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َ ْ
اک ِشن  غیرحرفهای!

ادامه از صفحه اول:
و ش��اید در بس��یاری از م��وارد اج��رای
برنامهه��ای تلویزیون��ی ن��ه ب��ر اس��اس
شایستهس��االری ،بلکه براساس ارتباطات
شخص یا سفارشهایی از داخل یا خارج
سازمان به بعضی از افراد سپرده میشود.
ام��ا پس از وقوع چنین اتفاقاتی به ش��کل
مکرر این پرسش مطرح میشود:
آیا اص��رار بر مجری ب��ودن در تلویزیون،
تبدیل به س��کوی پرش��ی جه��ت ارتقای
جایگاه اجتماعی میشود؟
درس��ت است که انسانهامیتوانند همیشه
خواس��تههاو عالی��ق صحی��ح و قانونی
خ��ود را دنبال کنند اما به ش��رط آنکه این
خواستنهابه ضرر جامعه نباشد و لطمهای
را متوجه دیگر اعضای جامعه نکند!
اینکه ف��ردی بیاید و وارد حرفه ای ش��ود
که نه تخصصش را دارد و نه تجربه کافی
در آن کار؛ بیگم��ان در بلن��د مدت ،هم
آسیبهایی را متوجه خود میسازد و هم با
محروم ساختن افراد توانمند از دست یافتن
ب��ه آن کار یا حرفه ،ب��ه جامعهی حرفهای
ِ
متخصص کارِ مورد نظر صدمه میزند.
و
حال اگر یک ف��رد ،کاری را تنهابه جهت
پیشرفت و ارتقا جایگاه اجتماعیاش انتخاب
کند و بخواهد تنهابه منفعت خود بیندیشد،
آسیب بیشتری متوجه آن حرفه میکند.
حض��ور در برنامههای تلویزیونی میتواند
در ایجاد شهرت اشخاص بسیار موثر باشد
چنانکه افراد زیادی توانستهاند با شرکت در
این برنامههابرای خود اعتباری کسب کنند
و به واس��طه این اعتبار در فعالیتی که هیچ
س��نخیتی با حرفه اجرا ندارد نفوذی عمیق
داشته باشند.
همین افراد گاهی بع��د از آنکه به اهداف
خود دس��ت یافتن��د و دیگ��ر دلیلی برای
حض��ور خود در س��یما نمیبینن��د ،برای
اجرای برنامههای جدی��د در تلویزیون و
یا درخواستهایی برای اجرای برنامههایی
خ��ارج از س��ازمان صداوس��یما رقمهای
بسیار باالیی را طلب میکنند -کمتر کسی
شبیه عادل فردوس��یپور پیدا میشود که
طبق گفتههای اس��کندرکوتی (گزارشگر
پیشکس��وت فوتبال) حتی پیش��نهاد یک
میلی��ارد تومانی را برای اج��رای برنامهای
رد ک��رد و آن را نپذیرف��ت -ب��ه هرحال
نی��ت مجری��ان غیرمتخص��ص هرچه که
باشد آسیب و ضررش متوجه صداوسیما
خواهد بود رفتار غی��ر حرفه ای و روبرو
ش��دن با اتفاقات پیشبینی نشده از سوی
بعض��ی از ای��ن مجریان ،مخاطب��ان را از
تلویزیون دلسرد میس��ازد .مردم دوست
دارند که همیش��ه با همنوعشان با احترام
برخورد ش��ود و ش��أن مهمان��ان برنامهها
همیشه حفظ شود.
مردم چ��ه در زمانی که مج��ری بیتجربه
برنامه «من و شما» به مسعود فراستی (منتقد
مطرح و پیشکسوت س��ینما) با سوالهای
بیربط و غیر حرف��ه ای بی احترامی کرد
و چ��ه زمانی که در ش��بکه خب��ر از یک
کارتنخ��واب مظلوم در مقایس��ه با دیگر
مهمانهاپذیرایی نشد ،بسیار دلگیر شدند و
سعی کردند که ناراحتی خود را به واسطه
شبکههای اجتماعی ابراز کنند.
مدیران تلویزیون باید هم��واره توجه کنند
که امر اج��را و مجریگ��ری در برنامههای
تلویزیون��ی یک��ی از حس��استرین و
کلیدیترین اجزای یک برنامه است و سپردن
آن به مجریان غیر توانمند و بیتجربه عواقب
ناخوش��ایند بس��یاری را به وجود میآورد.
بنابراین میبایست در نظر داشته باشند که این
موضوع اهتمام بیشتری میطلبد.

