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 وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي هفته گذشته 
در دهمي�ن جلس�ه ش�وراي هماهنگ�ي 
پاسداشت زبان فارسي كه با حضور غالمعلي 
حداد عادل، رئيس فرهنگستان زبان و ادب 
فارسي برگزار شد از اجباري كردن استفاده 
از عناوين فارسي براي فيلم هاي سينمايي 
س�خن گفت. اظهار نظري كه به طور عادي 
به فقدان بن مايه هاي كارشناسي متهم شد. 

دف��اع از زبان و ادبي��ات فارس��ي و تقويت آن 
موضوعي اس��ت ك��ه به طور ع��ادي بايد يك 
خواسته ملي باشد؛ چراكه زبان فارسي ميراث 
بزرگ ملت ايران است و بايد از آن پاسداري كرد، 
اما چگونگي رسيدن به اين مقصود نيز مسئله 
مهمي است. اينكه مديران فرهنگي ما چقدر به 
مسئله تقويت زبان فارسي نگاهي كارشناسانه 
و عميق دارند، خود مي تواند موضوع يك تحليل 
و بررسي باشد. اظهار نظر اخير مهم ترين مقام 
فرهنگي كشور درباره لزوم استفاده از واژه هاي 
فارسي اما نشان مي دهد روش ها و رويكردها 
براي تقويت زبان فارسي آنطور كه بايد و شايد 

عمق ندارد. 
سيد عباس صالحي در بخشي از صحبت هاي 
خود در جلسه ش��وراي هماهنگي پاسداشت 
زبان فارس��ي با تأكيد بر اينكه در اس��تفاده از 
اس��امي، بايد زبان فارس��ي مورد توجه باشد، 
گفت: در نامگذاري اسامي فيلم هاي سينمايي 
تأكيد كرده ايم كه حتماً بايد از اسامي فارسي 

استفاده شود. 
همين يك جمل��ه كه تيت��ر خبرگزاري هاي 
مختلف هم شد، باعث واكنش هاي گسترده اي 

از جمله برخي نمايندگان مجلس گرديد. 
از جمل��ه اي��ن اف��راد نماينده ميان��دوآب در 
مجلس بود كه با انتش��ار مطلب��ي در صفحه 
رس��مي توييترش، اجبار و الزام به نامگذاري 
فيلم هاي توليد داخل به اس��امي فارسي را در 
تضاد با اصول 15 و 19 قانون اساس��ي دانست 
و اين اقدام را تضعيف وحدت ملي خطاب كرد. 
مهدي عيسي زاده، رئيس كميسيون اجتماعي 
مجلس در توييتي نوش��ت »درد امروز جامعه 
ايران اسالمي نامگذاري فيلم به اسامي فارسي 
نيست. اجبار و الزام به نامگذاري فيلم هاي توليد 
داخل به اسامي فارس��ي ضمن اينكه در تضاد 
با اصول 15 و 19 قانون اساس��ي است، كاماًل 
در راس��تاي تضعيف وحدت ملي است.   ايران 
سرزميني است كه رنگين كماني از اقوام غيور، 
باوفا، واليتمدار و ايثارگر و فرهنگ ساز است كه 

به اين آب و خاك عشق مي ورزند. «

 سابقه فيلم هايي كه نام فارسي ندارند 
نماينده شهرستان مياندوآب تنها از يك بعد 
به ايراد سخن وزير ارش��اد پرداخته بود. اينكه 
فارسي به عنوان زبان ملي ايرانيان قرار نيست 
جنبه اي تحميلي داشته باشد و اقوام مختلف 
در ايران ممكن اس��ت به زبان ه��اي مختلف 
صحبت كنند و هر فيلمس��ازي ممكن است 
براي نامگذاري فيلمش از واژه اي استفاده كند 
كه لزوماً ريشه اش فارسي نيست، كما اينكه تا 
به حال در سينماي ايران آثار زيادي با عناوين 
تركي، بلوچي، عربي يا تركمني ساخته شده و 
هيچكس هم ايرادي به آن نگرفته است. براي 
مثال سه سال پيش در جش��نواره فجر فيلم 
تحسين شده »ائو« حضور داشت كه اصالً تكلم 
بازيگران و ديالوگ ه��اي آن به زبان آذري بود 
و عنوان فيلم هم واژه اي تركي انتخاب ش��ده 
بود كه در فارسي به معناي خانه است. فيلم به 

