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بسترسازی بازدید مجازی موزه ها در دستور کار

پای صحبت بازیگر بیرجندی سریال رمضانی شبکه 2
یادداشت
غالمرضا بنی اسدی

ِ
رشکوه قدس
روز ُپ
ماییم و ِ

ماهستیم.تکلیفمسلمانیهست.رسالتاخالقی
انسان به جای خود باقی است و ندای رسول خدا
(ص) که تا همیشه مثل اذان در گوش می پیچد
که هرکس بانگ کسی را بشنود که از مسلمانان
مددخواهی می کند و پاسخش ندهد و به یاری اش
نشتابدمسلماننیست.امامامسلمانیم،انسانیم.به
حقوعدلواخالقپایبندیمواینراهممیدانیمکه
ِ
دستتجاوزبهتیغعدالتوقاطعیتقطعنشود،
اگر
به همه سوی عالم دراز می شود .می دانیم اگر سر
افعی را در همان النه اشغالی نکوبیم به دوردست
ها هم تنوره خواهد کشید .همین دانستن تکلیف
آور است که ما را در میدان نگه می دارد حتی اگر
کرونا خیابان ها را از راهپیمایان خلوت کرده باشد.
خیابانخالیاستامامیدانکهخالینیست،نباید
هم باشد .ما امسال میدان را به رسانه ها می آوریم.
به فضای مجازی که گستره ای عالم گیر دارد .اگر
سال های پیش صدای حق طلبی ما و فریاد دفاع
مان از مظلومان عالم در خیابان ها طنین انداز می
شد ،امسال ،کلمه می شود ،تصویر می شود ،توئیت
میشود،هشتگمیسازدوبههمهجهانمیرسد.
خام است خیالی که همه چیز را تمام شده بپندارد و
خالیخیابان،چشمهایشراپرکند.مابههرکلمه،
نهبههرحرف،سرمهمیکشیمبهچشمدنیاتاببیند
که میدان مبارزه همچنان ُپر است از سربازانی که به
زبان روز و به اسباب روز میان داری می کنند برای
تَکرار آن پیام بعثت انگیز خمینی(ره) که روز قدس
روز اسالم است و چون اسالم هرگز به حاشیه نمی
رود و از یادها پاک نمی شود ،قدس و روز قدس هم
همچنان پر رونق در یادها و زبان هاست حتی اگر به
خیاباننیاییم.درمیدانکههستیموجانمانرامی
گذاریم پای اعتقادمان و جان می بخشیم به کلمات
تاهرکدامبهنیابتازیکانسانفریادکنند.همهما،
همه ما و شما و ایشان ،همه ما که قلم داریم ،رسانه
داریم ،کانال داریم ،گروه داریم ،پیج داریم  ،حساب
کاربری در توئیتر و هر ظرفیت دیگر که در اختیار
داریم باید خالی خیابان را با ُپر کردن میدان جبران
کنیم تا بداند دنیا که فلسطین هرگز تنها و غریب و
همه مظلومان جهان و قربانیان فزون خواهی باطل
کرداران در هیچ کجای عالم بی پناه نخواهند ماند.
پساینبارکلماتیازجنسحقیقتراروانهمیدانی
به عظمت و فراگیری فضای رسانه ای و مجازی می
کنیمتاجهانگیرشوداندیشهآزادیوحرمتانسان.تا
جهانگشاشودمرگبراسرائیلومرگبرآمریکا....

قاسم بچه مهندس

قاسمی -این شب ها شبکه  2فصل سوم از سریال بچه
مهندسرارویآنتنمیبرد.اینسریالماهرمضانشاهد
ایفاینقشدوبازیگربیرجندیاست.قاسموداییدرحالی
مقابلدوربیناینسریالرفتهاندکهبسیاریازتماشاگران
استانی این سریال ،ریز به ریز حرکات ،دیالوگ ها و ...آنان
رازیرنظردارندوازدیدخودبهآناننمرهمیدهند.محمود
خسرومنش(قاسم)بازیگرجوانیاستکهدراولینقسمت
هایسریالبالباسمحلیدیدهودرقسمتهایاخیرهم
عباس علی نورایی (دایی) با لباس محلی در سریال حاضر
شده است .صرف نظر از دیدگاه های متفاوت و نقدهای
واردشدهبراجراها،حضوردوبازیگربیرجندیدرسریالی
را که از شبکه ملی روی آنتن است و کمتر اتفاق می افتد ،
می توان اتفاقی خوشایند دانست و با لحاظ مشکالتی که
جوانی بیرجندی برای  9ماه بازی در این سریال تحمل
کردهاستمیتوانبرایراهیابیهنرمنداناستانبهعرصه
سینماوتلویزیونبهتروبیشتربرنامهریزیکرد.خسرومنش
در گفت و گو با «خراسان جنوبی» از روزهای حضور در این
سریالمیگوید.

ازسوابقهنریخودبگویید.

