سربازانی
با پینههای مقدس

حاشیهنویسی از دیدار رهبر معظم انقالب
و کارگران نمونه کشور
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نویسندهایکهفکرنکند
نمیتواند بنویسد

قهرمانیپاس
شانسینبود

13

15

احمد مدقق ،نویسنده افغانتبار
از نوشتن درباره افغانستان میگوید

آخرین میراثهای
ایرانی ثبتشده
در یونسکو

گفتوگو با محسن گروسی ،مهاجمی که آخرین گل
قهرمانی یک تیم باشگاهی ایران در آسیا را به ثمر رساند

منظرفرهنگی
اورامانات
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کردســتانیها خیلی وقت
بود که منتظر بودند تا یکی
از خاصترین مناطق ایران،
ثبت جهانی یونسکو شود؛
اتفاقی که در ســا ل2021
باالخره افتاد و کردستانیها
را حســابی خوشحال کرد.
اورامان ،منطقهای تاریخی با
بافت پلکانی و آداب و رسوم
خاص است که در استانهای
کردستان و کرمانشاه واقع
شده .سبک زندگی خاص و
شیوه کشاورزی در دامنههای
پرشــیب ،از بارزتریــن
ویژگیهای این منطقه است.
راهآهن سراسری
ایران

عكس :پیام شادپور

سالها منتظر نقشی جدی بودم
هومن حاجی عبداللهی ،ستاره رمضانی تلویزیون از باال و پایین «خوشنام» و بازیگری میگوید

وقتی هومن حاجی عبداللهی را میخواهید به یاد بیاورید ،او را با چه چیزهایی در ذهنتان به یاد میآورید؟
کودکان و نوجوانان و حتی بزرگترها ،تا ســالها او را با عروسک «پنگول» به یاد میآوردند .بزرگترها با
سریالهای «پایتخت» و «نونخ» و ...حتی فیلمهای سینماییای چون «سامورایی در برلین» و «گینس»
و «اختاپوس» و «پیشــونی سفید» .عالقهمندان دوبله و صداپیشــگی نیز او را با دوبلههایی که داشته به
النازعباسیان
یاد میآورند .عالقهمندان مجریان تلویزیونی هم بــا اجراهایی چون «در صد ثانیه»« ،جام طالیی»« ،گوی
طالیی»« ،مثلث»« ،راه شــب» و . ...اما حاال او را باید با ســریالهای رمضانی تلویزیون هم به یاد بیاوریم؛
سریالی به نام «خوشنام» که برای اولینبار ،به این مرد همهفنحریف فرصت داد تا در نقش اول یک مجموعه پربیننده ظاهر شده و
یوهفتمین
خوش بدرخشد .بهگفته خودش ،حتی زمانی که درگیر اجرا و صداپیشگی هم بوده ،بازیگری میکرده؛ جالب اینکه از س 
جشنواره بینالمللی تئاتر فجر هم جایزه بهترین بازیگر مرد را برای نمایش «تناسخ ،سه تا 35تومن» گرفته است .این روزها بسیاری
از بینندگان ،پیگیر سرگذشت و سرنوشت شهرام سریال خوشنام بوده و هستند؛ سریالی که به خوبی جا افتاد و بخت با این بازیگر
یار بود که ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست بهدست هم دادند تا نخستین تجربه نقشاولیاش ،تجربهای دلپذیر باشد .گفتوگوی
روز هفتم با این بازیگر و دوبلور و صداپیشه را درباره این سریال و موضوعات دیگر پیشرو دارید.