شدت مورد توجه قرار گرفت و در جشنواره هاي 
مختلف خارجي نيز با اس��تقبال مواجه شد يا 
به عنوان مثال س��ال ها پيش فيلم هاي دمرل 
و س��اواالن س��اخته مرحوم يداهلل صمدي با 
موضوع زيس��ت بخش��ي از جامعه ايراني در 
آذربايجان ساخته شده اس��ت و اسامي كاماًل 
آذري دارد. سال پيش فيلم آتاباي ساخته نيكي 
كريمي نيز با همين سياق در جشنواره فجر فجر 

حضور داشت. 
  آي�ا مش�كل س�ينماي اي�ران ن�ام 

فيلم هاست؟ 
نكته ديگري كه دراين باره وجود دارد اين است 
كه آيا اساساً مشكل سينماي ايران نامگذاري 
فيلم هاي آن است يا محتوا و كيفيت نامطلوب 
آنها؟ يعني وزير محترم ارش��اد به جاي اينكه 
نس��بت به متن و اصل موضوع ك��ه محتواي 
ضعيف آثار سينمايي است، حساسيت نشان 
بدهند، به مس��ئله اي كه اساس��اً ايراد فيلم ها 
نيست دست گذاشته اند و فكر هم كرده اند كه 
حرف مهمي زده اند و قرار است البد گام بلندي 
در راس��تاي تقويت فرهنگ ايران��ي بردارند. 
جالب اس��ت كه ما در ادبيات سينمايي كشور 
واژه اي داريم به نام فيلمفارس��ي كه به آثاري 
با محت��واي بي كيفيت گفته مي ش��ود و يك 
جريان در س��ينماي ايران از پي��ش از انقالب 
اس��ت كه متأس��فانه پس از انقالب هم ادامه 
پيدا كرده است، اما آقاي وزير تا به حال حتي 
يكبار هم نسبت به نگراني ها از محتوا و كيفيت 
ضعيف آثار س��ينمايي نه تنها سخني به ميان 
نياورده اند، بلكه گويا اساساً قائل به وجود اين 
ضعف در سينماي ايران نيستند. اين يا از روي 

بي خبري است يا نوعي سياست مديريتي براي 
س��رپوش گذاش��تن روي وضعيت نه چندان 
مطلوب آثار سينمايي است كه هر كدام باشد 

قابل نقد است. 
محدثه واعظي پور، خبرنگار و نويسنده سينمايي 
دراين باره مي نويسد: با وجود بحران مخاطب، 
تعطيلي طوالني مدت سينماها در سالي كه 
كرونا مانع از رونق س��الن هاي سينما و تئاتر 
بوده، مشكالت معيشتي بخشي از هنرمندان 
سينما و تئاتر و ورشكس��تگي سينمايي كه 
بس��يار وامدار و محتاج حمايت هاي مادي و 
معنوي دولت بوده است، طرح موضوع اجبار 
انتخاب نام فارسي براي فيلم هاي سينمايي، 
بيشتر كاركرد خبري دارد و احتماالً دستاوردي 
براي سينماي ايران نخواهد داشت. مردادماه 
سال گذشته به دستور سازمان سينمايي نام 
فيلم سينمايي »البيرنت« ساخته اميرحسين 
ترابي به »هزارتو« تغيير كرد. اين تغيير، بدون 
س��ر و صدا و حاش��يه بود و به فيلم هم لطمه 
نمي زد؛ چراكه عنوان »هزارتو« با مضمون فيلم 
همخواني داشت، اما حتي اگر فيلم با همان نام 
قبلي هم روي پرده مي رفت، مشكلي نداشت 
يا به واژه و تعبيري غيراخالقي يا نامتناس��ب 
با فرهنگ ايراني اش��اره نمي كرد. پس اجبار 
استفاده از نام فارسي، ابتكاري تازه نيست و قباًل 
هم تالش هايي براي آن شده و رسانه اي شدن 
آن در مقطع كنوني، كمكي به سينماي ايران يا 
زبان فارسي قلمداد نمي شود. كاش وزير ارشاد 
بيش از آنكه به دنبال احياي زبان فارس��ي از 
طريق دستوري باشد، به اين فكر مي كرد كه 
احياي فيلمفارسي، كپي برداري از فيلم هاي 
سطح پايين هندي يا سريال هاي پيش پاافتاده 
تركي و تقويت س��ينماي تجاري و مبتذل به 
بهانه درآمدزايي و كسب سود خطرناك تر است 

يا استفاده از عناوين غيرفارسي براي فيلم ها؟
نيت سيدعباس صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمي براي حمايت از زبان فارسي خير است، 
اما كاش او به دنبال راهكارهاي عملي و واقعي 
براي بهتر شدن وضعيت توليد، پخش و اكران 
فيلم ها باشد، نه شيوه هاي دستوري كه با تغيير 
مديريت ها و دولت ها به خاطره ها مي پيوندند. 