در رثای زبان فارسی

ادامه از صفحه اول:
فق��ط دارابودن ص��دا و مجاز ب��ودن عبارات
نباید س��رمایه هنری قرار گیرد ،بلکه از نگاه
رفتارشناس��ی ادبی باید س��رمایه فرهنگی و
غنای ادبی اصلیترین نقاط توجه باش��د .در
مورد این  4هزار و پانصد کلمه و عبارت باید
اصحاب رسانه به این معنا توجه الزم را نموده
و به خاطر جلب رضایت بعضی از اقشار راضی
به تخریب زبان و ادب فارسی نگردند.
ظهور زبان و نوش��تار فینگلی��ش به ویژه در
ارتباطات فضای مج��ازی تهدید جدی برای
زبان فارس��ی اس��ت مخصوصا ک��ه در بین
نوجوان��ان و جوان��ان گاهی این زب��ان بهتر
و بیش��تر از زبان فارس��ی پذیرفته میشود.
نوش��تن با حروف انگلیسی با معانی و مفهوم
فارس��ی نه تنهانوش��تار زبان و ارتباط ادبی
را به مخاطره میکش��د بلک��ه اگر فکری به
حال آن نشود تا چند سال دیگر با فراگیری
کامل این وس��یله ،با ارتباطی من درآوردی
رو به رو خواهیم بود .ش��اعران ،نویسندگان
و اصح��اب رس��انه ب��ه وی��ژه تهیهکنندگان
فیلمهاو سریالهاو نویسندگان کتب داستان
بای��د در یک اتحاد ادبی تصمی��م به احیای
زبان و فرهنگ فارس��ی بگیرند و این میراث
گرانبهارا برای نسلهای آینده حفظ کنند
در غی��ر این صورت تا چند س��ال دیگر زبان
و ادب فارسی مهجور و منزوی گشته و برای
بیان مقاصد و نظریات خود اجبار به استفاده
از زبانهای بیگانه خواهیم بود.
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گزارش

گزارش میدانی آفتاب یزد از یک اثر تاریخی ـ فرهنگی در طابران توس

بی توجهی  23ساله به توصیههای دلسوزانه
کهندژ و ارگ شهر تاریخی طابران توس؛ اثری 1000ساله که در معرض نابودی کامل است!

آفتاب یزد ـ رضا بردستانی :گاهی وقتهاُ ،گم
میشویم در متن؛ چون حاشیه را از یاد بردهایم و
گاهی رهامیشویم در حاشیه ،چون متن را درست
نشناختیم!
رانن��ده میگوید برای مراس��م آم��ده ای؟! و من
دیواره��ای گل��ی را در ذهن میس��پارم که مث ً
ال
ده سال دیگر اگر عمری بود و آمدم! و دیدم اثری
از آنهانیس��ت حداقل ،تصوی��ری ذهنی از آنها
داش��ته باش��م و اما زیر لب به سؤال راننده جواب
سرسری میدهم:بله! یعنی نه! یعنی...
راننده دیگر هیچ نپرسید و بیاختیار مسیر نگاه من را
تا کنار چوپان و گله اش و سگی که در خاکهای گرم،
لم داده بود دنبال کرد و باز پرسید :اصال میخواهید با
هم دوری در «روستای فردوسی» بزنیم؟
م��ی گویم :آن چوپان ش��اید بتواند ب��ه من و تو
اطالعاتی بدهد! میایستد .از ماشین پیاده میشوم.
چوپان به استقبال میآید ،دستی برای دست دادن
و دستی که چشم را صیانت کند از تیزی گرمای
خورشید صبحگاهی.
می گویم :چه خبر؟! لبخند زنان میگوید :سالمتی
می پرسم اثری مانده اس��ت از دوران قدیم؟! و او
لبخن��د زنان میگوید :همین دیواری که میبینی
و ارگ طوس!
می پرسم :مسجدی؟ حمامی؟ خانه ای! حاال ویران
هم بود ،بود؟ میگوید :همین و دیوار و ارگ طوس
و من با چش��م دیوار را دنبال میکنم که به ارگ
ختم ش��ود و او م��را به آن س��وی آرامگاه حکیم
طوس حواله میدهد ،کمی آن س��وتر از هیاهوی
 25اردیبهشت!
> ادای احت��رام به بزرگان؛ از فردوس��ی و اخوان
ثالث تا «یاران خراسانی رهبر»