خوشــنام ،از ســریا لهای
پرمخاطبما هرمضان امسال بود.
بهعنــوان بازیگر نقــش اصلی و
کلیدی آن ،از ایفای نقش شــهرام
برایمان بگویید...
من سالها بود که در زمینه طنز و کمدی فعالیت
میکردم اما در کل دنبال فرصتی بودم که یک
نقش جدی ایفــا کنم .در خوشــنام هم نقش
شهرام جدی بود .در این سریال ،دوست داشتم
در کنار بازیگرانی که شهرهاند به کمدیکاربودن
و طناز بودن ،کار خودم را جــدی انجام بدهم.
شهرام ،البته شخصیتی بود که شاید در برخی
موقعیتها که قــرار میگرفت ،خنده هم ایجاد
میکرد اما در کل شخصیتی پرخاشگر و خشن
و جدی بود .من هم واقعاً دنبال چنین فرصتی
بودم.
بازخوردهای این سریال
چطور بود؟
خدا را شکر خیلی خوب بود .من
از همان اول که قصه را خواندم،
پیشبینــی میکــردم که کار
بگیرد و موردتوجه واقع شود.
چطور؟
قصهای جذاب بود که هم در دل
خودش ماجرای عشقی داشت،
هم خشــونت داشت ،هم خنده
داشــت ،هــم پیامهای

غیرمســتقیم .همهچیز را با هم داشــت و من
حدس میزدم که برایش اتفاقات خوبی بیفتد.
این اســتقبال با توجه به اینکه پخش سریال به
ماه مبارک هم افتاد و در شــبکه یک هم پخش
میشــد و در ســاعت خوب کنداکتور هم قرار
داشت ،بیشتر هم شد.
شهرام سریال خوشنام خیلی هم
دور از باور برای ما نیست و مابهازای
آن را در جامعه بســیار این روزها
میبینیم .اینطور نیست؟
بله ،همینطور است .چنین شخصیتی مابهازای
بیرونی هــم در جامعه دارد .هــم خودم چنین
مابهازایی را دیدهام و هم چون بچه جنوب شهر
بودهام ،از این مــدل آدمها زیاد دیــدهام .البته
من همه تالشــم را کردم که این شخصیت زیاد
کلیشهای و شــبیه نمونههای بیرونیاش
نشود.
منظورتان چیست؟
یعنی ســعی کردم شخصیت
شــهرام را خاص خودم کنم؛
نوع راه رفتن ،اخالقیات ،حرف
زدن ،واکنشها و سبک زندگی
و ســبک رفتاریاش را سعی
کردم مال خودم کنم؛ یعنی به
اقتضای ســریال اگر هم قرار بود
که یک شخصیت الت بسازم ،یک
«الت» جدید و به روز باشد.

از ســالهای گذشــته مرسوم
بوده برایماه رمضان ســریالهای
مناسبتی و مذهبی با سکانسهایی
از افطار و سحر و پیامهای مستقیم
دیگر ساخته میشــد اما سریالی
چون خوشنام که مســتقیم ًا پیام
مذهبی ندارد و در الیههای پنهان
دیالوگهایش این فرهنگسازی را به
دوش میکشد تا چه اندازه میتواند
برای مناسبتهایی چونماه رمضان
موفق باشد؟
این اتفاق خوبی برای خوشنام بود .سریالهای
رمضانی غالباً مناســبتی هســتند اما ما چنین
نبودیم .اینطور نبود که مث ً
ال سفره سحر و افطار
و پیامهای مستقیمی داشــته باشد .اگر پیامی
هم داشت خیلی زیرپوستی و در خفا و در قالب
یک قصه و داســتانی اجتماعی به مــردم داده
شــد .فکر میکنم این مدل پیامرسانی موفقتر
باشد تا اینکه بخواهیم کلیشهای صحبت کنیم
و بهطــور مســتقیم پیامی به خورد تماشــاگر
بدهیم .ســریال الیههای مختلفی داشــت که
پیامهای غیرمســتقیمی در آنها پنهان شــده
بــود و همینهــا باعث میشــد تا خبــری از
کلیشه نباشد.