از محضر استادانی چــون حسین عباس زاده ،مهدی
حسینیومحمدبراتیبهرهبردمودرحدود10تئاترجدی
روی صحنه رفتم .سال  88به دلیل سربازی در کارم وقفه
افتاد اما پس از آن و به ویژه از سال 95به بعد با نقش اصلی
عروسکگردانیوتئاترصحنهبهطورجدیفعالیتراشروع
کردم .البته در جشنواره ای شرکت نکردم و زمانی که می
خواستماینکارراانجامدهمگروهتئاترآمادهنبود.

چطورسرازبازیدراینسریالدرآوردید؟

از طریق یک فــراخــوان در تهران اعــام شد که بازیگر
شهرستانی با لهجه و لباس محلی می خواهند که من هم
یک اجرا با لباس و لهجه محلی فرستادم که مورد پذیرش
قرار گرفت و پس از تست دادن،
برایبازیانتخابشدم.

درب ـ ــاره پــوشــش شـمــا در
قسمت های اول سریال
انـتـقــادهــایــی م ـطــرح شد
نظرتانچیست؟

بــا لــبــاس محلی
بــــرای تست
دادننرفتم
بـــلـــکـــه

خسرومنش:
به یقین نقش و
اجراهای زیاد در
بروز توانمندی
بازیگر تاثیر د راد
اما تولید فیلم و
سریال در استان
کم است و کیفیت
زیادی هم ندارد

کارگردانتحقیقکردهبودکهلباسمحلیعشایربهلولی
ثبت شده است و برای پوشیدن آن برنامه ریزی کرد .البته
خیلی کم آن را پوشیدم ولی آقای نورایی در سریال تمام
نقش های خود را با لباس محلی اجرا می کند .سوالم از
مردمایناستکهوقتیدرتعطیالتنوروزیهرروز،رقص
محلیراباهمانلباسدرباغاکبریهمیبینندچراازآنگله
نمی کنند؟ به نظرم این حرف هدایت شده است در حالی
کهمننوعیازلباسمحلیاستانراپوشیدمکهثبتشده
است .لباس محلی برای رفت و آمد مسیر و در قسمت اول
با هدف معرفی نماد فرهنگی بود که براساس تحقیقات
انتخاب شد و نویسنده می خواست جوانی شهرستانی با
لباسولهجهمحلی،سختیکشیده،غیرتیوتعصبیاین
نقشرابازیکند.

چرا لباس محلی دیگر استان ها پذیرفته اما از لباس شما
انتقادمیشود؟

چون در استان های دیگر نقش اجرا شده بیشتر با لباس
محلیبودهاستامالباسمحلیاینجابااینکهثبتشده
کمتر پذیرفته شده است در حالی که آقای نورایی تمام
نقشهایشبالباسمحلیاست.بهنظرمپوششیکنماد
ونویسندهدربارهآنتحقیقکردهاست.

چراصحبتکردنشمابالهجهمحلیخیلیکوتاهبود؟

لهجه محلی فقط در قسمت های اول بود و کارگردان نظر
داد که سریال برای همه مردم کشور است و آن ها با لهجه
بیرجندیآشناییندارندوهمهواژههارامتوجهنمیشوند
بنابراینبعدازآنبایدبهگونهایصحبتمیکردمکههمه
مردم متوجه شوند و چون چهار سال از زمان دانشجویی ام
میگذشتلهجهامبهفارسیتغییرکرد.
آیافیالبداهههمصحبتمیکردیدیادیالوگهایمتنرابه

کارمیبردید؟

بیشتر صحبت ها بر اساس نظر کارگردان و فیلم نامه بود
البته برخی واژه ها مانند (( َاتِش گیری یا به دِ ر ری» را خودم
بهکاربردم.

دربارهنقشتانتوضیحدهید.

نقش را کارگردان تعیین کرده بود .جوانی شهرستانی،
کمی عصبی و غیرتی که پس از اولین اجرا چون به
شخصیت مورد نظر کارگردان نزیک بود انتخاب شدم.
فیلم برداری  9ماه و تا آخر اسفند طول کشید .کارگردان
میخواستجوانیسختیکشیدهوشهرستانیرانمایش
دهد.نویسندهچندماهقبلازاجرایفیلمنامهآنراتنظیم
و ویراستاری و درباره اش تحقیق می کند تا به مرحله اجرا
برسد .برخی حساسیت ها درخصوص لهجه و لباس
محلی قابل قبول نیست و گرنه سریال هایی مانند نون خ
یا پایتخت که با لهجه محلی است هم باید با انتقاد مواجه
می شد .قرار نبود سریال در ماه رمضان پخش شود اما به
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فراهم کردن شرایط برای بازدید مجازی از موزه های استان در دستور کار قرار
گرفت .مسئول موزه های استان گفت :تعطیلی موزه ها تا ابالغ دستور العمل
ستاد ملی کرونا ادامه دارد اما به تازگی بخشنامه ای برای بازدید مجازی موزه ها
ابالغ شد که البته نیاز به تامین شرایط و زیرساخت دارد« .غالمحسین شعیبی»
افزود :هم اکنون هیچ کدام از موزه ها شرایط بازدید مجازی را ندارد اما مشکل
چندانی هم در این خصوص نیست زیرا در گذشته موزه مجازی در استان ایجاد
شده است و باید دوباره تجهیزات آن بارگذاری شود .به گفته وی در استان 17
موزه خصوصی و دولتی وجود دارد که تا اطالع ثانوی تعطیل است.