سعيد تشكري با اشاره به اينكه استعدادي از جشنواره 
بين المللي كتاب سال رضوي بيرون نيامد به اين نكته 
اشاره كرد كه نويسندگاني كه در حوزه ادبيات رضوي 
اثري خلق مي كنند به واس�طه عالقه خودشان است. 
سعيد تشكري، نويسنده، كارگردان و رمان نويس درباره 
انعكاس زندگي و شهادت امام رضا)ع( در ادبيات داستاني 
ما به ايبنا گفت: بس��ياري از نويس��ندگان ادبيات رضوي 
هنگامي كه يك يا دو اثر در اين زمينه توليد مي كنند، به 
دليل تنها بودن سراغ حوزه هاي ديگري مي روند، به همين 
علت ادبيات رضوي به جاي اينكه جريان باشد، جرقه است.  
اين نويسنده عنوان كرد: من فكر مي كنم اگر بحث جدي 
در باب چگونگي ش��كل گيري »ادبي��ات رضوي« صورت 
بگيرد در آن زمان اس��ت كه مي توانيم به جايگاه اين نوع 
ادبيات بپردازيم. در دهه 60 نويس��ندگاني پيدا شدند كه 
به رونويسي و بازنويسي حكايات و رواياتي پرداختند كه از 
امام هشتم وجود داشت و جزو آثاري بود كه بسيار منتشر 
مي ش��د. اين روند در دو حوزه به همين شكل ادامه پيدا 
كرد؛ يعني يك شكل به واقع تصويري و نمايشي در قالب 
هنرهاي نمايشي و يك قالب نيز به صورت ادبيات مكتوب 

در قالب همين چيزي كه عرض كردم. 
او با اش��اره به اينكه در دهه 70 تصميم گرفته كه به جاي 
تاريخ رضوي به ادبيات و داستان رضوي نگاه كند، گفت: از 
اين جهت كه ببينم به چه صورت مي توان خود را وقف كرد 
تا اين نوع ادبيات را به جامعه ادبي پيش��نهاد داد و جامعه 
ادبي احس��اس كند كه جاي اين فضا بس��يار خالي است. 
اولين اتفاقي كه افتاد بنده اثري را ب��ا عنوان »هفت دريا 
شبنمي« نوشتم كه در ارتباط با يكي از لوكيشن هاي حرم 
است؛ پس از آن نيز »باِر باران« را كه درباره ساخت مسجد 
گوهرشاد بود، به نگارش در آوردم. اين اثر برنده رمان برتر 
جشنواره ادبيات داستاني شهيدغني پور، برنده كتاب برتر 

سال رضوي و برنده جايزه كتاب سال شد. 

وي افزود: »والدت« و »غريب، قريب« نيز از ديگر رمان هاي 
بنده در اين حوزه بود كه تأثيري بر برخي از نويسندگاني 
گذاشت كه عالقه مند بودند در اين فضا كار كنند؛ ما تقريباً 
مجموعه ای از افراد ش��ديم كه نه به صورت س��ازماني يا 
سفارشي، بلكه به شكل شخصي ش��روع به خلق اين نوع 

ادبيات كرديم. 
 اين نويسنده همچنين عنوان كرد: متأسفانه بزرگ ترين 
مشكل اين است كه اين افراد هنوز هم تنها هستند و آثاري 
كه خلق مي كنند به واسطه عالقه خودشان است؛ منظورم 
اين است كه توليد جريان سازي به آن معنا شكل نمي گيرد. 
از اين رو بسياري از نويسندگان ادبيات رضوي هنگامي كه 
يك يا دو اثر در اين زمينه تولي��د مي كنند، به دليل تنها 
بودن س��راغ حوزه هاي ديگري مي رون��د؛ به همين علت 

