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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

قاصدک

خانه فرهنگ؛ میزبان جمعه
بازار کتاب
خانه فرهنگ شهرداری بجنورد ،میزبان جمعه
بازار کتاب می شود.
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
خراسان شمالی در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان
این که طبق پیگیری های انجام گرفته جمعه بازار
کتاب با گرفتن مصوبه شورای شهر از این جمعه در
محوطه خانه فرهنگ شهرداری راه اندازی خواهد
شد ،گفت :این حرکت در راستای توسعه و ترویج
فرهنگ مطالعه شکل گرفته و محفلی برای تبادل
کتاب به عنوان ابزاری برای فکر و اندیشه است.
«رضــا رضایی» افــزود :نــاشــران ،مولفان و کتاب
فروشان می توانند با بهره گیری از فرصت فراهم
شده نسبت به عرضه آثار خود اقدام کنند.
وی ادامه داد :در ضمن ،عالقه مندان و فعاالن
فرهنگی می توانند کتاب های خود را در این محل
عرضه و برای فروش آثار خود اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد :فعالیت جمعه بازار کتاب از
ساعت  15تا  20خواهد بود.

یادداشت

صدای پای کاروان
دوباره آسمان و زمین گریان شده اند و دل نگران،
باز هم صدای پای غم است که همراه با کاروان
حسین(ع) می آید.
دوبــاره محرم است و سالی دیگر و عاشورایی
دیگر انگار صدها و نه ،هزاران و میلیون ها چشم
و دل گریان با کاروان حسین(ع) همراهند و هم
قدم.
شهر و خیابان ها ،صدای پای کاروان حسین(ع) را
می شنوند که در سیاهی آسفالت های گرم و بی
روح این روزها سیاهی شب وادی تف را تداعی
می کند و هر از چندی فرات به صرافت تشنگی
کاروانیان خون گریه می کند و صدای سالم بر
حسین(ع) تشنه لب را زمزمه  .شب می گذرد و
چه شب های درازی که سوسوی چراغ های امید
در قعر نا امیدی با آتش عشق به حسین(ع) روشن
شده اند و شعله کشیده اند و انگار آتشی افروخته
از دل ها بر می آید آتشی که در کنار آن و در پناه
روشنایی آن نــور حسرت در دل هــای ما روشن
می شود که ای کاش از برج ها و کاخ های این
روزها فاصله بگیریم و در کنار آتش خیمه ها پناه.
آتشی که در سوسویش عباس(ع) علمدار سپاه
حسین(ع) و زهیر نشسته اند و حبیب بن مظاهر
شمشیرش را صیقل می دهــد و آن سوتر زنان
کاروان،زینب(س) را چون نگینی دربر گرفته اند
تا بشنوند که چگونه سخن در کنارش رنگ می
بازد و کالم از کام خسته و تشنه اش شمشیر می
سازد تا برنده و رسا قلب ها را پاره کند و زبان ها را
الل .خدایا چگونه از حسین(ع) تو بگویم منی که
شرمسار این فاصله هایم و با این عمل های ناقص
و مناجات های ابتر و الل از تو دور شده ام در این
عصر آهن و خیابان های بی روح و خانه های بی
عشق .جایی که دیوارها دور تنهایی آدم ها قد
کشیده اند و هوای سنگین سرب و دود کارخانه و
ماشین مجال نفس کشیدن را گرفته است و تنها
حسین (ع) است که بهانه می شود تا قدم زنیم در
هوای ستارالعیوب و بگوییم یا لطیف ارحم عبدک
الضعیف
صدای سینه زنی و زنجیر زنی عزاداران حسینی،
ضرباهنگ شمشیرهای صیقلی را تداعی می کند
که در جنگ حق با باطل از دستان ستمدیده بر
خاک افتادند و لب هایی که خون سیرابشان کرد.
دوبــاره و صدباره و هزارباره می گوییم سالم بر
حسین(ع) شهید سالم بر تشنه لبان کربال و سالم
بر زینب کبری(س) و عاشورا و محرم  .

