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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

 6هنرمند استان در جشنواره
ملی موسیقی جوان
قاصدک

دوساالنه فیلم کودک
هشتمین دوســـاالنـــه فــیــلــم کــــودک بــا عــنــوان
«قــاصــدک» بــرگــزار مــی شــود.کــارشــنــاس هنری
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان
شمالی با بیان این که این جشنواره در  2گروه
سنی  6تا  12و  13تا  18سال برگزار می شود
و شامل پویا نمایی ،فیلم کوتاه ،داستان و مستند
اســت ،گفت :بخش جنبی جشنواره نیز شامل
مرور آثار و مختص اعضای کانون است«.شعبانی»
افزود :این جشنواره با موضوع آزاد و کارگاه هایی
همچون تدوین و فیلم نامه نویسی برای شرکت
کنندگان برگزار می شود.
وی خاطرنشان کرد :عالقه مندان تا بیستم آذرماه
فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

جشنواره داستان کوتاه
 870اثر داستانی به ششمین جشنواره داستان
کوتاه (بلقیس) خراسان شمالی ارسال شد.دبیر
ششمین جشنواره داستان کوتاه استان با عنوان
بلقیس گفت 870 :اثــر از  397نویسنده به
دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که تعداد آثار
رسیده به دبیرخانه جشنواره به تفکیک در بخش
کشوری  608اثر و در بخش استانی  262اثر
است.
«ارغــیــانــی» تــعــداد شرکت کنندگان در بخش
استانی را  107نفر ذکر وتعداد آثار در موضوعات
آزاد را  152اثر  ،در بخش ویژه  31اثر ،در بخش
نوقلم  59اثر و در بخش کشوری  20اثر اعالم
کــرد.وی خاطرنشان کــرد :به منظور شناسایی
استعدادها و پرورش ظرفیت های داستان نویسی
در خراسان شمالی ششمین جشنواره داستان
کوتاه هشتم و نهم شهریور ماه امسال در مجتمع
فرهنگی ،هنری نسیم شهرستان اسفراین برگزار
می شود.

 6هنرمند موسیقی استان در یازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان به عنوان نماینده خراسان
شمالی حضور می یابند .به گزارش خبرنگار ما یازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در 3
بخش اصلی موسیقی دستگاهی ایران ،موسیقی نواحی ایران و موسیقی کالسیک برگزار می
شود که در این دوره  6هنرمند موسیقی استان در بخش موسیقی دستگاهی ایران ،به مرحله

نهایی راه پیدا کردند .این گزارش حاکی است در گروه سنی الف و در بخش دوتار« ،فرهاد
اسالمی» و «آریا صادقی قهرمانلو» از شیروان و در گروه سنی ب «مجتبی حیدری» از بجنورد
و «شهاب رضا زاده»« ،صادق غالمرضا زاده» و «سعید هوشمند» به مرحله نهایی راه یافتند .بر
اساس این گزارش در بخش «موسیقی دستگاهی ایران» خوانندگان و نوازندگان سازهای تار،

استیالی بی تدبیری بر شناسنامه هویتی اقوام

موزه مفخم آواره
به دنبال مستاجری
گروه ادب و هنر
بــه جرئت مــی تــوان گفت کــه عــمــارت مفخم
بزرگترین و شاخصترین اثر معماری از دوره
قــاجــار در خــراســان شمالی اســت؛ اثــری که
بخشی از هویت و تاریخ این خطه را به تصویر
می کشد و حاال چند ماهی است که این اثر
تاریخی به واسطه زلزله  5.7ریشتری آسیب
جدی دیده و امکان بهره مندی عالقه مندان
از این بنای تاریخی به صفر رسیده است؛ بنایی
که در دل خود شناسنامه هویت اقوام را جای
داده بود حاال مدتی است اشیای آن در مخازن
خــاک می خــورد و مکانی بــرای عرضه آن ها
وجود ندارد این در حالی است که قرار داشتن
اشیا در مخزن در مدت طوالنی به آن ها آسیب
می زند و امکان سرایت بیماری های مسری به
اشیا وجود دارد ،از سوی دیگر امکان نمایش
آثار تا مرمت اساسی این مجموعه امکان پذیر
نیست  .بنابراین به گفته اهل فن و مسئوالن
مربوطه نگهداری آثــار در مخزنی کوچک به
صالح نیست و باید هر چه زودتر تکلیف انتقال
اشیا مشخص شود تا آثار تاریخی موزه مفخم که
در حکم شناسنامه هویت اقوام است از خانه به
دوشی خارج شود .در حالی که مسئول کمیته
ساماندهی فضاهای اداری ،انتقال آن را در گرو
اجــاره فضای اداری از سوی میراث فرهنگی
می داند این امر کار را برای متولیان میراث
فرهنگی سخت می کند.
مــعــاون مــیــراث فرهنگی اداره کــل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان
شمالی با اشــاره به این که آثــار تاریخی موزه
عمارت مفخم و آیینه خانه بعد از وقوع زلزله 5.7
ریشتری اردیبهشت ماه سال جاری در مخازن

