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موسیقی ترکمن با ساز بی مهری
نجاهی
موسیقی اق ــوام نقش گسترده ای در انتقال
فرهنگ و باورهای آن ها دارد و تجلی اندیشه،
غم ،شادی و آیین هاست .دوتار ،کمانچهَ ،بخشی
و اســب در قامت رعــنــای دشــت بــا لباس های
محلی ،آن چیزی است که از موسیقی و فرهنگ
سرشار و غنی ترکمن در ذهن مان تداعی می
شود و البته بیانگر هویت هنری مردم بی آالیش
ترکمن است و تلفیق صدای دوتــار و بخشی ما
را به قلب تاریخ می برد .اما دیرزمانی است که
چندان صدای دوتــار و موسیقی در جشن های
محلی اهالی جرگالن شنیده نمی شود و با وجود
آن که هنوز هم طرفدارانی دارد اما با بی مهری
هایی روبــه رو اســت و گویا نوازندگان ترکمن
فراموش شده اند.
هنرمندانی که هنر آبــا و اجــدادی و گوشه ای
از فرهنگ و تاریخ این دیار کهن را به دوش می
کشند ایــن روزهــا تنها دلخوشی شــان اجــرا در
مراسم محلی ،خواندن و نواختن بــرای معدود
مهمانانی اســت کــه هنوز موسیقی را دوســت
دارند.
«جبار خادمی» از فعاالن موسیقی و نوازندگان
بخش جرگالن که از  ۹سالگی پا به این عرصه
گذاشته است ،می گوید :بیش از  ۲۰سال است
که سازم دوتار و کمانچه است و معمو ًال در جشن
های محلی با دوستانم بدون هیچ چشمداشتی
اجرا می کنیم.

او نداشتن بیمه و مجوز فعالیت را از مهم ترین
مشکالت نوازندگان و فعاالن موسیقی منطقه
بیان می کند و ادامــه می دهــد :فعالیت بدون
مــجــوز ،کــار را مشکل ک ــرده و مــدتــی اســت با
همکارانم پیگیر مجوز و بیمه هستیم که اخیر ًا
قول هایی داده اند و امیدوارم این اتفاق بیفتد.
این هنرمند معتقد است :باید از ظرفیت پیش
کسوتان و استادان موسیقی مقامی و ترکمن
برای تربیت شاگردان و کارآموزان بهره گرفت و
شرایط و زمینه را برای یادگیری عالقه مندان به
این هنر فراهم کرد.
از نگاه «خادمی» آموزش مستلزم داشتن مکانی
مناسب بــرای تمرین و تــبــادل اطــاعــات بین
اســتــادان و فــعــاالن موسیقی و الزمــه ایــن امر
گسترش فعالیت انجمن موسیقی شهرستان
است تا بستر توسعه فراهم و موسیقی شناسانده
شود.
«محمدی» یکی دیگر از نوازندگان جرگالنی که
ســال هاست در ایــن عرصه فعالیت مــی کند
از نداشتن بیمه و نبود چتر حمایتی گالیه و
اظهار می کند :سال هاست پیگیر بیمه هستم
و به تازگی قول حمایت اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی شهرستان برای پیگیری مشکالت روزنه
امیدی را در دل مان روشن کرده است و امیدوارم
تداوم داشته باشد.
وی اضافه می کند :فعاالن موسیقی جرگالن
ظرفیت حضور در جشنواره هــای ملی و بین
المللی را دارند و در چند سال گذشته با حضور
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در جشنواره ها با افتخارآفرینی ،شایستگی
شــان را ثــابــت ک ــرده انــد امــا متاسفانه بیشتر
فعالیت اهالی موسیقی منطقه محدود به جشن
های محلی می شود.
وی به هنرمندانی که در این منطقه در عرصه
موسیقی فعالیت می کنند و از نظر مالی حمایت
نمی شوند و این امر مشکالتی را برای شان به
دنبال داشته است ،اشــاره می کند و خواستار
توجه ویژه متولیان امر به این ظرفیت ناب می
شود.
یکی از پیش کسوتان این منطقه درباره این که
سال ها عمر خود را صرف موسیقی کرده ،بی

آن که ذره ای مورد حمایت قرار بگیرد سخن می
گوید و از این که دیگر رغبتی برای فراگیری این
هنر از سوی جوان ها وجود ندارد که نشان می
دهد تاریخ و فرهنگ جایی در این روزگار ندارد،
گالیه مند است.
او که حاضر به درج نامش نیست بی مهری ها را
تنها مربوط به مسئوالن نمی داند و از بیگانگی با
هنر موسیقی می گوید که گریبان برخی را گرفته
اســت ،غافل از این که این موسیقی بخشی از
فرهنگ این خطه است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشـــاد اســامــی راز و
جرگالن هم با اشاره به این که موسیقی نماد و

نگاه

ضرورت جانمایی نگارخانه
در اسفراین

هویت اقوام است ،با اذعان به ظرفیت خوب این
شهرستان به واسطه تنوع قومیت ها ،بر بهره
گیری از این ظرفیت تاکید می کند.
حجت االســـام «مــنــصــوریــان» بــا بیان ایــن که
برای حل مشکل بیمه و کارت هنرمندان عرصه
موسیقی اقدامات الزم انجام شده است و افراد
معرفی شده اند ،به راه اندازی انجمن موسیقی
راز و جرگالن اشاره می کند و از افتتاح مکتب
خانه موسیقی در آینده ای نزدیک خبر می دهد و
می گوید :اکنون برای اعتالی موسیقی ،آموزش
تار و گیتار در راز و آموزش تار در جرگالن در حال
انجام است.

