوتار بنــوازد که
صدای سازش شبیه آنچه که از رادیو شنیده بود ،باشد
و براین اســاس تصمیم میگیرد پردههایی به سازش
اضافــه کنــد بیآنکه کســی بــه او بیامــوزد و ســرانجام
بواســطه آشــنایی با یکــی از دوســتانش کــه در خواف
زندگی میکرد و تار ایرانی مینواخت و مشــورت با او،
ایــن اتفاق صورت گرفت و بــه دوتار عثمانی معروف
شــد .ابداعاتی که او در موســیقی بهوجود آورد موجب
شد نوع لحنهای نواختن با این ساز به موسیقی ردیف
و دســتگاهی نزدیکتــر شــود .درواقــع با بــه کار بردن
تکنیکی خاص نغمه نوایی را به روز کرد.
بعد از انقالب عثمان محمد پرست با افرادی آشنا
شــد که به منطقه خواف ســفر کرده بودند و به عثمان
پیشنهاد کردند در مناطق محروم مدرسهسازی کنند و
عثمان هم با اشــتیاق این همکاری را پذیرفت و ُمَبلغ
ایــن انجمن که نامش یاری بــود ،گردید و در مجالس
خیریهای که برپا میشد ،عثمان دوتار نوازی میکرد و
هیچگاه دستمزدی بابت انجام این کار دریافت نکرد،
امــا توانســت با همیــن ســاز و آوازش  900مدرســه در
مناطق محروم بســازد؛ کاری که کمتر هنرمندی به آن توجه داشــته یا انجام داده ،حتی
سلبریتیهای هنر کشورمان .به عقیده من اگر حرفه و هنر عثمان موجب شهرت او شده،
به سبب لطف خداوند بر اوست و همچنین کارهای خیری که انجام داد.
عثمــان طی ســالها فعالیت درعرصه هنر هیچگاه شــاگرد پروری نکــرد و تنها یک
شاگرد داشت که دامادش بود،حتی بهدلیل دلخوریهایی که از جامعه داشت و نگاهی
که به موســیقی بود ،به فرزندانش توصیه کرد هیچگاه موســیقی را دنبال نکنند .درآخر
باید بگویم استاد عثمان محمد پرست یک هنرمند کامالً مردمی و خودساخته بود و نام
نیکش مانا در تاریخ فرهنگ و هنر ایران است.

آنان که محیط فضل و آداب شدند
در جمع کمال شمع اصحاب شدند
یادداشت
ره زین شب تاریک نبردند برون
گفتند فسانهای و در خواب شدند
پیــر چنگــی جنــوب خراســان عثمــان
محمد پرســت پرواز کرد و دوســتداران
خود را تنها گذاشت .در میان نوازندگان
محلی ،شــاید کمتر نامی مانند عثمان
کیوان ساکت شــهره عــام و خاص باشــد و همــه او را
نوازنده تار و سهتار ،بشناســند .آنچه عثمــان را بیش از هنر
آهنگساز
نوازندگیــش در نــوع خــود یگانــه کرد،
دریادلی ایــن نازنین مرد بزرگ جنوب
خراسان بود .دلی داشت به اندازه تمام خراسان...
بیش از آنکه از هنرش بگوییم که کم و بیش از چند و چون آن آگاه
هســتیم ،باید اشارهای داشته باشیم به کارهای نیک و خیریهای
کــه عثمان در تمام طول زندگــیاش هرگز لحظهای از آن غافل
نبود و نشــد .او با راهاندازی اتوبوس رفت و آمد مردم زادگاهش
خواف را به شهرهای دیگر آسان کرد.
بویژه در کار ســاختن مدرسه در جای
جــای مناطق محروم ایــران زمین در
کنار بــزرگان دیگــری مانند زنــده یاد
مصطفــی کاشــانی ،اســتاد کابلــی و
دیگر بزرگانی از مدرسهســازان بزرگ
ایــن آب و خــاک میتــوان او را جــای
داد .ســابقه آشــنایی مــن با زنــده یاد
عثمــان محمــد پرســت بــه نزدیــک
 40ســال میرســد .از آن روزگار کــه
در زادگاهــش خــواف زندگــی میکرد
و همچنیــن در جــای جــای مختلــف
مراســم خیریــه ،هــرگاه که مــن بودم
پیش از من ،عثمان با تمام خستگی و
ناتوانی آنجا حضور داشت تا خودش
هم دستی در این کارها داشته باشد و
همچنین تشــویق و ترغیــب مردم به
انجــام کارهای خیر .اینگونه اســت که
نام یــک هنرمند همواره بر ســرلوحه
نامهــا خواهد درخشــید و چــه خوب
هنرمنــدان معاصــر بویژه کســانی که
امروز هنرشان را بر سر مردم میکوبند
و با هنرشان به مردم فخر میفروشند
و هرگــز زبان آنها نبودند و هرگز هنر آنها بیــان درد و رنج و آرزو و
امیــد و شــادی مردم نبوده ،از عثمان بــزرگ درس بگیرند .مرام
عثمــان با مردم بودن و برای آنها بودن بود .گواه این ســخن تک
تک کســانی اســت کــه با وی آشــنایی داشــتند .عثمــان گرامی و
ارجمند! یاد و خاطره تو و نوای دلپذیر پنجههای تو همواره در
حافظــه تاریخی و عاطفی و فرهنگی مــردم فرهیخته این دیار
خواهد ماند و تا زمانی که خراســان باشــد و خراسانی ،نامت به
نیکی بر تارک هنرمندان این دیار خواهد درخشید.