آدم حتی از فردای خودش
هم خبر ندارد و نمیدانیم
اصال ًفردا زنده هستیم یا

نه .من فقط سعی میکنم

امروزم را درنظر بگیرم و

نسبت به دیروزم پیشرفت و

حرکت بهتری داشته باشم

و اساســ ًا چقدر مهم است که
در این قالبهای مخاطبپســند و
موضوع روز با پرداخت غیرمستقیم
سریال ساخته شود؟
ببینید ،االن در شــرایط عجیبی به سر میبریم؛
از حیث رقابــت و رقبایی که وجــود دارد .االن
پلتفرمها ،فضای مجازی و ...به رقابت با تلویزیون
آمدهاند .در نتیجه تلویزیــون باید کارهایش را
بهروزرسانی کند و ســبک کارش به روز باشد؛
یعنی دیگر به صالح نیست ریتم سریالها مثل
گذشته باشــد .قب ً
ال شما ســریالهایی با ریتم
کند در تلویزیــون میدیدید که اتفاقاً خیلی هم
بیننده داشتند اما همه اینها برای عصر خودش
و نسل خودش بود و امروزه دیگر جوابگو نیست.
االن با توجه به رشــد تکنولوژی و پیشرفتی که
اتفاق افتاد و ســرعتی که دنیــا امروز درگیرش
شــده ،همهچیز باید بهروزرسانی شــود .ما در
عصری هســتیم که هر خبر و اتفاقی در عرض
چند دقیقه قابلیت ترند شــدن دارد .در نتیجه
باید استانداردهای جدیدی برای تولیدات سریال
و دیگر محصوالت درنظر گرفته شــود .بهنظرم
خوشنام هم سعی کرده است این استانداردها را
داشته باشد و به روز ظاهر شود.
هماکنون مشــغول چه کاری
هستید؟
هماکنون که صرفاً فینال جوکر را دارم و همین
سریال خوشــنام .ترجیحم این است که بعد از
9ماه حضور تقریباً همــهروزه برای فیلمبرداری
این سریال 2،3 ،ماهی استراحت کنم.
اینکه بعد از مدتها نقش اول یک
مجموعه نمایشی را بر عهد ه داشتید
چه حسی دارید؟
به هر حال قطعاً حس بدی نیســت .احســاس
میکنم بعد از سالها کار کردن و پلهپله باال آمدن
و یاد گرفتن درسهایی که باید یاد میگرفتم و
زحمت کشــیدن ،مزد این مرارتها و ســختی
کشــیدنها را گرفتــهام و این را بــه فال نیک
میگیرم .قطعاً یک اتفاق خوب است.
برگردیــم به حوزه اجــرا؛ آیا
میتوانیم شــما را هــم در گروه
مجریانی بدانیم کــه وقتی ورود
به عرصه بازیگــری کردند ،دیگر
بازنگشتند؟ مثل شهاب حسینی،
امیر جوشقانی و...
نمیتوانم چیزی در این مورد بگویم که رفتوآمد
من به عرصه اجــرا و بازیگری چطور خواهد بود.
باالخره همانطور که نام بردید دوســتانی چون
شــهاب حســینی و نوید محمدزاده و ...زمانی
مجری بودهاند و حاال در اوج بازیگری هستند و
در قله دارند خوش میدرخشند .البته ذکر این
نکته را هم الزم میدانم که من زمان مجریگری،
بازیگری هم میکردم و اساساً برای بازیگری و با
بازیگری آمدم و اتفاقاتی افتاد که باعث شــد تا
در اجرا بمانم .به هر حال همیشــه درگیر با این
بازیگری و ...بودهام و اینطور نیســت که بگویم
زمانی که درگیــر اجرا بــودم ،ک ً
ال بیگانه با این
عرصه بودم.