بر بال خیال
اهتزاز
در مشک ها حتی نمانده شبنمی دیگر
با تشنگی هایت مدارا کن کمی دیگر
طاقت بیاور آه ! اسماعیل من! طاقت
شاید بجوشد زیر پایت زمزمی دیگر
از روی دستان پدر پر می گشایی تا
دشمن ببیند اهتزاز پرچمی دیگر
تیر سه شعبه از گلویت بوسه می گیرد
خم می شود پشت فلک در ماتمی دیگر
دنیا برای وسعت بال و پرت تنگ است
پر می گشایی تا ببینی عالمی دیگر
ای ماه! گیسوی پریشانت تماشایی است
دل می رود از دست ،در پیچ و خمی دیگر
مرضیه براتی
سیمرغ
خورشید هواخواه صفایت شده است
سیمرغ هوایی هوایت شده است
هر جای جهان که عاشق پاکی بود
دیوانه دشت کربالیت شده است
اباصلت رضوانی
مصیبت اعظم
تک تک برای تان همه از غم نوشته اند
از داغ و دردهای دمادم نوشته اند
صورت ورق شده است و مرکب شده است اشک
شعری برای ماه محرم نوشته اند
اینجا به روی پرده سرخی به یادتان
از داغ سبط حضرت خاتم(ص) نوشته اند
حتی نفس کشیدن پرچم پر از غم است
وقتی که «یا حسین(ع)» به پرچم نوشته اند
خارند و خس تمامی غم های دیگرم
وقتی که از مصیبت اعظم نوشته اند
ما جزئی از سیاهی لشکر شدیم تا
از نوکران عشق مس ّلم نوشته اند
صادق ایزانلو


یک مسئول خبر داد:

نجات  20رشته صنایع
دستی از ورطه نابودی

حیدرزاده 20 -رشته صنایع دستی مانند نمدمالی ،چلنگری ،رنگ آمیزی
سنتی ،ابریشم بافی ،حجاری روی سنگ ،کارت بافی ،جاجیم بافی ،منبت چوب،
ساخت سازه های سنتی ،زیورآالت سنتی ،قلم زنی ،کاشی سنتی و کاله بافی که
در معرض خطر انقراض بودند از ورطه نابودی نجات یافتند و احیا شدند.معاون
صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان
شمالی با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت :رشته ای که اکنون در معرض
منسوخ شدن قرار داشته باشد نداریم؛ البته برخی به مواردی مانند تولید نعل
اسب ،پاالن دوزی و پوستین دوزی اشاره می کنند و از آن ها به عنوان صنایع
منسوخ شده نام می برند در حالی که این رشته ها دیگر کاربرد و در بازار تقاضایی
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ندارد« .عابدی» اضافه کرد :همچنین رشته هایی مانند چهل تکه دوزی و پرده
دوزی به دلیل وقت گذاشتن زیاد روی کار از سوی هنرمندان ،دیگر طرفداری
ندارد.وی اظهارکرد :سفالگری نیز با وجود قدمت زیادی که در استان دارد این
اداره کل برای احیای آن تالش کرد اما به دلیل هزینه های باال و نداشتن بازار
کار چندان مقرون به صرفه نیست در حالی که چرم دوزی بازار خیلی خوبی دارد
و فعاالن این بخش در حال قبول سفارشات و فعالیت هستند.وی ادامه داد :رشته
هایی که احیا شده اند از سوی این اداره کل رصد می شود و اگر در هر مرحله از
تولید ،بازاریابی و فروش دچار مشکل هستند آن ها را تقویت می کنیم تا از نابود
شدن شان جلوگیری شود.

شعر آیینی از نگاه شاعران استان

شاعرانههای عاشورایی
گروه ادب و هنر
ادبیات عاشورایی ،صدایی برآمده از دل تاریخ است؛
صدایی که از قلب های عاشقانه نشأت گرفته و سال
هاست در دل و جان هایمان سکنی گزیده است.
ادبیاتی که در برگ برگ تاریخ جا دارد و نمی توان
ســاده از کنار آن عبور کــرد .حــاال که ســال هاست
کلمات و واژگانی موزون بر دفتر شعر حک شده و قلم
های شاعران رنگ شور و شعور به خود گرفته است
و درست در فصل یاد امام حسین (ع) و عاشورا هم
کالم شدیم با شاعرانی که خود دستی در شعر دارند
و سال هاست از جهانی عاشقانه برایمان می سرایند
تا بگویند شاعران مان تا چه انــدازه در این نجوای
عاشقانه سهم دارنــد و کجای این قافله عشق قرار
داریم« .منیژه درتومیان» از شاعران بجنوردی ،بر این
باور است که شعر دینی در سال های اخیر با این که
به شدت مورد حمایت بخش های دولتی قرار گرفته
اما این حمایت باعث شده تا از حالت مردمی خارج
شود و با وجود کمیت باال به کیفیت کار لطمه خورده
است  .با این همه این شاعر بجنوردی ،فقر دانش
دینی از یک سو و حضور منفعالنه برخی مخاطبان
از سوی دیگر را از آسیب های این گونه ادبی عنوان
می کند که باعث شده تا سطح کیفی شعر آیینی و
عاشورایی بسیار پایین باشد.
او البته به بیان تجربیات خود در این وادی هم می
پردازد و با تاکید بر برخورداری از دانش و آگاهی الزم
در این حوزه پذیرش شعر از سوی مخاطب را فقط به
این دلیل که آن بیت از زبان یک شاعر خوب مطرح
شده است بدون توجه به صحت و سقم شعر از دیگر
آسیب ها می داند.
از نگاه او فقر اطــاعــات دینی و مذهبی مختص
به خراسان شمالی نیست و در کل کشور گریبان
مخاطب را گرفته است ،اما در جامعه ای زندگی می
کنیم که سرشار از عشق به اهل بیت (ع) و کافی