 21نگاه به روابط انسانی
مجموعــه داســتان کوتــاه «کروناییهــا همــراه
ندارنــد» پنجمیــن کتــاب و ســومین مجموعــه
پیشنهاد
داســتان کوتاهــی اســت کــه منتشــر کــردم .ایــن
مجموعه شــامل  ۲۱داســتان کوتاه اســت .آنچه
در داســتان همــواره بــه آن فکــر میکنــم و در
شــخصیتپردازیها و طرحهــای داســتانهایم
میآیــد ،روابــط میــان انســانها و مشــکالت
اجتماعی و برخی از وقایع اســت .داســتانهایی
امیر پروسنان
ماننــد «آدمهــا یــک جور نیســتند»« ،چنــد تکه
نویسنده
عتیقه»« ،چــای تلخ»« ،گل گلدون که میزدی،
نوجــوان بــودم» از جملــه مــواردی اســت که به
خاطــره آدمهــا و نــوع زندگــی در عصــر حاضــر میپــردازد .برخــی از
داســتانها مانند «ممد قاضی»« ،میگفت که شــگون ندارد»« ،ســیما
آدم ماندن نبود»« ،ته ریش نشست به تیغ» به موضوع تنهایی انسان
در ایــن دوران توجــه دارد و این معضل را در قالب شــخصیتپردازی
و طــرح داســتان گنجانــدهام .از طرفی در برخی داســتانها به موضوع
بیمــاری ناشــی از ویــروس کرونا پرداخته شــده و فضــای اجتماعی دو
ســال اخیر در قالب تک گویی روایت شــده اســت .موضــوع دیگری که
در داســتانهای این مجموعه مــورد توجه قرار گرفتــه ،جزئیات روابط
انسانهاســت .مــواردی مانند احساســات بیان نشــده و حرفهایی که
هیــچ وقــت بموقع گفتــه نمیشــود و در نهایــت منجر به شــکلگیری

ëëعکس روز

صفحه اینســتاگرام جایزه ارغوان عکســی از جلسه
هیأت داوران خود با ماســک منتشــر کرد و نوشت:
«جلســه هیــأت داوران بخــش برنــده برنــدگان
پنجمیــن دوره جایــزه ارغــوان بــا حضــور داوران
محترم لیلی گلستان ،احمد پوری ،حسین سناپور،
مــژده دقیقی و ابوتــراب خســروی و دبیر پنجمین
دوره جایزه ارغوان اوژن حقیقی».