آیا بــه این فکــر افتادهاید که
کارهایی چــون «مهمونی» جناب
طهماســب و ...را انجام بدهید و
در حوزه عروســکی و گویندگی
شخصیتهای جدیدی خلق کنید؟
بهنظر میرسد این حوزه هم بهشدت
میتواند پرمخاطب و جذاب باشد...
فع ً
ال قصد نــدارم غیراز زمینه اجــرا ،عرصهای
دیگر را تجربه کنم .کار کودک هم که زیاد انجام
دادهام ،به قدری زیاد که بسیار از آن راضیام .در
کار گویندگی و دوبله و صداپیشگی هم که فراوان
کار کردهام که بینســبت به اجرا هم نیست و با
بازیگری هم نسبت مستقیم دارد .اگر هم بهگفته
شما قرار باشد کاری از این جنسها باشد ،باید به
قدری شاخص و وسوسهبرانگیز باشد که امکان
مقاومت را از من بگیرد.
از چه نظر؟
از نظر عوامل ،کارگردان ،نویسنده ،سناریو و...؛
یعنی اتفاق بزرگی باشد که دوست داشته باشم
تجربهاش کنم.
در شبکههای اجتماعی هم خیلی
فعال هســتید و بهصورت تعاملی
با مخاطبهــا در تماس و گفتوگو
هســتید ،برخالف بازیگران دیگر.
دلیل ایــن امر چیســت؟ عالقه
شخصی خودتان است؟
اتفاقاً اص ً
ال عالقهای نــدارم که در فضای مجازی
باشــم .من حســاب اینســتاگرامی خودم را با
700هزار فالوئر بســتم .اما بعدها به اصرار امیر
فتوحی ،مدیر برنامههایم دوباره در اینستاگرام
فعال شدم و البته در شبکههای دیگر مثل توییتر
و . ...تنها دلیل حضورم در شبکههای مجازی هم
این است که دوست دارم با مخاطبی که مرا دنبال
میکند و برایم احترام قائل است ،در تعامل باشم
و حتی اگر بهصورت خصوصی پیامی ،نقدی و...
داد ،به او جواب بدهم .حاال شاید به قول شما این
رویه برخالف بیشتر بازیگران باشد .هرچند که
فکر میکنم بازیگران دیگر هم واقعاً اگر فرصتش
را داشته باشند حتماً این کار را میکنند اما من
در کل فکر میکنم مخاطبــی که کارهای مرا با
جدیت دنبال میکند ،حتمــاً ارزش این تعامل
را دارد.
هدف 10ســال بعد شــما برای
حرفــهای کــه در آن هســتید،
چیســت؟ مث ً
ال جایزهای بگیرید یا
آثار خاصی را نقشآفرینی کنید یا
حتی کارگردانی و شبیه آن...
سؤالتان خیلی کلی و ســخت است .آدم حتی
از فردای خــودش هم خبر نــدارد و نمیدانیم
اص ً
ال فردا زنده هســتیم یا نه .من فقط ســعی
میکنم امروزم را درنظر بگیرم و نسبت به دیروزم
پیشــرفت و حرکت بهتری داشــته باشم .البته
طبیعی است هر کسی هدفی دارد و هدفهایش
برایش مقدس است و میخواهد رشد کند و تا ته
چیزی را برود .قطعاً من هم پیشــرفت را دوست
دارم اما چشــمانداز خاصی ندارم و فقط هر روز
سعی میکنم بهترین تالشم را بکنم.

همان سالی که اورامانات
ثبت یونسکو شد ،راهآهن
سراسری ایران هم به این
افتخار دســت یافت .این
خط سراســری را هآهن،
اســتانهای گلســتان،
مازندران ،سمنان ،تهران،
قم ،مرکزی ،لرســتان و
خوزستان را به هم متصل
میکند و 1400کیلومتر طول
دارد .این خط سراســری
راهآهن ،هم از نظر ساخت
و هم از نظر گردشــگری و
قدمــت و جاذبههایی که
دارد ،منحصر به فرد است.
جنگلهای هیرکانی

ایــران ،دو اثر طبیعی ثبت
شده در یونسکو دارد :کویر
لوت و البتــه جنگلهای
هیرکانی .ایــن جنگلها
هم مثل راهآهن سراسری
ایران ،کال بین استا نهای
گلستان و مازندران و گیالن
و خراسان شمالی و سمنان
گســترش یافته است .در
واقع این جنگلها از پارک
ملی هیــرکان جمهوری
آذربایجان آغاز شــده و تا
خراسان شــمالی امتداد
دارد؛ یکجورهایی اطراف
دریای خزر را شامل میشود.
چشمانداز
باستانشناسی
ساسانیمنطقهفارس

بیشترین جاذبههای تاریخ
ایران باستان را باید در استان
فارس جســتوجو کرد؛
جایی که همهساله پذیرای
گردشگران داخلی و خارجی
زیادی هم هست .حاال آثار
بهجا مانده از دوره ساسانی
درشهرستانهایفیروزآباد،
کازرون و سروستان به شکل
یک پرونده در یونسکو ثبت
شده؛ شامل شهر باستانی
بیشــاپور ،غار شاپور ،کاخ
ساسانی سروستان ،شهر
باستانی اردشیر خوره ،کاخ
اردشیر بابکان ،قلعه دختر،
نقش برجسته دیهیمگذاری
و نقش برجســته پیروزی
اردشیر بر اردوان.
شهرتاریخییزد