است در این روزها تنها نام امام حسین (ع) بر زبان ها
جاری شود ،بنابراین باید به این عواطف در جلسات
شعری جهت دهیم و اگر مخاطب حاضر در جلسات
شعری مطالبه گر و دقیق و به نوعی طالب شعر فاخر
باشد و در مقابل شعر ضعیف از خود واکنش نشان
دهــد به طــور قطع شاعر سعی می کند تا با علم و
آگاهی بیشتری دست به قلم شود.
«درتومیان» از طرف دیگر معتقد است :برای این
که شعر آیینی را ارتقا دهیم باید اطالعات دینی
مخاطبان و شاعران مان را باال ببریم و در جلسات
شعری تمهیداتی اندیشیده شــود تــا حضور پیش
کسوتان آگاه به شعر عاشورایی و آیینی بیشتر شود؛
افــرادی که بتوانند مسائل شبهه برانگیز را تذکر
دهند.
از نگاه ایــن شاعر در زمینه شعر آیینی مــی شود
مخاطبان را به  3دسته تقسیم کرد؛ در کنار دسته ای
که تنها از زیبایی های ظاهری و ادبی لذت می برند
و مخاطبانی که نیاز به شنیدن سروده های مذهبی
دارند ،دسته سومی هم هستند که هم صنایع شعری
را می شناسند و هم محتوای شعر برایشان مهم است
و راضی کردن این قشر سخت است و حضور افراد

هیئت هنرمندان فعال می شود
هیئت هنرمندان در بجنورد فعال می شود.
به گزارش خبرنگارما ،هیئت هنرمندان امسال نیز
در نظر دارد تا با توجه به توانایی های هنرمندان در
رشته های مختلف هنری و به شکل گسترده تر در
دهه دوم محرم فعالیت هایی را در راستای تبیین
فرهنگ عــاشــورایــی بــا بــهــره گــیــری از ظرفیت

هنرمندان انجام دهد.
این گزارش حاکی است سال های گذشته ،هیئت
هنرمندان با محوریت تعزیه خوانی و شبیه خوانی
و مرثیه سرایی به هنرنمایی پرداخت.بر اساس این
گزارش ،این حرکت به همت موسسه پارسین شکل
خواهد گرفت.

سرپرست معاونت فرهنگی حوزه هنری:

 13برنامه همزمان با هفته دفاع مقدس اجرا می شود
 13برنامه همزمان با هفته دفاع مقدس در استان
اجرا می شود.
سرپرست معاونت فرهنگی حوزه هنری خراسان
شمالی بــا اعــام ایــن خبر بــه خبرنگار مــا گفت:
بــرگــزاری شــب خــاطــره«مــوج هــای بــی قـــراری»،
عصر خاطره ویــژه بــانــوان با حضور راوی «مریم
کاتبی»  ،رونمایی از مجموعه «سال های بی صدا
گریه کردنم» و برپایی کارگاه آموزشی تدوین با

دعــوت از «کامور بخشایش» از جمله برنامه های
هفته دفاع مقدس است.
«حسین حصاری» اجرای گروه کر با موضوع شهید،
برپایی نمایشگاه عکس با موضوع دفاع مقدس و
اقتصاد مقاومتی در دهکده مقاومت بسیج ،اکران 2
فیلم «مالقات شیشه ای» و « نیستان» و محفل شعر
خوانی در حضور امام جمعه را از دیگر برنامه های
این ایام عنوان کرد.