ادبيات رضوي به جاي اينكه جريان باشد، جرقه است. 
 نويسنده »اوسنه گوهرشاد« ضمن بيان اينكه حدود 10 
دوره است كه جشنواره بين المللي كتاب سال رضوي در 
حال برگزاري است، اما از دل آن استعدادي بيرون نيامده 
است، عنوان كرد: برخي از ناشران همچون به نشر شروع به 
پيگيري اين جريان كردند، ولي باز هم آن شكل جريان ساز 
رخ نداد. به واقع جريان سازي كه مي خواهد در حوزه ادبيات 
صورت بگيرد، حاصل كار فردي هنرمندان است نه حاصل 
جمع گرايي. س��ازمان ها و ارگان ها بايد از اين كار حمايت 

كنند تا تبديل به يك جريان شود. 
وي افزود: همچنين افراد زي��ادي در بخش هاي مختلف 
كشور آثاري را در زمينه ادبيات رضوي خلق كردند، ولي ما 
باغ موزه يا كتابخانه اي نداريم كه مخاطبان عالقه مند همه 
آثار اين حوزه را با تنوع آن در يك محيط ببينند يا روي اين 
تعدد و تنوع كار شده و رسانه اي شود، چون اين ماجرا خود 

عقيم مانده و تبديل به جريان نيز نشده است. 
 تشكري درباره واقعيت داشتن و مستند بودن آثاري كه در 
زمينه ادبيات رضوي به نگارش درآمده و منتشر مي شوند، 

گفت: تاريخ اصاًل ادبيات نيست، من معني رمان تاريخي را 
درك نمي كنم؛ يعني كار تاريخ به اضافه ادبيات اشتباه بوده 
و ادبيات به اضافه تاريخ است. يعني نويسنده مستندات را 
از يك موضوعي انتخاب مي كند و قب��ل و بعدي براي آن 
طراحي مي كند تا داستان از آن قالب صرف مستند خارج 
شود، در عين اينكه مس��تند را حفظ مي كند، قبل و بعد 

دراماتيك نيز به آن مي افزايد. 
نويسنده »آبي ها« عنوان كرد: نمونه مشخص اين امر در 
ادبيات دنيا مي توان كار هوگو، داستايوفس��كي و امانوئل 
اش��ميت را مثال زد كه اكثراً آثار ديني هستند، اما قبل و 
بعدي براي آنها طراحي شده است؛ يعني اگر »انجيل هاي 
م��ن« امانوئل اش��ميت را بخوانيد با خ��ود انجيل تفاوت 
چنداني ندارد، تنها قبل و بعد آن مهم اس��ت كه داستان 
را جذاب كرده اس��ت. ما در حقيقت بايد در حوزه ادبيات 

داستاني به چنين موضوعيتي برسيم. 
 او ضمن اشاره به اينكه اصوالً در آثار سينمايي و سريال ها 

مانع هايي براي نمايش معصومين وجود دارد، اظهار كرد: 
ولي در ادبيات چنين نيست و نويسنده فضايي را به وجود 
مي آورد كه مخاطب مي تواند هرگونه تخيلي را نسبت به 
آن منظره و واقعه اي كه نويسنده س��اخته است به وجود 
آورد. اين كار راه قبل و بعد گذاشتن و فني ادبيات و به واقع 

پيشنهاد ادبيات به تاريخ است. 
 تش��كري همچنين بي��ان ك��رد: وقتي وارد مس��تندات 
مي ش��ويم، ويژگي هاي منحصر به فردي دارند كه اگر تكه 
ش��وند و ما بين اين تكه ها ادبيات وارد ش��ود، خود تاريخ 
خورد شده و تبديل به ادبيات داستاني مي شود. نويسنده 
مستندات تاريخي را گرفته و آنها را دراماتيك مي كند تا 
توليد ادبيات كرده و مخاطب احساس كند در حال خواندن 

