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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

یک چهره

روایتی از میراثی که به یغما می رود

مرتضوی

جای خالی نمایش تاریخ و هویت استان

نسخههای خطی را می تــوان به عنوان یکی از
کهنترین ابزار انتقال دانش ،حکمت و فرهنگ
دانست که هویت تاریخی و فرهنگی هر منطقه و
به تبع آن یک ملت را رقم می زند؛ آثاری که هویت
فرهنگی ریشه دار و افتخارآفرین پیشینیان را به
ما یادآوری میکند.
ایــن در حــالــی اســت کــه هــنــوز در بسیاری از
مناطق حفظ و انتقال این دانش به درستی تبیین
نشده است و هنوز هستند افرادی که طمع جنبه
مادی باعث شده است با فروش برخی آثار ،این
میراث گران سنگ را به یغما ببرند ،در حالی که
به نظر می رسد حفظ و نگهداری از این آثار نفیس
فرهنگی گامی نخست برای بهره مندی از این
ذخایر ارزشمند است.
«قاسم مهرنیا» از عالقه مندان به فعالیت های
فرهنگی و هنری است که از مجموعه ای از آثار
ارزشمند فرهنگی و تاریخی نگهداری می کند.
وی می گوید :ترجیح می دهم آثار را نزد خودم
نگه دارم زیرا وقتی آن ها را در اختیار دیگران قرار
دادم بازگردانده نشد.
وی که اسناد خطی از درشکه ،جهیزیه و  ...را
هم در اختیار دارد ،تاکید می کند :اگر مکانی
در استان باشد و این اطمینان را بدهد که آثار
اهدایی را در دسترس عموم قرار می دهد ،تمایل
دارم به منظور بهره مندی دیگر عالقه مندان این
آثار را در اختیار آن مرکز قرار دهم .پیش از این
آثــاری را به میراث فرهنگی استان اهــدا کردم
که خبری از آن ها نیست و همین امر سبب شده
رغبت چندانی به ارائه آثار نداشته باشم« .حکیم
شفاهی» هم در زمــره افــرادی است که از چند

مجموعه نفیس کــه قــریــب بــه  200ســال در
خاندان او چرخیده نگهداری می کرد و به تازگی
به شــورای شهر اهــدا کــرده اســت .او به ارزش و
اهمیت این آثار اشــاره می کند و می گوید :در
واقــع می تــوان با واگــذاری این آثــار زمینه بهره
مندی افراد در حوزه پژوهش را فراهم و به نوعی
از این طریق هویت فرهنگی و تاریخی فراموش
شده این شهر را بازنگری کرد.
  یک استاد تاریخ با بیان این که نسخههای خطی
به عنوان یکی از کهنترین ابزار انتقال دانش،
حکمت و فرهنگ و در حکم گنجینه ارزشمندی
است که در تحقیقات امــروز بسیار مهم است،
از این که هنوز آگاهی چندانی برای ارائه نسخ
خطی به مراکز مربوطه وجود ندارد ،اظهار تاسف
می کند و می افزاید :دست نوشته هایی که در
خــانــواده هــای کهن بجنوردی موجود اســت به
خاطر نداشتن آگاهی و توجه به جنبه مادی ،هم
چنان توسط آن ها نگهداری می شود و متاسفانه
در استان هستند افرادی که اقدام به فروش این
آثار می کنند.
«سپهری» اضافه می کند :بهتر است فراخوانی
از ســوی مراکزی همچون میراث فرهنگی،
شهرداری و اداره کل کتابخانه ها به واسطه
آسیب هایی که ایــن آثــار ارزشمند را تهدید
می کند ،ارائه شود تا عالوه بر ارزشیابی آثار،
افراد برای واگذاری آن ها به این مراکز ترغیب
شوند.
وی از نبود مراکزی بــرای نگهداری از این آثار
ارزشمند در استان سخن می گوید و اظهار می
کند :در این میان هستند افرادی که از مجموعه
آثــار نفیس بــرخــوردارنــد و بــه واســطــه نداشتن
آگاهی به فروش آن ها اقدام می کنند .رئیس