ایران

درگذشت عثمان محمدپرست خوانند ه
و نوازنــدهای که نــوای «نوایــی نوایی» با
صــدای او ماندگار اســت غمی بزرگ در
بیــن اهالــی هنر ایجــاد کــرد .هنرمندان
زیادی از موسیقی گرفته تا سینما و تئاتر
از او یاد کردند .ســامی یوسف ،آهنگساز،
ترانهسرا و خواننده ایرانی _ بریتانیایی با
انتشار عکسنوشت« :او به هنر موسیقی
به عنوان شــکلدهنده هویــت فرهنگی
باور داشت .همیشه به خاطر انتقال موسیقی سنتی
مقامی به نســل آینده و موســیقی بســیار زیبایی که
روی ســاز دوتار نواخت ،که به گفتــه خودش باعث
آرامش قلبها و ذهنهاست به یاد خواهد ماند،».
کیهــان کلهــر نوازنــده و آهنگســاز در صفحــه خــود
فیلمی از دیدارش با عثمان محمدپرســت منتشــر
کرد و درباره او نوشــت« :امانتــدار و قدردان میراث
گرانبهایی که از او و گذشتگان پیش از او بهجا مانده
باشــیم .ویدیویی کوتاه از سخنان این استاد مهربان
که همه ایجاد شــوقاســت و صدچندان کردن توان

ی طــی همیــن چنــد کلمه».
و تــ ابآور 
اسماعیل امینی ،شاعر و استاد دانشگاه
هــم نوشــت« :اللهــم اغفــر للمؤمنیــن
والمؤمنات /روحت شاد بزرگمرد هنر و
شــرافت /گشت آزاد از تن و رنج جهان/
در جهــان ســاده و صحــرای جان/پیــر
چنگی کی بود خاص خدا/حبذا ای ســّر
پنهان حبذا» ،حسین علیشاپور خواننده
هــم در صفحــه خــود نوشــت...« :و
عثمان دیگر نیست» ،رضا درمیشیان کارگردان هم
نوشت« :خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد»،
آریــا عظیمینژاد هــم او را اســطوره تکرارنشــدنی
خواند .کوروش اســدپور (خواننده موسیقی محلی،
ترانهســرا و فعــال فرهنگی بختیاریتبــار) ،محمد
یگانه (نوازنده ،شاهنامهخوان ،موسیقیدان مقامی
ایرانی) ،مبین درپور (خواننده تربت جام) ،عباس
ســجادی (مدیر فرهنگی) ،یلدا عباسی (نوازنده) و
علی قمصری هم درگذشــت این استاد را تسلیت
گفتند.

بخشی از صحبتهای استاد مطالعات اسالمی دانشگاه جورج واشنگتن به مناسبت روز ملی
بزرگداشت خیام نیشابوری

عکس
نوشت

پیکر مرحوم محمدپرست در ضلع
شــرقی آرامســتان خواجه یار شــهر
خواف به خاک سپرده شد /.ایسنا

عقدههــای درونــی افــراد میشــود .مواجهه با فضــا یا شــخصی که در
زمــان و مکان درســت قــرار ندارد و همه ایــن موارد میتوانــد منجر به
شــکلگیری مشــکالت روان شــناختی در افراد شــود .داســتانهای این
مجموعــه از ســال  ۱۳۹۷تــا  ۱۴۰۰نوشــته شــده و ماننــد دو مجموعــه
داســتان قبلــی با عنــوان «مــرگ خامــوش آقــای نویســنده» و «زنها
همیشــه همین طور هستند» در شهرهای رشت و تهران میگذرد .این
مجموعه پس از داســتان بلند «ســمت چپ اتاق اول» که پیش از این
منتشــر شــده بود ،تقریباً آماده انتشــار بود ،اما با توجه به بیماری همه
گیر کرونا ،کمی در انتشار آن صبر کردم و در نتیجه داستانهای دیگری
هم به آن اضافه شد .در حال حاضر یک داستان بلند دیگر با موضوع
یکی از حوادث که در ســالهای گذشته اتفاق افتاده ،در دست دارم که
شاید تا یک سال دیگر برای انتشار آن تصمیم بگیرم.

دلی به روشنی باغ ارغوان دارم
که با طلوع صدا میکند هزاران را
و چشمهای من آن چشمههای تنهاییست
به دست سوخته نیلوفران رود آرام
و پای بر فلقی سبز
وه چه بیدارم