تخصیص 170میلیونی
برای بافت تاریخی بیرجند

دلیل شرایط پیش آمده پخش آن جلو افتاد وگرنه قرار بود
دیرویآنتنبرود.

چراحضوربازیگراناستاندرسینماوتلویزیونکماست؟

چند علت دارد ،یکی نداشتن مکان اسکان در تهران
است .چند بار برای اجرا در نقش هایی پذیرفته شدم اما
به دلیل نداشتن اسکان موفق به بازی نشدم .از طرف
دیگر به علت شهرستانی بودن باید کالس و دوره گروهی
معتبر را بگذرانیم که آن هم هزینه زیادی می خواهد و یک
علت دیگر هم نداشتن رابط و واسطه برای نقش گرفتن
است .این دالیل باعث می شود هنرمندان شهرستانی
کمتر دیده شوند و وقتی جوانی با لباس محلی نقشی
بازی می کند برخوردهای خوبی نمی بیند.

محدودیت در اجرا در دور ماندن هنرمندان از ایفای نقش
چقدرموثراست؟

بهیقیننقشواجراهایزیاددربروزتوانمندیبازیگرموثر
اما تولید فیلم و سریال در استان کم است و کیفیت زیادی
هم ندارد و هنرمندی که فقط در بیرجند دیده می شود
به دلیل دوری از مرکز ،از پیشرفت و اجراهای کشوری
محروممیماند.

ازتجربهبازیدرکناربرخیبزرگانتئاتروسینمابگویید.

بازی کنار بزرگان تئاتر را دوست دارم اما بازی در کنار
هنرمندی مانند ثریا قاسمی ،عشق و صفای دیگری برای
من داشت بانوی مهربانی که حتی برای تئاتر زال سپید مو
دربیرجندهمتبلیغکرد.
بـازی کنـار او تجربـه خوبـی بود کـه حتـی اندیشـه پیگیری
برای دوره آموزشـی را هم به ذهنـم آورد .دوسـت دارم کنار
بزرگانـی مثل پرویز پرسـتویی ،علـی نصیریـان ،گوهر خیر
اندیش و  ...شـاگردی کنـم و از تجربه های ارزشـمند آن ها
بهره مند شـوم چـرا کـه هـر کـدام توانایـی ،مهـارت و تجربه
خـاص خـود را دارند.

 170میلیون تومان از اعتبارات سال  98برای بافت تاریخی بیرجند تخصیص
یافت .مدیر پایگاه بافت تاریخی شهر بیرجند با اشاره به این که این مبلغ از
منابع ملی و استانی تامین شده است و نسبت به وسعت عرصه کار مبلغ زیادی
نیست ،گفت 30 :میلیون تومان از اعتبارات ملی تخصیص یافت که برای مرمت
حسینیه گود هزینه شد« .نصرآبادی»  140میلیون تومان را از محل اعتبارات
استانی بیان کرد که در قالب اوراق است و کار زیادی نمی توان با آن انجام داد.
با وجود این برای باغ های تاریخی ،مرمت بناهای اضطراری و به صورت موردی
هزینه می شود.

تمرکز بر هدایت مردم به کتاب خوانی
هدایت مردم به کتاب خوانی در شرایط کرونایی و تعطیلی انجمن ها و موسسه
های فرهنگی هنری قاین در اولویت است .رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
قاینات گفت :با توجه به تعطیلی موسسه ها و مراکز فرهنگی هنری در قاین
بیشترین تالش و تمرکز بر هدایت مردم به طرف کتاب خوانی و مطالعه است و
به این منظور و با توجه به نزدیک شدن به سوم خرداد و سالروز آزادی خرمشهر،
مسابقه کتاب خوانی درباره دفاع مقدس و این واقعه در دستور کاراست.
«میرزنگویی» تاکید کرد :کرونا فعالیت های غیر مجازی انجمن ها و مراکز را
تعطیل کرده و آموزش ،جشن ،تئاتر و ...تعطیل است چرا که خانواده ها هم
اکنون رغبت و استقبالی ندارند.

امثال و حکم

َاو ُخوردَ ه َره از خر یاد گیرَ ،مردُ نگی َره از خروس
ردنگی َره از خروس» در کتاب دستان ها و
مثل « َاو ُخ َ
ورده َره از خر یاد گیرَ ،م ُ
داستان ها به عنوان یک عبارت قدیمی قید شده است .مولف کتاب می گوید:
در زبان معیار این عبارت یعنی آب خوردن را از خر یاد بگیر مردانگی را از خروس،
یعنی آداب و رفتار برخی موجودات از بعضی آدم ها بهتر است باید از بعضی
حیوانات چیز یاد گرفت.
دکتر «زنگویی» میگوید :این مثل برای سرزنش و ارشاد به فردی گفته می
شود که از آداب آب خوردن ،بی اطالع است و به مسائل ناموسی اش توجه
چندانی ندارد.