مقرر شد
بخشی از آثار
در کتابخانه
مرکزی
نمایش داده
شود ولی
تاکنون وارد
فاز اجرایی
نشده است

جعفر حجازی

آرشیو

اداره توسعه کتابخانه های اداره کل کتابخانه
هــای عمومی استان با بیان ایــن که هنوز این
نهاد درباره راه اندازی بخش نسخ خطی به نظر
واحدی نرسیده است و در حال برنامه ریزی است
که آیا از نسخ خطی در کتابخانه های مرکزی
استان ها یا به صورت منطقه ای و کشوری در
یک مکان واحد نگهداری شود؟ اظهار می کند:
منتظر دستورالعمل نهاد کتابخانه ها هستیم.
«پاکزاد» ادامه می دهد :بر اساس بررسی های
انجام شده از سوی کارشناسان این نهاد ،برخی
منابع شامل چاپ سنگی و گــراور در مجموعه
های کتابخانه های عمومی استان وجود دارد و
در صورت مجاب کردن مردم برای تحویل نسخ
خطی می توان برای ایجاد چنین بخشی برنامه
ریزی کرد.

وی خاطرنشان می کند :آشنایی نداشتن با
چنین مراکزی به منظور نگهداری از آثار باعث
شده افــراد کمتر مراجعه کنند ،ضمن این که
کتابخانه مرکزی تازه راه افتاده است و پیش از
این امکان نگهداری از منابع ارزشمند وجود
نداشت.
وی می افزاید :البته باید این مسئله را هم مد نظر
داشت که مردم وقتی آثار ارزشمند را تحویل می
دهند انتظار دارند در معرض نمایش قرار گیرد.
مسئول موزه های استان نیز با اشــاره به وجود
 350نسخه خطی در مجموعه موزه آیینه خانه
شامل قرآن خطی ،ادعیه ،فرامین حکومتی و...
می گوید :اکنون با توجه به غیر فعال بودن موزه
امکان نمایش آثاری که بخشی از آن خریداری و
اهدا شده وجود ندارد.

«طالب زاده» به تفاهم نامه ای که چندی پیش
میان اداره کل کتابخانه های عمومی منعقد شد
اشاره و اعالم می کند :مقرر شد بخشی از آثار در
کتابخانه مرکزی نمایش داده شود که تاکنون
وارد فاز اجرایی نشده است.
وی خاطرنشان می کند :با توجه به این که موزه
غیر فعال اســت می تــوان از ایــن ظرفیت بهره
گــرفــت .وی با اشــاره به ایــن که آمــادگــی برای
تحویل اسناد و نسخ خطی وجود دارد ،تصریح
می کند :نگهداری و خرید و فروش نسخ خطی
در داخل کشور بالمانع است.
این در حالی است که چندی پیش «امیرخانی»
مــعــاون کتابخانه ملی ای ــران نسبت بــه خــروج
بسیاری از میراث و نسخه های خطی ارزشمند از
ایران هشدار داده بود.