یزد هم جزو فهرستی است
که در 5ســال اخیر به ثبت
یونسکو رسیده است .مزیت
بزرگ این شهر که باعث شد
تا ثبت جهانی شود ،بافت و
ساخت معماری خاص بخش
سنتی آن است .بادگیرها،
منار هها ،گنبدها ،حما مها،
بازارچههــا ،آبانبارهــا،
مسجدها،حسینیهها،لردها،
کارگاههای کوچــک و ...از
شاخصههای معماری سنتی
این شهر محسوب میشوند
کهبخشیازآنهاپابرجامانده.

یادداشت
اردیبهشت ،شیراز ،حافظ،

غزل سرودن

اردیبهشــت ،شیراز ،حافظ،
غزل سرودن
یا در کنار سعدی شعر تو را
ستودن
من در بهــار نارنــج ،غرقم
علیرضاکتابدار
بهارگونه
روزنامهنگار
وفعالگردشگری شــیراز شهر عشــق است،
بیحرف و آزمودن
یارا بیا و بنگر ،حیف است گر نبینی
()1
اردیبهشت شیراز ،حافظ ،غزل سرودن
همه ایران در اردیبهشــت ،بهشــت است و مرکز
این بهشت ،شیراز است؛ از همینرو نیمه این ماه
بهاری را که نیمه بهار نیز هســت ،به بهانه جشن
«بهاربد» ،روز شیراز نامیدهاند .هنگامی که صحبت
از جاذبههای تاریخی و گردشــگری بســیاری از
شهرهای ایران میشــود ،بسیاری از این جاذبهها
دهها کیلومتر خارج شهر هستند اما عالوه بر اطراف
شــیراز که کلی جاذبه تاریخی و میراث فرهنگی
درخشــان و منحصربهفرد چــون مجموعههای
تختجمشید ،پاســارگارد و نقش رستم دارد ،در
خود شهر هم با تنوعی چشــمگیر از نقاط دیدنی
و تاریخی مواجهیم .پیشنهاد من بهعنوان فردی
عاشــق شــیراز ،برنامهریزی دقیق برای استفاده
بهینه از فضا و زمان است .بهعنوان نمونه بهتر است
مسجد نصیرالملک را در ساعات آغازین روز ببینید
که زاویه تابش خورشــید ،نمــای زیباتری ایجاد
میکند یا بعدازظهرهای حافظیه و سعدیه لطف
بیشتری نسبت به وسط روز دارد.
شما برای لذت بردن در شــیراز نباید کار زیادی
انجام دهید؛ همین که در ســاعات اولیه صبح یا
بعدازظهر در باغهای بســیار زیبایــی چون ارم،
عفیفآباد ،نارنجســتان قوام و دلگشا قدم بزنید،
کافی است .حاال اگر بهار نارنجی هم از روی درخت
بچینید و با ناخن ،خراشــی روی آن داده و گهگاه
آن را استشمام کنید که دیگر قابلوصف نیست.
پیشنهاد میکنم از بستنیفروشیهای معروف بلوار
ارم یا جهادسازندگی یک بستنی یا فالوده شیرازی
بگیرید و قدمزنــان در بــاغ ارم نوشجان کنید.
برای اینکه شیراز و بیشــتر جاذبههای اطرافش
را ببینید دستکم ســهچهار روز زمان نیاز دارید.
بهعنوان نمونه ،اگر حال و حوصله حدود 3کیلومتر
پیادهروی دارید پیشــنهاد من برای روز اول این
است که شــیرازگردی را از خانه زینتالملوک و
موزه فارسشناسیاش در خیابان لطفعلیخان زند
شروع کنید ،سپس از نارنجستان قوام که در دوره
قاجاریه محل اقامت حاکم شیراز بوده بازدید کنید.
بعد از آن مسجد نصیرالملک را که شاهکار معماری
اسالمی و سمفونی رنگینکمان نور است ،ببینید.
در ادامه بهترتیب مدرسهخان ،بازار سنتی شیراز با