مرمت و بازسازی نظرگاه
بنای تاریخی نظرگاه در شهر گرمه مرمت شد.
مسئول اداره مــیــراث فرهنگی ،صنایع دستی
وگردشگری گرمه گفت :به همت سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و تالش هیئت

امنای نظرگاه و همزمان با آغاز محرم ،کار مرمت
بنای تاریخی نظرگاه امــام علی(ع) پایان یافت.
«مالصالحی» افزود :مرمت و نماسازی نظرگاه با
صرف  ۳۵۰میلیون ریال اعتبار انجام شد.

گشایش نمایشگاه حماسه سازان حسینی
نجفیان -در دومین روز از هفته دفاع مقدس
با حضور فرمانده سپاه حضرت جواداالئمه(ع)
خــراســان شمالی نمایشگاه حماسه ســازان
حسینی در کــوهــســاران پــارک قائم اسفراین
گــشــایــش یــافــت و بـــازســـازی عــمــلــیــات بیت
المقدس 3کلید خورد.
به گزارش خبرنگار ما ،سردار سید حسن مرتضوی
از غرفه های توانمندی های بسیج و روایت دفاع
مقدس و جنگ تحمیلی و دستاوردهای اردوهای
جهادی ،اقتصاد مقاومتی و محرومیت زدایــی
بــازدیــد کــــرد.ادای احــتــرام امــام جمعه ،معاون
فرماندار ،فرمانده سپاه حضرت جواداالئمه(ع)
خراسان شمالی به گلزار مطهر شهدای گمنام
کوهساران در پارک قائم اسفراین دیگر برنامه این

آیین بود .سردار «سید حسن مرتضوی» فرمانده
سپاه حضرت جــواداالئــمــه(ع) خراسان شمالی
با اشاره به این که هدف از برپایی این نمایشگاه
بازسازی ،احیا و تداعی و تجلی دفاع مقدس در
اذهان نسل جدید انقالب اسالمی،است افزود:
شهید حججی تبلور شــور و نشاط معنوی در
بین جوانان و مایه دلهره دشمنان و بدخواهان
نظام اسالمی شــده اســت .به گــزارش خبرنگار
مــا ،عملیات بیت المقدس  3به مــدت  4روز از
ساعت  15:30تا  17:30میزبان عالقه مندان
به اعتالی فرهنگ دفاع مقدس است و نمایشگاه
حماسه ســازان حسینی هم تا پایان هفته دفاع
مقدس از ساعت  9تــا  12و  15تــا  18آمــاده
میزبانی از عالقه مندان است.

آگاه بسیار اثرگذار خواهد بود.
«درتومیان» حضور داوران آگاه به شعر ،دین و مذهب
در محافل مختلف و جشنواره ها را برای این که به
قابلیت های ادبــی شعر توجه کنند و ببینند تا چه
اندازه شعر منطبق بر آموزه ها و معارف دینی ماست،
الزم و ضــروری می داند و می گوید :ادبیات آیینی
و عاشورایی باید تریبونی برای بیان فضایل دینی
باشد.
از نگاه او هر چند حوزه هنری در قالب جلسات آیینی
به این مقوله وارد شده و عالقه مندانی را در این
گونه ادبی دور هم جمع کرده است ،اما فقر دانش
دینی چشمگیر است.
او از این که امــروزه در بسیاری از فراخوان ها این
مقوله روشن است که عالقه مندان با چه موضوعاتی
دست به قلم شوند ،اظهار می کند :کاش در تمامی
استان ها این رویکرد وجــود داشته باشد تا شاهد
روشنگری در این گونه ادبی به عنوان رسالت اصلی
آن باشیم.
«داراب بدخشان» از پیش کسوتان ادبیات آیینی
و عاشورایی اســت که به فعالیت خــوب و گسترده
شاعران عالقه مند به این گونه ادبی اشاره می کند

