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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

قاصدک

نمایشگاه تصویرسازی برپا
می شود

دومین نمایشگاه تصویر ســازی و خالقیت آزاد
کــودکــان مــن برپا مــی شود .سرپرست معاونت
هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان
شمالی با اعالم این خبر افزود :در این نمایشگاه
 90اثر نقاشی کودکان به نمایش گذاشته می
شود که عواید آن به نفع مدرسه معلوالن  12آذر
خواهد بود«.حیدری» افزود :این نمایشگاه از 25
ماه جاری در  2نوبت صبح و بعدازظهر از ساعت
 9:30تا  13و  17تا  21در خیابان میرزارضا
کرمانی  5به همت آموزشگاه خانه کودکان من
برپا می شود.

صنایع دستی در نمایشگاه
بیرجند

امثال الحکم

تا َنوی جینار َمو خریدار
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 کرمانج از زبــان «فرامرز نورمحمدزاده» می
پــردازیــم.وی با بیان این که ضرب المثل « تا نَوی
جینار َمــو خــریــدار» به معنای ایــن اســت که «اول
همسایه را ببین بعد حیاط بخر» ،می گوید :این
مثل به ارزش همسایه خوب اشاره دارد.

با ظرفیت  220تختخواب در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار دهند تا مراحل
مربوط به ساخت این بیمارستان انجام شود.وی خاطرنشان کرد :در این صورت
این محل در اختیار میراث فرهنگی قرار می گیرد که بخش مورد نیاز برای احیای
مجموعه عمارت مفخم در نظر گرفته می شود.

سهم ناچیز راز و
جرگالنیها از فضای
فرهنگی
نجاهی
شهرستان راز و جرگالن ،بوستانی از اقوام
و ظرفیت هــای فرهنگی و هنری بــه دلیل
داشتن اهالی مستعد است و در جایگاه ویژه
ای در حوزه اصالت فرهنگی و باور های قومی
قرار دارد .در شمال شرقی ترین نقطه کشور
اقوامی از قبیل ترکمن ها ،کردها ،ترک ها و
تات ها جمعیت ۶٠هزار نفری سرزمین اسب
و ابریشم را تشکیل داده اند و از پوشش سنتی
و لباس های محلی شان گرفته تا دست بافته
هایشان که گــره هــای آن تــار محبت بر پود
صفاست شهرت و آوازه جهانی دارد و مرز نمی
شناسد.
ایــن ظرفیت بــی بدیل و مثال زدنــی ایجاد
مجتمع و فضای فرهنگی را در این شهرستان
کــه مــحــروم از حتی یــک سانتی متر فضای
فرهنگی و هنری و اداره فرهنگ و ارشاد است
توجیه می کند.
احــداث مجتمع فرهنگی در راز و جرگالن
زمینه ســاز احیای موسیقی قــوم ترکمن و
تدوین برنامه های فرهنگی خاص منطقه و
توسعه و ترویج حوزه های هنری و نمایشی
خواهد شد ایــن در حالی اســت که برخی
شهرهای استان با جمعیتی غیر قابل مقایسه
دارای مجتمع فرهنگی هستند ،امــا راز و
جرگالن سهم ناچیزی از فضای فرهنگی و
هنری دارد.
یکی از اهالی این خطه با اشــاره به ظرفیت
موسیقی راز و جرگالن می گوید :در صورت
احداث فضای فرهنگی ،موسیقی منطقه دچار
تحول خواهد شد و با برگزاری کنسرت ها و

شب موسیقی شرایط شناسایی استعدادهای
این حوزه و شناساندن ماهیت موسیقی غنی
ترکمن فراهم خواهد شد.
«مرادی» اظهار می کند :مکانی برای برگزاری
برنامه های ویژه در مناسبت های خاص وجود
نــدارد و در صورت احــداث این فضا می توان
حتی برای تودیع و معارفه و جشن ها و آیین ها
از آن استفاده کرد.
وی مــی افــزایــد :هنر عکاسی و نقاشی به
دالیل مختلف از نظرها دور مانده است و به
آن پرداخته نمی شود و در صورت برگزاری
نمایشگاه های عکاسی و نقاشی با بهره گیری
از ظرفیت بکر عکاسی منطقه در مجتمع
فرهنگی ،افراد مستعد شناسایی می شوند و
قشر پویای جوان و نوجوان برای فعالیت در
این عرصه رغبت خواهند داشت.
یکی دیگر از شهروندان نبود فضای فرهنگی
و هنری را یــک معضل و آسیب مــی دانــد و
اظهار می کند :ایجاد مجتمع فرهنگی فرصت
فعالیت های متعدد فرهنگی و هنری را برای
این منطقه ایجاد می کند که جای آن در حال
حاضر بسیار خالی است.
او برخورداری از فضاهای فرهنگی و هنری را
الزمه توسعه یک جامعه می داند و می افزاید:
داشتن فضای مطالعه ،یکی از ابزارهای توسعه
فرهنگی در منطقه است و با توجه به جمعیت
ایــن منطقه توسعه زیــرســاخــت هــا و ایجاد
فضاهای مختلف فرهنگی و هنری از جمله
نگارخانه موتور محرکی برای رونق فعالیت
های فرهنگی است.
یکی دیگر از اهالی نیز با اشــاره به اهمیت
و لــزوم احــداث مجتمع فرهنگی می گوید:

پیگیر استقرار
اداره فرهنگ
و ارشاد در
این شهرستان
هستیم اما
اقدام قابل
توجهی از
طرف اداره کل
انجام نشده
است

بر بال خیال

خانه روشن
ای خانه روشن ،شب ویران تو پیداست
آوار ستونهای هراسان تو پیداست
بر چهره بیرنگ بهاری که نداری
حتی ترک خنده گلدان تو پیداست
از شانه دیوار ،فرو ریخته قندیل
گیسوی پریشان زمستان تو پیداست
سرشار سکوتی ولی آواز تماشا
از روزنه پلک درختان تو پیداست
زندانی دیوار مشو پنجره باز است
فریاد بزن جرئت پنهان تو پیداست
عبدالجبار کاکایی


عکس :تزیینی

صنایع دستی اســتــان در  4غــرفــه در نمایشگاه
بیرجند در معرض نمایش قرار گرفت.معاون صنایع
دستی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری خراسان شمالی با اعالم این خبر به
خبرنگار ما افزود :در این نمایشگاه که در خراسان
جنوبی برپا شــده اســت ،دســت بافته هــای داری،
صنایع دستی ترکمنی ،پارچه بافی و البسه محلی
صنعت گــران خراسان شمالی به نمایش درآمــده
است«.عابدی» افــزود :این نمایشگاه تا بیست و
چهارم ماه جاری دایر است.

تعیین تکلیف
موزههای استان

مــوزه هــای استان بــرای انتقال به مجموعه بیمارستان امــام رضــا (ع) تعیین
تکلیف شدند.معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری خراسان شمالی با بیان این مطلب به خبرنگار ما افزود :موزه برای
معرفی فرهنگ استان می تواند نقطه عطفی باشد که با تملک بعضی از امالک

شخصی و مجموعه بیمارستان امام رضا(ع) اتفاق می افتد که طی جلسه ای با
این قضیه موافقت شد.دکتر «وحدتی» افزود :از آن جایی که مجموعه بیمارستان
امام رضا(ع) هنوز مورد استفاده است ،طی این جلسه قرار شد ارگان های مرتبط
متناسب با نیاز دانشگاه علوم پزشکی ،قطعه زمینی را برای احداث یک بیمارستان
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ادب و هنر

فضای فرهنگی می تواند برای مردم منطقه
جــای خالی سینما را پر کند و با برگزاری
کالس های آموزشی می توان به ویژه در فصل
تابستان اوقات فراغت نوجوانان و کودکان را
به نحو احسن پر کرد.
منطقه ای با فرهنگ غنی و مردمی اصیل ماه
هاست که از اداره فرهنگ و ارشــاد محروم
است و دیگر حتی از تابلوی نمایندگی این
اداره کــه در ســردر اتاقکی در بخشداری
مرکزی نصب شده بود خبری نیست و مردم
همچنان منتظر افتتاح مجتمع فرهنگی و
هنری هستند و به امید این اتفاق روزها را
سپری می کنند.

در ایــن بـــاره فــرمــانــدار راز و جــرگــان می
گوید :مکاتبات الزم از طرف فرمانداری راز و
جرگالن با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان انجام شده است و پیگیر استقرار اداره
فرهنگ و ارشــاد در این شهرستان هستیم،
اما اقدام قابل توجهی از طرف این اداره کل
صورت نگرفته است.
«زارعـــی» اظهار می کند :راز و جرگالن از
داشتن مجتمع فرهنگی محروم است و با توجه
به ظرفیت فرهنگی منطقه احــداث فضای
فرهنگی و هنری ض ــروری اســت و در حال
حاضر پیگیر احداث مجتمع و حل این مشکل
هستیم.

اگر بگذارند
چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند
و تماشای تو زیباست اگر بگذارند
سند عقل مشاعی است همه می دانند
عشق اما فقط از ماست اگر بگذارند
وقتی اظهار نظر کرد دلم ،فهمیدم
عشق هم صاحب فتواست اگر بگذارند
روستا زاده ام و سبز تر از برگ درخت
سینه ام وسعت صحراست اگر بگذارند
دل درنایی من ،این همه بیهوده مگرد
خانه دوست همین جاست اگر بگذارند
غضب آلوده نگاهم مکنید ای مردم
دل من مال شماهاست اگر بگذارند
محمود اکرامی فر