قاصدک

قصه گویی در کانون اسفراین

نمایشنامه خوانی برای کشف استعداد ها

نجفیان -مربی مسئول مرکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اسفراین از برگزاری
سومین جشنواره قصه گویی قصه های سبز در این شهرستان خبر داد.
«عباس آبادی» با اشاره به این که این جشنواره با مشارکت اداره حفاظت محیط زیست اسفراین برگزار خواهد
شد ،افزود :سومین جشنواره قصه گویی قصه های سبز در  ۴گروه سنی  ۵تا  ۸سال ۹ ،تا  ۱۲سال ۱۳ ،تا
 ۱۷سال و باالی  ۱۷سال برگزار می شود که مدت هر قصه نباید بیشتر از  ۱۵دقیقه باشد.وی بیان کرد :این
جشنواره قصه گویی  ۴بهمن امسال در سالن آمفی تئاتر مرکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان اسفراین برگزار می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی اسفراین از برگزاری نخستین جشنواره نمایشنامه خوانی در این
شهرستان خبر داد«.رضا ارغیانی» کشف استعدادهای جدید بازیگری ،معرفی هنر نمایشنامه خوانی و پرورش
قدرت بیان و ارتقای سطح نمایشنامه خوانی بازیگران را از مهم ترین اهداف این جشنواره برشمرد و افزود :این
جشنواره پذیرای آثار نمایشنامه نویسان بومی ،ایرانی و خارجی با موضوع آزاد خواهد بود.وی با اشاره به این که
متقاضیان باید حداکثر تا تاریخ  ١٢بهمن  ٩٧نمایشنامه های شان را به دبیرخانه ارائه دهند ،اظهار کرد :آثار
راه یافته به جشنواره ،هفته دوم اسفند  ٩٧در تاالر استاد شاهد مجتمع فرهنگی و هنری نسیم اسفراین ضمن
خواندن برای عموم مورد داوری نهایی قرار خواهند گرفت.

جوایز
نقدی و
غیرنقدی هفتگی

پاسخصحیحهرسرگرمی،یکشانسقرعهکشی
قرعه کشی و اسامی برندگان ،شنبه هر هفته
دربارهسرگرمیهای«مارپیچ»بیشتربدانیم...

ابزارآموزش

.

«غیرمستقیم»و«نامحسوس»
محمدمهدی رنجبر

حل کردن مارپیچ و مسیریابی از بین راههای تودرتو ،یکی
از معروفترین سرگرمیهای جهان برای کودکان است.
در بســیاری از کشــورهای جهــان ،از این ســرگرمی برای

یاب مارپیچ
نقش ِ
یکشنبهها و چهارشنبهها

ﺳﺎده

آمــوزش مفاهیم بــه کــودکان اســتفاده میشــود .یکی از
مهمترین دالیل کاربردی بودن این سرگرمی برای آموزش
این است که کودک برای حل کردن این سرگرمی و یافتن
مســیر صحیح ،وادار میشــود برای مدت زیادی به صفحه
این سرگرمی خیره شود.
پس میتــوان از جذابیت
حل ایــن ســرگرمی برای
دیــده شــدن بســیاری از
مفاهیمــی که بــه راحتی
دیــده نمیشــوند یا حتی
خوانده شــدن آنهــا(در
صــورت ســواد داشــتن
کودک) استفاده کرد.

خط اختصاصی پاسخ ها و نظرات۳۰۰۰۷۲۲۵۲ :
اطالعات بیشتر در وب سایت 1sargarmi.ir

البتهممکناستمابایکنگاهسهلانگارانهوسطحی،متوجه
منظورپنهانطراحنباشیماماواقعیتایناستکهازامثالاین
سرگرمیبرایمتمرکزشدنکودکانرویموضوعاتاستفاده
میشــود و تاثیر غیرمســتقیم ســرگرمی روی ذهن کودکان،
باعث آموزشهایی خواهد شد که مد نظر طراح سرگرمی بوده
است .چه خوب اســت که مراقب باشــیم با این شیوهها ،گول
نخوریم و چه بهتر اســت که
ما هم یــاد بگیریــم از طریق
«صنعت سرگرمی» ،مفاهیم
مــد نظرمــان را به کــودکان
انتقال بدهیم.

پاسخ
مسابقههای
قبل

موفق و پیروز باشید،
و حرفهای

قانون:دراینمارپیچیکتصویرپنهانشدهاست!برایکشفآنباید«یکخطشکستهمارپیچ»را پیداکنیدکهازورودیمارپیچواردشودوازخروجیآنبیرونبرود.اینخطبایدبدون
«شاخه»و«دوراهی»باشد.وقتیمسیرصحیحپیداشد،هرخالرنگیکهدرمسیرباشدبهشمامیگویدکهادامهمسیرراتاخالبعدیباچهرنگی ضخیمکنیدتاتصویرآشکارشود.
پیشنهادمیشودکه:درهردوراهی،مسیرهایانحرافیبنبستراباخطوطکمرنگمشخصکنیدتابهاشتباهنیفتید.بهخالهایرنگیدرمسیرهایبنبستبیاعتناباشید.

