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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

بر بال خیال

گفت و گو

بی خیال

یک مسئول خبر داد :اعتبار موزه هنرهای معاصر بجنورد در راه برگشت خوردن
مرتضوی -سهم ناچیز موزه هنرهای معاصر بجنورد از اعتبار ملی در
راه برگشت خوردن است.موزه هنرهای معاصر در زمره پروژه های
ملی است که سال گذشته زمزمه های استانی شدن آن به گوش رسید
اما به گفته مسئول پروژه های عمرانی دفتر طرح های عمرانی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی هر چند به واسطه این که موزه ردیف اعتباری
مشترک دارد ،تصمیم گرفته شد پروژه همانند دیگر پروژه های این
ردیف استانی شود ،اما از آن جایی که هر یک از پروژه ها در این ردیف
مربوط به استان های مختلف بود ،ذی حساب هیچ استانی زیر بار

پرداخت نرفت و مقرر شد ذی حساب وزارتخانه اقدام کند و در نهایت
پروژه ملی باقی ماند« .توکلیان» برخالف مسئوالن استان که مبادله
نشدن موافقت نامه را دلیل جذب نشدن اعتبار این پروژه می دانند،
مشکل اصلی این پروژه را نبود اعتبار اعالم کرد و از این که اعتباری
وجود ندارد تا ذی حساب پرداخت کند ،سخن گفت .او از این که
سال  98سهم اعتبار موزه از  25میلیارد و  700میلیون تومان ردیف
اعتباری 200 ،میلیون تومان است و این اعتبار ناچیز رقمی به حساب
نمی آید و دردی را دوا نمی کند ،خبر داد و گفت :برگشت خوردن این

رفته ای
و من هر روز
به موریانه هایی فکر می کنم
که آهسته و آرام
گوشه های خیالم را می جوند
تا بی «خیال» نشده ام
برگرد!
  رضا کاظمی

اعتبار ناچیز تفاوت چندانی در پیشرفتش ندارد .این مقام مسئول،
اعتبار مورد نیاز ساالنه پروژه موزه هنرهای معاصر را برای به سرانجام
رسیدن  5میلیارد تومان ذکر کرد که در صورت تزریق  200میلیون
تومان اعتبار باید  30سال پا به پای پروژه حرکت کرد تا به بهره برداری
برسد .از نگاه او این رقم ناچیز اعتبار تاثیر چندانی در پیشرفت ندارد
و سهم پروژه باید بیشتر از این ها باشد .او به تالش هایش به منظور
جذب اعتبار دندان گیر برای سال آینده اشاره کرد تا بتوان این پروژه
را یک قدم به جلو حرکت داد.

قاصدک

از نگاه فعاالن فرهنگی و ادبی استان بررسی شد

مرتضوی

انجمن نویسندگان؛ بودن یا نبودن

شکل گیری انجمن نویسندگان اقدامی بود که
سال گذشته از سوی جمعی از عالقه مندان به
فعالیت های فرهنگی و ادبی شروع شد و چندی
پیش هم به ثبت رسید تا آغازی باشد برای سامان
دادن به فعالیت های ادبی و شناسنامه ای شود
برای شاعران و نویسندگان استان.
اگر چه این حرکت هنوز شکل و شمایل رسمی
به خــود نگرفته و فعالیت چشمگیری نداشته
اســت امــا با توجه به تعدد فعالیت هــای ادبــی،
موافقان و مخالفانی دارد که در این گزارش سعی
کردیم لزوم شکل گیری این انجمن و سمت و سو
گرفتن فعالیت های آن را از نگاه اعضا و فعاالن
ادبــی بررسی و در نگاهی اجمالی به این مهم
دست پیدا کنیم که آیا فعالیت هایی از این دست
سرانجامی خواهد داشــت؟ چگونه می تــوان با
توجه به فعالیت های جزیره ای در استان به این
مهم دست یافت؟
«سیدی زاده» که در زمره اعضای هیئت موسس
انجمن نویسندگان است ،به ثبت کشوری این
انجمن اشــاره می کند و از این که این انجمن
به دنبال جمع کردن نویسندگان از طیف های
مختلف است ،سخن می گوید.
او پیگیری درخواست های آن ها از این طریق،
ارتباط آن ها با ناشران ،انجمن های مختلف،
اداره کــل و در نهایت طــرح مشکالت و ارائــه
راهکارهایی برای رفع مشکالت را از مزایای این
انجمن بیان می کند.

او به عنوان عضو هیئت موسس ،ایــن انجمن
را جــدا از دیگر انجمن ها نمی دانــد و معتقد
اســت :اعضای انجمن های شعر و داستان می
توانند در این انجمن حضور پیدا کنند و در وهله
نخست سعی خواهد شد با نویسندگان این شهر
و در درازمدت با نویسندگان دیگر شهرستان ها
ارتباط برقرار شود  .او بین فعالیت های انجمن
نویسندگان و شــورای شعر و داستان منافاتی
نمیبیند و از این که قصد دارند ارتباط خود را با
این دو تقویت کنند ،برای مان می گوید.
به گفته او انجمن نویسندگان در نظر دارد روند
چاپ کتاب را از این طریق ،آن هم به واسطه این
که شاهد آثاری هستیم که بی ضابطه چاپ می
شود و اشکاالت تاریخی و ویراستاری دارد ،دنبال
و به این جریان کمک کند.
او اساسنامه این انجمن را منسجم و خوب می
داند که در صورت استقبال نویسندگان و مطالعه
آن ،گامی برای سامان دهی فعالیت های ادبی
استان خواهد بود.
اما در این میان «ثریا صدقی» نظر دیگری دارد و
از تفاوت های انجمن نویسندگان با داستان می
گوید که باید مرز فعالیت این انجمن مشخص
شود ،زیرا داستان نویس می تواند نویسنده باشد
امــا امکان دارد ،یک نویسنده داســتــان نویس
نباشد ،بنابراین انجمن نویسندگان طیف های
گسترده ای از نویسندگان با نگاه های متفاوت
را می طلبد.
هر چند او هر اتفاقی برای داستان را خوشایند
می دانــد و بــرای ایــن که قدمی بــرای داستان