رماني با شاكله ديني و رضوي است. 
نويسنده »موقف« با بيان اينكه هنوز موارد و داستان هايي 
وجود دارد كه مي توان با اس��تفاده از آنها اثري در زمينه 
ادبيات رضوي خلق كرد، گفت: دوس��تان م��ا در ادبيات 
نمايشي نيز بس��يار به ادبيات رضوي و داستان زندگي و 
ش��هادت امام رضا )ع( پرداخته اند، اما مشكل اصلي عدم 
حمايت و پش��تيباني اس��ت. يعني نويس��نده دراماتيك 
نمايش��نامه اي مي نويسد و كس��ي چون من كه نويسنده 
حرفه اي است، آن را منتشر مي كند و برخي ديگر امكان 
انتشار آثار خود را ندارند و بيشتر براي صحنه مي نويسند. 
سعيد تش��كري در پايان گفت: حدود هزار و 800 گروه، 
نمايش »هفت دريا شبنمي« را اجرا كردند. به اين دليل كه 
تنها يك ناشر خوب آن را منتشر كرده و به خوبي هم توزيع 
شده بود؛ يعني تا تصميم نگيريم در حوزه فرهنگ رضوي 
به قصد خدمت، در سال حداقل يك اثر را توليد كنيم و به 
صورت نذر گونه آن را پشتيباني نكنيم يا تلويزيون در روز 
شهادت يا تولد امام هش��تم به صورت تشويق گونه به اين 
آثار نگاه كند و از آن حمايت كن��د، اتفاقي رخ نمي دهد و 

جرياني صورت نمي گيرد. 

در ادبي�ات س�ينمايي كش�ور 
واژه اي داريم به نام فيلمفارسي 
كه به آثاري با محتواي بي كيفيت 
گفته مي ش�ود و يك جريان در 
سينماي ايران از پيش از انقالب 
است كه متأسفانه پس از انقالب 
هم ادام�ه پيدا كرده اس�ت، اما 
آقاي وزير تا به حال حتي يكبار 
هم نسبت به نگراني ها از محتوا 
و كيفيت ضعيف آثار سينمايي 
نه تنها سخني به ميان نياورده اند، 
بلكه گويا اساساً قائل به وجود اين 
ضعف در سينماي ايران نيستند

مشكلنامفيلمهاستيافيلمنامهها؟!

سعيد تشكري:  ادبيات رضوي به جاي اينكه جريان باشد، جرقه است

جواد محرمي
   گزارش

اس�تاد فرش�چيان مي گويد: س�ال ۵۹ 
براي عمل قلب ب�ه امريكا رفت�ه بودم... 
آنج�ا ب�راي طوالن�ي م�دت در هت�ل 
بودم و تصمي�م گرفتم تابل�وي »ضامن 
آه�و« را بكش�م.  به قس�مت هاي چهره 
مب�ارك ام�ام رضا)ع( ك�ه رس�يدم، به 
دلم افتاد ك�ه تمثال حضرت را بكش�م. 

تابلوي »ضامن آهو« در سال 1۳58 توسط 
استاد فرشچيان خلق شده و تكنيك مورد 
استفاده در آن اكريليك اس��ت. در اين اثر 
همه خطوط و نقوش تابلو و عناصر آن متوجه 
حضرت ثامن الحجج )ع( است كه در سمت 
راست باالي تابلو در هاله اي از نور قرار دارد و 
با وجود اينكه نقاشان بزرگ نور را در صورت 
قدسيان ترسيم مي كنند، در اين اثر عالوه بر 
صورت، نور در تمام بدن امام رضا )ع( ساري 
و جاري اس��ت. تمام منحني ه��اي تابلوي 
»ضامن آهو« به سوي امام هشتم)ع( ختم 
مي شوند و پرسوناژ امام از لحاظ رنگ و فرم 
طوري ق��رار گرفته كه در فراز ب��وده و باقي 
عناصر در فرود است، اما ماجراي خلق اين 

تابلوي چشم نواز چيست؟
سيدعليرضا ذاكري، طراح گرافيك و نقاش 
پيشكسوت در اين باره خاطره اش از حضور 
استاد محمود فرشچيان )س��ال 1۳75 در 
مشهد( را در گفت وگو با فارس نقل كرده كه 

بدين شرح است:
 اواخر خردادماه سال 1۳75، يك روز آقاي 
مرحوم مهدي��زاده كه از دوس��تان و رئيس 
انجمن خوشنويسان استان خراسان بود، به 
من گفتند عصر پنچشنبه در مراسمي تقريباً 
خصوصي استاد فرش��چيان به همراه الهي 
قمش��ه اي حضور دارند، شما هم خواستيد 
تش��ريف بياوريد! من آن ايام كه ۲8 س��ن 
داشتم، مي دانستم ديدار با استاد فرشچيان 
چقدر مغتنم اس��ت، بنابراين بعدازظهر آن 
پنج شنبه با اشتياق كامل براي ديدن استاد 
فرش��چيان به س��اختماني در بلوار مدرس 
مش��هد رفتم كه مراس��م در آنج��ا برگزار 