نگهداری می شود ،می گوید :تاکنون هیچ یک
از آثار تاریخی موزه و عمارت مفخم منتقل نشده
است و هر چند انتقال آثار تاریخی به ساختمانی
دیگر در کارگروه میراث فرهنگی به واسطه
برخوردار نبودن اشیا از شرایط مناسب مطرح
و مقرر شد تا در کمیته ساماندهی فضاهای
اداری مطرح شود و در صورتی که دستگاه های
دولتی فضایی خالی داشته باشند ،آثار تاریخی
منتقل شود ،اما باید گفت قرار داشتن اشیا در
مخزن در مدت طوالنی آسیب زاست و امکان
این که بیماری های مسری به اشیا سرایت کند
وجود دارد ،بنابراین نگهداری آثار در مخزنی
کوچک به صالح نیست.
«وحدتی» ادامه می دهد :پیشنهاد اولیه اداره
کــل ساختمان بیمارستان امــام رضـــا(ع) به
واسطه نزدیکی به بنای تاریخی موزه و عمارت
بــرای بهره مندی آســان گــردشــگــران از آثــار
تاریخی بود ،ضمن این که بیمارستان بخشی
از عرصه مجموعه است و طی چشم اندازی که
تعریف کردیم باید تخلیه می شد و در اختیار
میراث فرهنگی قرار می گرفت اما مقرر شد تا
این مسئله در جلسه دیگری مطرح شود.
وی به طرح دالیل انتقال اشیا به بیمارستان
امام رضا (ع) می پردازد و نزدیک ترین مکان
به مجموعه عمارت مفخم و ریسک کم تر جا به
جا کردن اشیا را از جمله دالیل منطقی انتقال
اشیا به بیمارستان عنوان می کند و می افزاید:
ضمن این که به هر فردی که مکان های دیدنی
این نقطه را جستجو کند عمارت مفخم پیشنهاد
می شود ،بنابراین صالح نیست ،وقتی برای
بازدید به این مجموعه پا می گذارد با تعطیل
بودن موزه در این مکان و انتقال آن به مکان دور
مواجه شود زیرا این اتفاق خود در کاهش ایجاد

معاون اداره
کل میراث
فرهنگی:
اگر اعتبار
داشتیم فضای
مورد نیاز را
میساختیم،
بنابراین اگر
قرار است
فضایی را
کرایه کنیم به
جای طرح در
کمیته به بنگاه
میرویم

انگیزه در گردشگران برای بازدید اثرگذار است
و به نوعی سردرگمی ایجاد می کند و استان را
با کاهش گردشگر مواجه خواهد کرد.
وی اظهار می کند :با مسئول کمیته ساماندهی
فضای اداری صحبت کردم اما می گوید باید
مشخص کنیم که به چه میزان فضا نیاز داریم و
ساختمان های پیشنهادی مان را ارائه دهیم و
در نهایت باید نسبت به کرایه فضا اقدام کنیم.
«وحــدتــی» بــا انتقاد از عملکرد ایــن کمیته
خاطرنشان می کند :اگر اعتبار داشتیم فضای
مورد نیاز را می ساختیم ،بنابراین اگر قرار است
فضایی را کرایه کنیم به جای طرح در کمیته به
بنگاه می رویم.
مــعــاون مــیــراث فرهنگی اداره کــل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان
شمالی هم چنین با اشــاره به این که مرمت
اساسی و استحکام بخشی بنا نیازمند تهیه
طرح مطالعات است می افزاید :اجــرای این
طرح زمان بیشتری را می طلبد و به نظر می
رسد بیشتر از  2سال طول می کشد ،اما پیگیر
جذب اعتبار برای مرمت اساسی و استحکام
بخشی هستیم که حــدود یک میلیارد تومان
بــرای تهیه طرح  2بنای عمارت و آیینه خانه
نیاز است« .وحدتی» ادامه می دهد :با توجه
به آسیب های سازه ای بعد از زلزله و موقعیت
قرار گیری بیمارستان در جوار عمارت مفخم
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ادب و هنر