سودوکو
هر روز

قانون:ارقام 1تا 9رادرخانههایخالیبنویسیدطوریکه درهرسطر،درهرستونودرهر
مربع3در 3هیچرقمیتکرارینباشد.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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برایارسال
پاسخوشرکت
درمسابقه،
ارقامسطرهای
اولودوموسوم
ازهرسودوکوی
حلشدهرابه
ترتیبازخانه
باال-چپ تا خانه
پایین-راستبه
صورتیکعدد
 ۲۷رقمی(بدون
فاصله،اینتریا
کاراکتردیگری)
پیامککنید.
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حرفهایهاو
مدعیانسودوکو
درجهدشواری
هرسودوکو+
زمانحلشان
راپیامککنند.
مثال:متوسط
۰۰:۱۲:۲۰

برایارسالپاسخ
وشرکتدرمسابقه،
دوتاازاجزایتصویراین
معما رادرمتنپیامکتان
نامببرید.

جعفر حجازی فعالیت اش را در عرصه تئاتر با
گذراندن دوره آموزشی در کارگاه تئاتر میم و
با بازی در نمایش «ترانه سرزمین من» در سال
 ۸۶آغاز کرد.
بعد از وقفه ای طوالنی در دوران دانشجویی،
فعالیت اش را از سر گرفت و با کارگردانی اثر
نمایشی «داد و الف» در هفتمین جشنواره
تئاتر استان ،تجربه جدیدی را در این عرصه
کسب کرد.
فعالیت این هنرمند به واسطه تحصیل در
رشته تئاتر گسترده شد .حضور در  3دوره
جــشــنــواره بین المللی تئاتر دانشگاهی
بــا نمایش هــای «دومــیــن قــانــون انتروپی»
و «انــگــشــت بــه انــگــشــت» و ســی و هفتمین
جشنواره تئاتر فجر بخشی از کارنامه پربار این
هنرمند جوان استان است.
او که به واسطه ادامــه تحصیل در پایتخت
ماندگار شده است درباره حضورش در سی و
هفتمین جشنواره تئاتر فجر به عنوان نماینده
ای از پایتخت سخن می گوید و اضافه می
کند :به واسطه این که تمام عوامل این کار از
تهران هستند نمی شد با نام بجنورد در این
جشنواره شرکت کرد و این به معنای دلخور
بودن از فضای تئاتر شهرمان نیست ،هر چند
فضای آن ایده آل نباشد.
کارگردان اثر نمایشی «انگشت به انگشت»
به تفاوت های موجود برای فعالیت در عرصه
تئاتر در شهرستان ها و پایتخت می پردازد
و مــی گــویــد :در شهرستان هــا بــه خصوص
بجنورد ،یکی از مسائل مهم نبود آمــوزش
است؛ نه فقط به شکل دانشگاهی بلکه حتی
در آموزش های کوتاه و آموزشگاهی از افراد
توانمند بهره گرفته نمی شود.
وی البته به ظرفیت های خوب تئاتر در استان
اشاره می کند و می گوید :متاسفانه آن گونه
که باید از ظرفیت ها استفاده نشده است.
وی دربــاره این که در سال های اخیر اتفاق
های تئاتری خوبی در بجنورد افتاده است و
این موجب می شود روند اجراهای عمومی
شکل خوبی پیدا کند ،سخن مــی گوید و
امیدوار است :زمانی برسد که هر روز  ۲اجرا
داشته باشیم زیرا این اتفاق کمک شایانی به
حرکت رو به جلوی تئاتر می کند.
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