نجفیان -یکی از مهم ترین دغدغه هایی که
هنرمندان اسفراینی به آن به چشم یک ضرورت
نگاه می کنند ،وجود یک نگارخانه با دسترسی
آسان و در مسیر گذر شهروندان است.
نیازی که به عنوان یک مطالبه در نشست اخیر
اصحاب فرهنگ ،هنر و ادب اسفراین با مدیرکل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مطرح و بر طرح
ایــن مسئله و دقــت نظر بر ایــن مهم تاکید شد؛
نگارخانه ای که بتواند هر رهگذری را برای نظاره
آثــار هنرمندان فراخواند .ضــرورت ایــن مسئله
وقتی بیشتر احساس می شود که اخیرا نمایشگاه
های خوبی در این شهرستان برگزار و با استقبال
خوبی مواجه شــده اســت .ایجاد یک نگارخانه
مناسب جز نگارخانه موجود در مجتمع فرهنگی
و هنری نسیم می تواند این نقطه قوت را تقویت
کند و به هنرمندان این عرصه انگیزه مضاعفی
ببخشد.
بنابراین انتظار مــی رود متولیان و مسئوالن
دستگاه های فرهنگی ،شــورای اسالمی شهر و
شهرداری و فرهنگ و ارشــاد اسالمی اسفراین
برای تحقق این مطالبه کلیدی فعاالن هنرهای
تجسمی ،خوشنویسی و عکاسی اهتمام جدی
بــورزنــد تا بیش از پیش شاهد جلوه هــای هنر
اصحاب فرهنگ و هنر اسفراین باشیم.

امثال الحکم

قاصدک

نمایش «دن کامیلو»
روی صحنه می رود

درخشش «امید»
در جشنواره بین المللی

اختصاص اعتبار برای یک
کتابخانه

بو ایل ِ
ک قوش ،بیلدر
ک قوش ،جیو جیو ِار َگت َیه

نمایش «دن کامیلو» در پــاتــوی شمس روی صحنه می
رود .کارگردان این اثر نمایشی در گفت و گو با خبرنگار ما اعالم
کــرد :ایــن اثــر بر اســاس قصه کوتاه «جیووانینو گوارسکی»،
نویسنده ایتالیایی با نگاهی آزاد به نمایشنامه «دنیای کوچک دن
کامیلو» نوشته کوروش نریمانی است که از سوم تا یازدهم بهمن
در پالتوی شمس روی صحنه می رود«.عباس کریمی» افزود:
این نمایش محصول کارگاه آموزشی بازیگری و به همت موسسه
فرهنگی و هنری «آوش» تولید شده است .وی خاطرنشان کرد:
«دن کامیلو» طنز اجتماعی است که توسط هنرمندان جوان
استان از جمله «جالل محمدزاده»« ،محمد اسماعیل زاده»،
«عطیه مرغزاری» و «سهیال رضا زاده» روی صحنه می رود.

«امید شکری» عکاس توانمند و خوش ذوق بجنوردی در ششمین
جشنواره بین المللی عکس «خیام» موفق به دریافت لوح تقدیر
از سوی هیئت داوران شد.به گزارش خبرنگار ما ،در این دوره از
جشنواره که در  6بخش با موضوعات آزاد تک رنگ ،آزادرنگی،
شهر ،خالق ،گردشگری و تلفن برگزار شد ۱۴۰۸ ،شرکت کننده با
 ۱۳۴۰۹عکس از ۵۰کشور شرکت کردند و آثار این عکاس هم در
زمره  ۱۲۲اثر راه یافته به بخش نمایشگاهی قرار گرفت.این گزارش
حاکی اســت ،جشنواره بین المللی عکس خیام تنها جشنواره
داخلی زیر نظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی (فیاپ) است
که توسط نمایندگی فیاپ در ایران ،کلوپ عکس فوکوس ،با حضور
رئیس و معاون فیاپ از کشور ایتالیا و بلژیک برگزار شد.

نجفیان -رئیس اداره کتابخانه های عمومی اسفراین از
اختصاص اعتبار  ۳۷۰میلیون ریالی برای آغاز عملیات
اجــرایــی کتابخانه روســتــایــی روئــیــن خبر داد«.قــاســم
ابراهیمی» با اشاره به این که این اعتبار از منابع تملک
دارایی و سرمایه ای برای احداث کتابخانه عمومی روئین
در زمین اهدایی از سوی یک خیر حوزه کتاب تخصیص
یافته است ،افزود :با ابالغ نقشه از سوی نهاد کتابخانه های
عمومی کشور عملیات اجرایی احداث آن آغاز خواهد شد
که در احداث این کتابخانه ایجاد خانه کتابدار هم مورد
توجه است.گزارش خبرنگار ما حاکی است ،اسفراین دارای
 4کتابخانه شهری و  7کتابخانه روستایی است.

ادبیات فارسی سرشار از مثل ها و اصطالحاتی
است که بر غنای آن افزوده است.
در این شماره به یکی از ضرب المثل های رایج
بین قوم ترک از زبــان «عزیز ا ...حــیــدرزاده» که
سینه اش صندوقچه ای از فرهنگ عامه است
می پردازیم .وی با بیان این که ضرب المثل «بو
ایل ِ
ک قوش ،بیلدرک َ
تیه» به
قوش ،جیو جیو اِر َگ َ
معنای این است که «گنجشک امسال به گنجشک
پــارســال جیک جیک کــردن یــاد می دهــد» ،می
گوید :این مثل برای فردی به کار می رود که هنوز
اول راه و نسبت به شخص با تجربه مدعی است.