م .آزاد

عزت نفس «من»5/

با صداقتی که پیش میرویم

آنچــه بیــش از هــر چیــزی بــر
یک فنجان
شکلگیری عزت نفس یا کاهش
چای
آن اثــر میگــذارد بــدون تردیــد
تجربههــای کودکــی و مهمتر از
همه سبک فرزندپروری والدین
اســت .کســانی که یاد میگیرند
احساســات و افکار منفی خود را
با تحسین دیگران جبران کنند،
آزاده سهرابی
جایــی در کودکــی نتوانســتهاند
روانشناس
لــذت دریافــت پــاداش درونــی
را تجربــه کنند .احتمــاالً آنها در
کودکی نیز به گونهای تربیت شدهاند که برای رضایت
والدین کاری را انجام دهند و خودمختاری و اســتقالل
آنهــا نادیــده گرفته شــده اســت یــا مــدام در معرض
انتقــاد بودهاند .اینکه والدین با موفقیتها و شکســت
کــودکان چگونه برخورد میکنند در شــکلگیری عزت
نفــس نقــش مهمــی دارد .کودکــی کــه احســاس کند
حرفهایــش شــنیده میشــود و والدینــش بــا احترام
و قبــول احساســات او با او ســخن میگوینــد و مهمتر
اینکه بدون شــرط به او محبــت میکنند ،میتواند یاد
بگیرد از کودکی به شکستهایش اعتراف کند و نگران
از دســت دادن محبــت دیگــران یــا احساســات منفی
درون خودش نباشد .بســیاری از والدین فکر میکنند
بایــد کــودکان خــود را بدون نقــص بزرگ کننــد و این
بزرگترین لطمه را به عزت نفس او میزند.
وقتــی از عــزت نفــس ســخن میگوییم بیشــتر یک
حس ارزشــمندی درونی است که گرچه در رفتار نمود
دارد ولــی نمــود آن در رفتار همیشــه یکســان نیســت.
مثالً ممکن اســت شما کســی را ببینید که شاد و موفق
هم هســت امــا درونــش از شکســت وحشــت دارد .به
او که نزدیک شــوید گویی همیشــه با یــک ترس بزرگ
زندگــی میکنــد کــه زیــر یــک کمالگرایی پنهان شــده
اســت .افرادی را ممکن است ببینید که همیشه خشم
و ناخشنودیشــان نســبت بــه زندگــی عریــان اســت،
اما کســانی هســتند که این خشــم را معطــوف به خود
میکنند و همیشه در تالش هستند ثابت کنند قضاوت
دیگران برایشــان مهم نیســت و کســانی هســتند که به
شکل عیانی منتظر یک نجاتدهنده هستند و همیشه
خود را قربانی میدانند.
نداشــتن عزت نفس همیشــه یک چهره ندارد اما
برای داشــتن عزت نفــس معموالً عبور از یک مســیر
مشخص صورت میگیرد که در قدمهای اول پذیرش
ویژگیهای منفی در خودمان ظاهر میشود .دیدهاید
کســانی را کــه مــدام میگوینــد از آدمهــای حســود
بیزارنــد یــا این ویژگی را در دیگران بخوبی تشــخیص
میدهنــد؟ احتمــاالً آنها از وجود بخش حســود خود
بســیار فراری هســتند .در واقع این فرد حســود اســت
امــا آن را مدام به دیگران نســبت میدهد .میگویند
شــما نمیتوانیــد خودتــان را بــرای عملــی ببخشــید
و ســعی در جبرانــش داشــته باشــید وقتــی مرتکــب
شــدنش را قبــول نمیکنیــد! پــس قــدم اول پذیرش
خــود و رصــد عــزت نفس اعتراف اســت .اعتــراف به
اینکــه هیــچ کــدام از مــا انســانهای کاملی نیســتیم.
حتمــاً دیدهاید افــرادی را که نمیتوانند با خودشــان
خلوت کنند .در خلوت افکار و احساسات منفی چنان
به آنها هجوم میآورد که گویی بهتر است همیشه در
شــلوغی و ازدحامی از دوســتان و کار و ...خودشــان را
گم کنند.
روایت همه ما انسانها روایتهایی از نقصانهایی
اســت کــه اگــر نتوانیــم آنهــا را بخوبــی روایــت کنیم،
نمیتوانیــم گرههــای ایــن روایــت را بشناســیم و حل
کنیــم .برای خوب روایت کردن نقصها اول باید آنها
را ببینیــم .باید بتوانیم احســاسهایی را کــه با دیدن
نقصهایمــان در مــا ایجاد میشــود ،ببینیــم .در این
مســیر گام به گام که پیش بیاییــم میتوانیم گرههای
زندگــی را نیــز ببینیــم ،تحلیــل کنیم و حــل کنیم؛ در
غیر این صورت گذشــته ما میشــود پر از گرههایی که
جریان مسیر آینده را مسدود میکند.
با خودمان صادق باشیم.