مي شد. 
آنجا با آق��اي مهدي��زاده همراه ب��ودم. در 
س��الني تعداد صندل��ي چيده ش��ده بود و 
استاد فرشچيان پشت تريبون رفتند! من از 
همان ابتدا در ذهنم بود دو پرسش از استاد 
فرشچيان داشته باشم. روي كاغذي كوچك 
دو سؤالم را نوشتم و دادم كه به استاد بدهند. 
آقاي مهديزاده آرام از من پرسيدند چيز بدي 
كه ننوشتي؟! به ايش��ان اطمينان دادم كه 
نگران نباشند. استاد وقتي كاغذ را گرفتند، 
عينكشان را زدند و كاغذ را خواندند. بالفاصله 
پرسيدند اين سؤاالت را چه كسي پرسيده 
است؟ من كه اواس��ط جمعيت بودم، گفتم 
من پرسيدم استاد. ايشان گفتند بيا اينجا! 
از جا بلند شدم. نگاه نگران آقاي مهديزاده 
را ديدم و لبخندي زدم و رفتم پشت تريبون 
نزد استاد. استاد سالم كردند و گفتند خودت 
را معرفي كن، چه كسي هستي و سؤاالت را 

خودت بخوان. 
من آرامش كامل داش��تم و نگ��ران نبودم. 
گفتم فالني هس��تم؛ طراح و نق��اش و دبير 
هنري روزنامه قدس و س��ؤاالتم را خواندم. 
سؤاالتم اين بود: استاد فرشچيان، هميشه 
مرس��وم بوده كه مينياتوريس��ت ها در آثار 
خود چهره اهل بيت را با نور يا پوشيه نشان 
مي دادند. ش��ما چهره حضرت رضا )ع( را از 
كجا ديديد و در تابلوي ضامن آهو ترس��يم 
كرديد؟ سؤال دوم هم اين بود كه چرا در آثار 
شما از موضوعات روز مثل دفاع مقدس كمتر 

ديده مي شود؟
استاد تش��كر كردند و گفتند شما بفرماييد 
بنش��ينيد. س��پس گفتند: ببينيد ايش��ان 
روزنامه ن��گار اس��ت و س��ؤالي پرس��يده و 
پاسخشان را مي دهم و خداي ناكرده قصد 
تعريف از خود ندارم. استاد با حالي خاص كه 
كم كم مي شد قطرات درشت اشك را ديد كه 
از گوشه چشم ش��ان جاري مي شود، شروع 
كردند و گفتند كه سال 58 براي عمل قلب 
به امريكا رفته بودم. دكترها اصرار داشتند كه 
حتماً عمل قلب انجام دهم و چندين نوبت 
آزمايش گرفتند و من در اين فواصل متوسل 
بودم به امام هشتم كه »آقا كمكم بفرمايين.« 
در آخرين آزمايش قبل از عمل كه بايد انجام 
مي شد، دكترها شگفت زده من را خواستند 
و گفتند كه ش��ما طي اين م��دت نزد كدام 

دكتر ديگر رفته اي و خ��ود را مداوا كردي؟! 
هر چه به دكترها گفتم من جايي نرفتم، شما 
چه مي گوييد؟ آنها باور نمي كردند و به من 
گفتند كه قلب شما كامل سالم است و نيازي 

به عمل ندارد. شما درمان شده ايد!
اس��تاد با حال خاصي گفتند كه به دكترها 
گفتم من نزد دكتر اصلي رفته ام! اس��تاد با 
حال منقلب ادامه دادند كه پس از اين اتفاق 
در همانجا كه ب��راي طوالني مدت در هتل 
بودم، تصميم گرفت��م تابلوي »ضامن آهو« 
را بكشم. تابلو شش ماه طول كشيد. وقتي 
به قس��مت هاي چهره مبارك حضرت امام 
رضا )ع( كه رس��يد، به دلم افتاد كه تمثال 
حضرت را بكشم، لذا متوسل شدم و همان 
ش��ب در خواب صورت مب��ارك حضرت را 
ديدم و ايش��ان با مهربان��ي فرمودند من را 