انجمنی
که عنوان
نویسندگی را
یدک می کشد
باید هدف دار
شکل بگیرد و
خط مشی و
دورنمایی
برای آن
مشخص شود

«تازه قلعه» صاحب کتابخانه
شد
نجاهی -روســتــای«تــازه قلعه» از تــوابــع راز و
جرگالن صاحب کتابخانه عمومی شد .با افتتاح
کتابخانه عمومی روستای تازه قلعه از توابع راز
و جرگالن تعداد کتابخانه هــای عمومی راز و
جرگالن به 4بــاب رسید .به گفته رئیس نهاد
کتابخانه هــای شهرستان راز و جــرگــان ،این
کتابخانه با اعتبار  ۲۰۰میلیون تومان و مشارکت
کانون قلم چی احــداث شده است«.کریمی» به
ایجاد  ۲کتابخانه دیگر در این شهرستان تا سال
آینده اشاره کرد و از مصوب شدن  ۱۵۰میلیون
تومان اعتبار برای احداث کتابخانه در بک پوالد و
یکه صعود خبر داد.

«محمدحسین مداح نیا»
درجه یک شد

بردارد ،به این وادی وارد شده اما معتقد است با
توجه به تعدد فعالیت های فرهنگی و هنری در
استان برگزاری نشست های تخصصی مختلف
در روند این حرکت اثر گذار است.به گفته وی،
افرادی باید پای کار بیایند و در رأس این انجمن
قرار گیرند که با فعالیت ها آشنا باشند و جدای
از اختالف نظرها و سلیقه ها دلسوزانه فعالیت
و ضعف هــا و کاستی هــا را شناسایی کنند و
راهکار ارائــه دهند و البته در کنار شناسایی
ظرفیت ها از افراد اثرگذار نیز در فعالیت های
مختلف بهره بگیرند.او این را هم می گوید که
نگذاریم کسانی که هیچ تجربه ای ندارند وارد
کارهای بزرگ شوند و بزرگانی که تجربه دارند
وارد کارهای کوچک شوند«.حسین زاده» به ،به
سرانجام رسیدن انجمن نویسندگان با ثبت آن

در هفته اخیر اشاره می کند و معتقد است :با راه
انــدازی مجمع عمومی و تشکیل هیئت مدیره،
فعالیت ها سر و شکل می گیرد .او از تخصیص
بودجه ای برای فعالیت انجمن سخن می گوید
و در واقــع شناسنامه دار کــردن نویسندگان و
شعرای خراسان شمالی را از تفاوت های این
انجمن با دیگر انجمن ها ذکر می کند .او این
را هم توضیح می دهد که در صورت درخواست
آشنایی نویسندگان دیگر استان ها با شاعران و
نویسندگان خراسان شمالی انجمن شناسنامه
ای برای تحقق این امر باشد.
«حسین زاده» از این که پس از تشکیل هیئت
مدیره فعالیت ها بررسی می شود و در نظر دارند
دامنه فعالیت ها گسترده شود ،سخن می گوید.
«تیمور غــامــی» هــم از دیگر فــعــاالن داستان

نویسی است که مــدون بــودن فعالیت هایی از
این دست را به شرط این که تنها روی کاغذ حک
نشود موثر می داند و البته این را هم می گوید
که به واسطه این که فعالیت هایی از این دست
در حد کاغذ باقی می مانند ،بودن و نبودن آن ها
تفاوتی ندارد.
از نگاه ایــن فعال ادبـــی ،انجمنی کــه عنوان
نویسندگی را یدک می کشد باید هدف دار شکل
بگیرد و خط مشی و دورنمایی برای آن مشخص
شود ،ضمن این که وجود افراد با تجربه در این
حرکت می تواند راه گشا باشد .او این را هم می
گوید که یکی از معضالت همیشگی در فعالیت
هایی از ایــن دســت پیگیری نکردن مصوبات
اســت و اگــر قــرار باشد ایــن روال هــم در این
فعالیت تکرار شود ،راه به جایی نخواهیم برد.

عــوض زاده« -محمد حسین مــداح نیا» پــرده
خوان شیروانی موفق به دریافت نشان درجه یک
هنری شد.به گفته رئیس اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی شیروان ،آثار هنری «مداح نیا» در شورای
ارزشیابی هنرمندان ،نویسندگان و شاعران کشور
بررسی و بعد از تایید در این شورا ،طبق مصوبه
شورای عالی انقالب فرهنگی گواهینامه درجه
یک در رشته پــرده خوانی به او اعطا شد.طبق
گفته «بابایی» پیش از این «خان محمد آدینه پور»
از شیروان در رشته موسیقی این نشان را دریافت
کرده بود.