راننده دیگ��ر میتواند باقی سرنوش��ت روزانهاش
را دنب��ال کن��د و من بقی��ه کن��د و کاو را .ادای
احترامی به فردوس��ی بزرگ و دی��داری با اخوان
ثال��ث و حم��د و فاتحه ای بر س��ر مزار ش��عرای
ب��زرگ خراس��ان؛ از «محمد قهرمان»« ،اس��تاد
ذبیحاهلل صاحبکار(سهی)»« ،احمد گلچین معانی»
تا«اس��تاد احمدپورکمال»« ،عماد خراس��انی» و
رفیق دیرینه ام«علی باقرزاده(بقا)» و «محمدتقی
خاوری» شاگرد اخوان که گویی اوایل اردیبهشت
درگذشته بود.
و اما حکایت «یاران خراس��انی رهبر» که منظور؛
عل��ی باق��رزاده ،ذبی��ح اهلل صاح��ب کار ،احم��د
کمالپور ،محمد قهرمان و غالمرضا قدسی شاعران
فقید و پنج گنج ش��هر خراسان است شاعرانی که
هرکدام از آنان در فاصله سالهای  1368تا 1395
به رحمت ایزدی پیوستهاند؛ اول از همه قدسی و
آخ ِر همه استاد علی باقرزاده که این اواخر همیشه
این شعر را با عمق جان زمزمه میکرد:
«از وحشت مرگ بیم تنهایی نیست
ی��اران عزیز آن طرف بیش��تراند!»
به همین مقدار بس��نده کنیم که مقبره الشعرای
خراس��ان ،آن چنان که انتظار میرفت حال و روز
خوشی نداشت.

>دغدغههاوبیتوجهیمسئوالن
میراثفرهنگی!

بر س��ر مزار فردوس��ی ،دس��ت
نوش��ته ای از رهب��ر انق�لاب
ب��ه دی��وار آویختهاند ب��ه تاریخ
19تیرماه 1375که در بخشی از
آن میخوانیم «:به خاطر خبرهای
تأسف انگیزی که از غارت ذخیره
کم نظیر موجود در این منطقه به
من رس��یده بود و آن را با دقتی
بیشتر و با انگیزه و میل و شوری
مضاع��ف ن��گاه ک��ردم و اکنون
احس��اس من آن است که دولت
[و چه بسا دولتها]موظف است با
همت به کار در این بخش بپردازد
و آنچه تاکنون شده ،بسی کمتر
ازاندازه ی بایسته است»...
از محوطه آرامگاه فردوسی فاصله
میگیرم .از دور گاه به جانب شرق
مینگرم که آرامگاه حکیم طوس
سر بر آس��تان آسمان میساید و
گاه به ش��مال جایی که میدانم
بخش��ی از تاری��خ و فرهنگ این
س��رزمین در خود فرو میغلتد!
گاهی به دوردس��تهامینگرم و
گاه ب��ه همین حوال��ی که چقدر
در سیاست و سیاست بازی غرق
شده ایم که به آسانی ،بخشهای
مهمی از تاریخ خود را با دس��ت
خویش به خاک میسپاریم.
> رفتن به تماشای «کهندژ و ارگ شهر تاریخی
طابران توس» از میانه بیابان!

ج��اده را از گزینهه��ای احتمالی ح��ذف میکنم
بیآنکه بدان چه خطرهایی ممکن است مرا دچار
زحمت کند و قدم در بیابانی میگذارم پوش��یده از
درختچههاو خارهاو تپه ماهورها .از لب جاده شاید
 700متر دور میشوم ،تپه ای تقریبا بلند را پشت
سر میگذارم و پیش رو ،خار و علفزاری میبینم که
حکایت از سالهاس��کوت و بیتوجهی دارد .در دو
ضلع جنوب شرقی و شمال غربی دو تابلو خودنمایی
میکند و در میانه ،بنایی که مسقف شده است برای
در امان ماندن از خورشید و باران و برف.
روی تابلوی شمال غربی نوشته شده:
«اینجا محوطه کهندژ و ارگ شهر طابران توس ،در
حاشیه شمال غربی شارس��تان شهر است .کهندژ
دارای یک بنا یا دژ مرتفع و مستحکم مرکزی(ارگ)،
فضایی برای سکونت اهالی ،باره ای در گرد کهندژ و
خندقی بیرون باره بوده که همه اینهامشهود است.
کهندژهامحل اس��تقرار و س��کونت حکام شهرهاو
عوامل ایشان ،نیز نگهداری سالح و مهمات ،حزاین،
اس��ناد مهم و همچنین دارای زندان بودهاند .هرگاه
شهری مورد حمله دشمن واقع میشده و حفاظت از
همه اهالی برای مدافعان مقدور نبود ،قوای دفاعی در
بنای کهندژ متمرکز شده و از آن تا رسیدن نیروی