تنبک ،سنتور ،سهتار ،عود ،قانون ،کمانچه ،نی و در بخش «موسیقی کالسیک» نوازندگان
سازهای ابوا ،پیانو ،ترومبون ،ترومپت ،فلوت ،کالرینت ،گیتار کالسیک ،ویلن ،ویلنسل ،ویوال،
هورن و در بخش «موسیقی نواحی ایران» خوانندگان و نوازندگان سازهای زهی ،بادی و کوبهای
شهریورماه سال جاری با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

و این که به لحاظ کالبدی بیمارستان بخشی
از مجموعه تاریخی و فرهنگی است و باید در
طرح احیا به مجموعه الحاق شود ،بیمارستان
گزینه خوبی اســت امــا ایــن اتفاق بستگی به
نگاه مسئوالن استانی و دانشگاه علوم پزشکی
دارد.وی اظهار امــیــدواری می کند :تا زمان
فراهم شدن اعتبار و مرمت کامل بنای عمارت
مفخم بتوانیم با همکاری مسئوالن استان
مخازن موزه را به ساختمان های جدید موزه
در مجاورت عمارت منتقل کنیم و البته این
موضوع بستگی به همکاری مسئوالن استانی،
استانداری و به طورخاص مسئوالن بیمارستان
و دانشگاه علوم پزشکی دارد.
«سویدانلویی» مدیرکل مــیــراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان نیز اظهار
می کند :به عنوان دبیرخانه کارگروه میراث
فرهنگی به سازمان برنامه و بودجه نامه زدیم
تا در نخستین جلسه کارگروه این مسئله را
مطرح کنند و باید رئیس ســازمــان برنامه و
بودجه به عنوان دبیر کمیته ساماندهی فضای
اداری  پاسخگوی تشکیل ایــن کمیته برای
تعیین تکلیف ساختمان موزه باشد.
در تماس تلفنی گزارشگر ما با «پورعیسی» دبیر
کمیته ساماندهی فضای اداری  ،وی از تشکیل
این کمیته در آینده نزدیک خبر داد.

بر بال خیال

حس مبهم
  من از عهد آدم تو را دوست دارم
از آغاز عالم تو را دوست دارم
چه شب ها من و آسمان تا دم صبح
سرودیم نم نم؛ تـو را دوست دارم
نه خطی ،نه خالی ! نه خواب و خیالی !
من ای حس مبهـم تـو را دوست دارم
سالمی صمیمی تر از غم ندیدم
به اندازه غم تو را دوست دارم
بیـا تا صدا از دل سنگ خیـزد
بگوییم با هم تو را دوست دارم
جهان یک دهان شد هم آواز با ما
تو را دوست دارم ،تو را دوست دارم
قیصر امین پور


روزی می آید...

ناگهان روزی می آید
که سنگینی ردپاهایم را
در درونت حس می کنی
ردپاهایی که دور می شوند
و این سنگینی
از هر چیزی طاقت فرساتر خواهد بود
ناظم حکمت


کاش...

کاش
نبضت را می گرفتم و منتشر می کردم
تا دنیا
به حال طبیعی اش برگردد...
شمس لنگرودی


آخرین شعله
همه چیز کنار تو لطیف است
پونههای لب رودخانه
سنگی که در آب می اندازی
و کلمات بی رحمی که بر زبان می آوری
صدایت
شب آرامی است
که جنگل را در بر می گیرد
و آخرین شعله های آتش را
در من خاموش می کند
مژگان عباسلو