تأکید بر سرای مشیر ،مجموعه زندیه شامل حمام،
بازار و مســجد وکیل ،عمارت کالهفرنگی (موزه
پــارس) و ارگ کریمخانی را ببینیــد .همه اینها
تقریباً در یک مسیر قرار دارند .شیراز از نظر معنوی
هم برجسته اســت و بهخاطر وجود حرم حضرت
احمدبنموسی(ع) معروف به شاهچراغ بهعنوان
سومین حرم اهلبیت ایران از آن یاد میشود .این
شهر را همچنین شهر «شــعر و باغ و گل و بلبل»
میدانند .خواجوی کرمانی که سالهای زیادی از
عمرش را در سفر به کشورهای مختلف سپری کرد،
در شیراز آرام گرفت و در مجاورت دروازه قرآن به
خواب ابدی رفت .اســتاد سخن سعدی هم که به
قول خودش جهانگردی بوده که «در اقصای عالم
بگشتم بسی» ،درباره شهر خود میگوید:
چه شام و چه مصر و چه بر و چه بحر
همه روستایند و شیراز شهر
حضرت لسانالغیب هم درباره شیراز میفرماید:
شیراز معدن لب لعل است و کان حسن
من جوهری مفلسم ایرا مشوشم
شهری است پرکرشمه حوران
ز ششجهت
چیزیم نیست ور نه خریدار هر ششم
آرامگاههای هر سه نفر از زیبایی خاصی برخوردار
است ،بهویژه حافظ که همیشــه دلرباست و تفأل
کنار آرامگاهش ،آرامبخش جان؛ اگر خوششانس
باشید و نسیمی بوزد و آسمان هم سرشک زاللش
را ارزانی دارد ،دیگر مصداق «ما باده نخوردهایم و
مستیم» میشود .شما مشکلی برای اقامت در شیراز
ندارید .پیشنهاد میکنم در کنار هتلهای فراوان با
ستارههای متفاوت و مهمانسراها و مهمانپذیرهای
گوناگون ،از بومگردیهــا و بوتیکهای زیادی که
در یک دهه گذشته در محیطهای زیبا و فضاهای
دلنشین در این شــهر راهاندازی شده است ،غافل
نشوید .شیراز رستورانهای درجه یک و باکیفیت
فراوانی دارد که در ســایتهای معتبر گردشگری
میتوانید آنها را بهراحتی پیدا کنید .در ســفر به
شیراز از غذاهای محلی این شهر همچون کلمپلو،
هویجپلو ،قنبرپلو ،آلبالوپلو ،دوپیازه آلو وآش سبزی
غافل نشوید .اگر حالوهوای قدم زدن در محیطی
روستایی به سرتان زد ،حتماً به «قالت» بروید .این
روستای زیبا با معماری پلکانی در نزدیکی کوه قالت
(کوهسرخ) در ۳۶کیلومتری شــمالغرب شیراز
قرار دارد و اردیبهشــت ۱۳۹۸بهعنوان نخستین
بافت روســتایی تاریخی طبیعی استان فارس در
فهرست میراث ملی ایران به ثبت رسید .رودخانه
قرهآغاج نیز که از ارتفاعات کوه تاسک سرچشمه
میگیرد و تا پاییندست را سیراب میکند ،جلوهای
زیبا به این روستا که درختانی چندصد ساله دارد،
بخشیده است.
عالوه بر مــواردی که از آنها اســم بــردم ،دیدن
مکانهای زیبایی چون عمارت شاپوری در خیابان
انوری و خانه فروغالملک (موزه هنر مشکینفام)
در محله سنگسیاه را نیز از دست ندهید .در پایان
هر جای شیراز رفتید ،موقع غروب خوردن بستنی
یا فالوده شیرازی و عرقیجات آرامبخش پشت ارگ
کریمخانی را فراموش نکنید.
پینوشت:
 -1قسمتی از شعر محمدرضا سروستانی