کمکی دفاع میکردند .در بقیه مواقع ارگ و کهندژ،
پایگاه حکام در برابر ساکنان شهر بوده است.
قدمت کهندژ طابران با بنای شهر برابر است و به
قرن چهارم هجری قمری(دهم میالدی) میرسد.
اما عمر آن حدود دو قرن بیش از خود ش��هر بوده
و بر اس��اس ش��واهد تاریخی تا س��ده ی یازدهم
هجری(هفده��م می�لادی) از آن به��ره برداری
میش��ده اس��ت .باروی بنای مرکزی ارگ توسط
مغ��والن در اوایل س��ده هفتم هجری(س��یزدهم
میالدی)تخریب شده ،در نتیجه دیگر بار در همان
س��ده ،باروی دومی برای آن احداث ش��ده که در
حال حاضر هر دو بارو نمایان است.
قسمتی از حصار و باروی اولی در سالهای -1383
 1381خورشیدی توسط سازمان میراث فرهنگی
مرمت شد .باروی نخستین با ارتفاع ده متر ،دارای
 4برج در چهار گوشه و دو نیم برج در اضالع شرقی
و غربی ،از خش��ت و آجر و گل بود .ورودی آن هم
در جوار نیم برج ضلع غربی قرار داش��ته ،مدخل یا
ورودی اصلی کل مجموعه هم در ضلع غربی ارگ
بوده که اکنون کام ً
ال نمایان است».
آنچه روی تابلو نوشته شده را میتوانی ،رهاشدهتر
و در هم فروغلتیدهتربه چشم ببینی و اما سیما و
منظر این بنا حکایت از سالهاخاموشی و فراموشی
دارد.
گشتی همان اطراف میزنم .چندین نوع پرنده ی
زیبا و خوش الحان و برخی خزندگان را به آسانی

میش��د دید و اما در ضلع جنوب
ش��رقی نیز تابلویی نص��ب بود و
بنایی آجری که آن نیز مس��قف
ش��ده بود .بن��ای آج��ری گرد و
مدور بود و از استحکام و سالمت
بیشتری برخوردار.
روی تابل��وی جن��وب غربی نیز
نوشته بود:
«یکی از بخشه��ای قابل توجه
در کاوشه��ای محوط��ه ارگ و
کهندژ شهر طابران توس ،کشف
بقای��ای این بنای مدور آجری در
س��الهای  1379و  1380است.
ای��ن بنا از پالنی وی��ژه و مدور به
قطر  21متر و ب��ا مصالح آجری
و در حداندکی خش��ت س��اخته
شده است .در قسمت میانی این
بنا استوانه ای اجری که به چهار
ط��اق متک��ی و در طرفین ضلع
شمالی این بنا دو استوانه آجری
دیگر وجود دارد .در مورد کاربری
احتمالی این بنا فرضیات مختلفی
مانند مخ��زن ذخی��ره آب ،ابنار
آذوقه و مهم��ات و زندان مطرح
ش��ده اس��ت .بر اس��اس یکی از
فرضیات که حاصل مقایسه آن با
نمونه مشابه در منطقه ماوراءالنهر
(زن��دان عالم خان بخارا) اس��ت؛
وج��ود گزارشهای��ی مبن��ی بر
زندانی نمودن حکام س��رکش برخ��ی نواحی در
ارگ توس ،این فرضیه را تقویت میکند .این گونه
بهنظر میرسد که در گذشته و زمان رونق و آبادانی
شهر ،این بنا «زندان و سیاه چال» ارگ حکومتی
بوده اس��ت .این سازه آجری در حال حاضر تحت
مرمت و حفاظت اولیه قرار گرفته است».
اینهایی که روی دو تابلو نصب ش��د در دو س��وی
ارگ و کهندژ تاریخی طابران توس نوش��ته شده
را باید در هم آمیخت با سالهاس��کوت و سکون و
بیتوجهی! اینهارا میتوان از ارتفاع بوتههای خار
و تعداد زی��ادی از کبوتران صحرایی در همان بنا
فهمید .سکوتی حکمفرما است که یحتمل ،وهم و
خیال در دل هر بیننده ای ،ترس میآفریند .گرد
تا گرد بنا را میپیمایم و اما اگرچه اطاقک نگهبانی
برای مجموعه تعبیه ش��ده ولی بعید است و قطعا
نیز این چنین بود که ش��خصی پدیدار شود از تو
علت این هراسان گردیدن دور بنا را بپرسد.
نه بل��دی ،نه راهنمایی! فقط همین دو تابلو به تو
اطالعاتی میدهد که کلی است.اندکاندک از دور،
دو س��گ میل آمدن به محوطه ارگ دارند و باقی
ماندن وقتی نمیدانی ،س��گهابا ت��و چه رفتاری
خواهند داش��ت! جایز نیست .راه آمده را در پیش
میگیری از محوطه خارج میشود که سگی دیگر،
س��هم خود از قوت الیموت را ب��ه دهان گرفته و
بیتوجه به تو ،سر بر بیابان نهاده (موشی صحرایی
شکار کرده بود!).