و می گوید :به کارگیری مضامین تــکــراری شاید
آسیبی است که باعث شده تا مخاطب به نوعی تکرار
در اشعار برسد .او البته از تجربیات خود برای به روز
کردن اشعارش می گوید و مطالعه را رمز موفقیت
سروده هایش بیان می کند و بر این باور است که نگاه
به زوایای مختلف زندگی ائمه (ع) و بررسی آن ها باید
سرلوحه کار شعرا قرار گیرد.
اما در این میان «اباصلت رضوانی» نگاهی دیگر دارد
و برای ادبیات عاشورایی در استان از دیرباز انعکاسی
در شعر استان قائل اســت که شاعرانی که صبغه
مذهبی داشته اند به واقعه عاشورا نگاهی ویژه داشته
اند و کارنامه شعری شاعران آیینه این ادعاست.
از نگاه او شاعران استان ،آثار درخوری تولید کردند به
ویژه به واسطه توجهات ویژه ای که از سوی دستگاه
های فرهنگی به این مقوله شده است ،نگاه شاعران
به این گونه به شکلی خاص معطوف شده است.
البته او بر این بــاور است که ادبیات عاشورایی با
جهان بینی که در شاعر ایجاد می کند ،شاعر را در
مواجهه با جهان به شاعری کنکاش گر تبدیل می
کند تا با تکیه بر پشتوانه این ادبیات و نگاه عاشورایی
دست به تولید آثار موضوعی بزند ،از این رو می توان
مضامین جدید را که از ادبیات عاشورایی بهره برده
اند در شعر شاعران آیینی مشاهده کرد.
از سوی دیگر از نگاه «رضــوانــی» بازآفرینی اشعار
عاشورایی توسط شــاعــران معاصر موجب درک و
احساس عمیق تر در مخاطب می شود زیرا شاعران
هر عصری به زبــان مــردم خویش شعر می سرایند،
بنابراین می بینیم که مردم با اشعار آیینی شاعران
معاصر ارتباط برقرار می کنند و این نوع اشعار از
قدرت تاثیرگذاری بیشتری برخوردار است تا اشعار
آیینی شاعران متقدم.
ایــن شاعر آیینی اقــدامــات انجام گرفته را خوب
ارزیابی می کند و می گوید :رویکرد شعر عاشورایی
در فلسفه قیام عاشورا نهفته است.

ادب و هنر
امثال الحکم

ِاله بوش ایزه َق َره
گروه ادب و هنر -ادبیات فارسی سرشار از مثل
ها و اصطالحاتی است که بر غنای آن افزوده است،
به تبع آن ادبیات عامه نیز آیینه ای از فرهنگ
قومیت هاست که پرداختن به آن اندیشه ها و
تجربیات گذشتگان و دانش ها و حکمت های آن
ها را به ما منتقل می کند.
در این شماره به یکی از ضرب المثل های رایج در
میان قوم ترک می پردازیم.
«علی اکبر ســراج اکبری» با بیان این که ضرب
المثل «اِله بوش ایزه َق َره» به معنای «دست خالی
و روسیاه» است می گوید :این مثل در مواقعی به
کار می رود که فرد هر چند دوست دارد تا کمک
کند اما توان مالی ندارد و به نوعی دستش خالی
است.

یک چهره

محمد آبراه
گروه ادب و هنر -دوران
کــودکــی اش بــا مــیــراث
کهنی عجین شد که سال
هــاســت دل هــر عــاشــق و
دلــــداده ای را مجذوب
خود کــرده اســت؛ هنری
که سینه به سینه و نسل
به نسل تا به امروز حرکت
کــرده و هنوز هم دلدادگان خود را به میدان می
آورد«   .محمد آبراه» که  50بهار از زندگی اش را
صرف هنر تعزیه خوانی کرده از روزهایی می گوید
که برحسب یک اتفاق وارد تعزیه خوانی شد و عشقی
که به واسطه حضور در این وادی در وجودش شکل
گرفت او را در این عرصه ماندگار کرد .او بعد از این
همه سال هنوز از استقبال پر شور جوانان می گوید
و ابراز خرسندی می کند از این همه شوری که در
بین جوانان وجود دارد« .آبراه» که سال هاست در
نقش مخالف خوان هنرنمایی می کند ،از توسل و
توکل مردم در این روزها به سرور و ساالر شهیدان
می گوید و از این که از طریق این هنر توانسته مردم
را با فرهنگ عاشورا پیوند بزند و حال مخاطبان را
خوب کند ابراز خرسندی می کند .با این همه این
تعزیه خوان از کمبودهای فعاالن این عرصه هم
می گوید و می افزاید :سال های گذشته فضایی
بــرای اجــرای تعزیه خوانی داشتیم اما به واسطه
توسعه شهر ،میدانی در ایور ایجاد شد که موجب
ســرگــردانــی تعزیه خــوان هــا شــده اســت« .آب ــراه»
خواستار توجه ویژه مسئوالن برای در نظر گرفتن
مکانی ثابت برای فعاالن این عرصه می شود.