ببين و بكش!
اس��تاد گفتند وقتي بيدار ش��دم، چيزي از 
چه��ره مبارك حض��رت در ذهن��م نمانده 
بود. مجدد متوسل ش��دم و باز هم در شب 
دوم حضرت تش��ريف آوردند و اين اتفاق تا 
سه شب تكرار ش��د و اين افتخار را داشتم 
كه چهره حضرت را در نور بكش��م. اس��تاد 
تأكيد كردند كه حالت كمرنگ و نوري كه 
در صورت حضرت در تابلو اس��ت با رنگ و 
قلم مويي طراحي ش��ده و از اب��زار ايربراش 

استفاده نكردم!
استاد درخصوص پرسش دومم هم گفتند كه 
چند تابلو آماده انتشار دارند كه رزمندگان را 

در آن آثار طراحي كرده اند. 
 تابل�وي »ضام�ن آهو« نس�خه دوم 

هم دارد
استاد فرشچيان اثر ديگري هم تحت عنوان 
»ضامن آهو ۲« در سال 1۳89 خلق كرده و 
به موزه آستان قدس رضوي اهدا كرده است. 
در اين تابلوي چش��م نواز، حضرت رضا)ع( 
در هاله اي از نور نش��ان داده شده است و در 
كانون و مركز اصلي اثر، آهواني قرار دارند كه 
به اين امام همام پناهنده ش��ده اند . صياد يا 
همان شكارچي، نادم و پشيمان، كمان را با 
زانوان، شكسته و در حالت تعظيم و تكريم به 

امام هشتم)ع( است. 
دومين تابلوي نگارگري ضامن آهو برخالف 
اثر نخست، افقي ترسيم شده و ابعاد آن 80 
در 100 سانتي  متر روي مقواي بدون اسيد با 

تكنيك اكريليك خلق شده است. 
اكثر آثار استاد فرشچيان به حرم مطهر امام 
رضا)ع( اهدا ش��ده اس��ت و در موزه آستان 
قدس رضوي نگهداري مي شود. او به صراحت 
اعالم كرده كه تاكنون براي هيچ يك از آثار 

مذهبي اش پولي دريافت نكرده است. 
آخرين تابلويي كه از اين استاد چيره دست 
نگارگري رونمايي ش��ده، »عرش بر زمين 
)گودي قتلگاه(« است كه آبان ماه 1۳96 با 
حضور توليت وقت آستان قدس رضوي در 
موزه قرآن و نفايس اين آستان رونمايي شد. 
  دس�تمزد اس�تاد فرش�چيان براي 

طراحي ضريح امام رضا)ع(؟!
استاد فرشچيان در كنار نگارگري، در طراحي 
ضريح متبرك ائمه معصومين)ع( هم فعاليت 
دارد و طراحي ضريح هاي جديد امام رضا)ع( 
و حضرت سيدالش��هدا)ع( محصول ذوق، 
قريحه و معنويت اوست. طراحي و نظارت بر 
ساخت ضريح جديد حضرت عبدالعظيم)ع( 
جديدترين مش��غوليت اين استاد 91 ساله 
اس��ت.  او در مصاحبه اي اع��الم كرد: وقتي 
طراحي ضريح تمام شد، يك تسبيح صددانه 
ياقوت احمر بسيار زيبا آوردند و گفتند، چون 
پول نگرفتي، اين را به عن��وان هديه بپذير. 
گفتم من بايد پول بدهم به امام رضا)ع( كه 
اين منت را بر من گذاشته اند كه ضريحشان 
را طراحي كرده ام. لطفاً اين تسبيح را به من 
ندهيد، چون اگر مجبور ش��وم بپذيرم، آن 
را مي بوس��م و مي برم داخل ضريح حضرت 

مي اندازم. 
اس��تاد فرش��چيان اگرچه عالق��ه بي حد و 
حصري به ام��ام علي بن موس��ي الرضا)ع( 
دارد، اما در مصاحبه سه س��ال قبل خود با 
فارس درب��اره اينكه دوس��ت دارد مزارش 
كجا باشد، با بيان اينكه پنج قبر دارد، پاسخ 
داد: مي دانيد در مش��هد مقدس وقتي چند 
س��الي كه مي گذرد ممكن است تغييراتي 
در صحن ها ايجاد ش��ود، ام��ا مقبره صائب 
اينچنين نيست. راس��تش من دوست دارم 

بروم اصفهان، كنار قبر صائب تبريزي. 

نگارگري

  کتاب

استاد فرشچيان: 
چهره امام رضا )ع( را ديدم و نقاشي كردم!