اندکی بعد دو پس��ر بچه را میبینی که س��رگرم
بازی با جوجه اردکی زیبا هس��تند .ت��و را از دور
که میبینند ،زل میزنند گویی اگر خود را معرفی
نکنی ،کار بیخ پیدا میکند .از حرفه ات میگویی و
آنهابا چشمانی گرد شده میگویند :همه میروند
آرامگاه ،تو آمده ای ارگ؟!
و من میگویم از دور بنا را که دیدم برایم جالب به
نظر آمد و آن دو باز هم بهت زده نگاهت میکنند
که س��گهابا تو کاری نداش��تند؟! و تو تازه یادت
میآید باقی نماندن چکار عاقالنه ای بود.
سر س��خن باز میشود که دایی من همان جا کار
میکند یعنی نگهبان است و وقتی میگویم کسی
اینجا کار ه��م میکند و آن دو ابرو باال میاندازند
که این سالهاکسی را ندیده ایم!
و تو یادت میآید که ش��اید بعد سالهای 1379
تا  1381که جنب و جوش��ی بوده ،من بعد دیگر
حرکتی ص��ورت نپذیرفته ،هر کدام از مدیران که
آمده ،بس��نده ک��رده به عکس ی��ادگاری گرفتن
با آرام��گاه حکیم طوس و بدورد گفتن به ش��هر
فردوسی یا همان طابران توس!
>  23سال بیتوجهی به توس کافی نیست؟!

باید گفت نف��ت ما ایرانیهارا بیچ��اره کرد و بنای
آرامگاه فردوسی ،توس را دچار فراموشی! اصال کاری
به این نداریم که دس��تگاهی به نام سازمان میراث
فرهنگی چه وظایفی دارد و یا اص ً
ال بهانه نمیگیریم
ک��ه رهبر انقالب هم گفتند و دس��ت نجنبانیدید!
ایناندازه حق داریم بپرسیم که رهاکردن توس ،چه
توجیهی میتواند داشته باش��د؟ بنای  1000ساله
ارگ و کهندژ تاریخی طاب��ران توس اگر همچنان
به حال خود رهاش��ود باید بعدیهابنویس��ند یک
بار مغوالن این بن��ا را نابود کردن و یک بار جمعی
مسئول قدرنشناس و کاهل و مغفول در عهدی که
همه از تاریخ و فرهنگ واندیشه میگویند!
حاال باز برگش��ته ام به س��ر همان ج��اده ای که
4ساعت قبل ،نقطه آغاز بازدیدم از ارگ توس بود.
چند ماش��ین خاک و نخاله خالی میکنند وسط
بیابان! همه ی ماشینهابغل نویسی دارند! به یکی
میگویم :وقتی ش��ماهااین چنی��ن رفتاری با این
منطقه داشته باش��ید تکلیف بقیه روشن است و
آن که پشت ُرل نشسته بود پوزخندی زد و گفت:
غریب��ه ای؟ گفتم بله! گفت س��رت به کار خودت
باش��د ...گفتم اگر نباشد؟! نگاهی عاقلاندر سفیه
کرد و زیر لب غرولندی و بقیه نخالههارا با سرعت
خالی کرد و رفت.
به سمت افق ،این بار نه در بیابان که روی آسفالت
داغ به سمت شهر در حرکت آمدم .لجم گرفته بود
از این مقدار بیخیالی ،آنقدر که دلم میخواس��ت
همه20-30کیلومتر تا شهر مشهد را پیاده راه بروم!
بوق اتوبوس نقطه پایان این لج و لجبازی بود و من
حاال روی یکی از صندلیهای اتوبوسی که تا وسط
ش��هر مش��هد میرفت به طول و عرض ماجراهای
 25اردیبهش��ت فک��ر میکردم به ای��ن که وقتی
میخواهم بنویسم؛ زاری نامه تحویل سردبیر دهم یا
گزارشی که روایت گونه و داستانی باشد!؟

