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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

امثال الحکم

با کلیشه «آتلیه هنر» ،آثار

هنرمندان را در قابی کوچک به
تصویر می کشیم؛

آثاری که به دست توانای اهالی

هنر نقش بسته است.

اثر :گردنبند سنتی هنرمند :فاطمه رحیمی

رشته ای رب گردنم افکنده دوست
می کشدرهجا هک خاطرخواه اوست

تازه های هنر

آغزمه دیش
آلمه بیش
َ
َ

گروه ادب و هنر -ادبیات فارسی سرشار از مثل ها و
اصطالحاتی است که بر غنای آن افــزوده اســت ،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 قوم ترک از زبان
«علی اکبر سراج اکبری» می پردازیم .وی با بیان این که
آغزمه دیش» به معنای این است که «سیب
«آلمه بیش َ
مثل َ
برس و در دهانم بیفت» ،می گوید :در واقع این ضرب
المثل تداعی کننده رفتار آدم های تنبل است و برای این
قشر کاربرد دارد.

*«مــجــتــبــی ســبــزه» از اس ــت ــادان عرصه
خوشنویسی استان این روزها مشغول
تهیه آثــاری در زمینه نستعلیق است
تا همراه با هنرجویانش آثــاری را در
گالری ابن سینای تهران در چند ماه
آینده به نمایش بگذارند.
*«صــفــیــه کــوهــی» از شــاعــران اســتــان و
صاحب مجموعه های «مــزارع داس های
افتاده» و «اسب های بی سوار» این روزها
مشغول آمـــاده ســـازی مجموعه ای از
اشعارش است تا به زبان های فارسی
و کردی منتشر کند .این اشعار تلفیقی
از اشعار منتشر شده پیشین اوست.

قاصدک

اعتبار  7میلیارد ریالی برای بلقیس
نجفیان -مدیر پایگاه ملی میراث فرهنگی شهر تاریخی بلقیس و سکونتگاه های کهن منطقه
از تصویب  7میلیارد ریال اعتبار برای کاوش ،مرمت و حفاظت از بلقیس خبر داد؛ میراثی
خشتی و گلی که امسال برای دومین سال پس از راه اندازی پایگاه در آن از عملیات کاوش
به واسطه نبود اعتبار محروم بود.به گفته «علیرضا نجفی» امسال برای کاوش ،فرایند دریافت
مجوز از پژوهشگاه ملی میراث فرهنگی صورت گرفت اما متاسفانه شرایط اعتباری برای
عملیاتی شدن آن فراهم نبود .وی خاطرنشان کرد :عملیات مرمت و کاوش در نظر گرفته
شده است و به شرط تخصیص اعتبار انجام خواهد شد.

بر بال خیال

مسئول بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان مطرح کرد:

سکته انجمن های ادبی
مرتضوی
این روزها به واسطه فعالیت اجرایی اش ،از دور
دستی بر آتش دارد و کمتر فرصت می کند قلم
به دست بگیرد و بنویسد و امیدوار است فرصت به
گونه ای فراهم شود تا بنویسد؛ «مهدی قزلی» که
از «پنجره های تشنه» و «جای پای جالل» برای
مان گفته اســت ،چند سال است که عهده دار
مسئولیت بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان
است و تالش می کند فرصتی برابر را در اختیار
عالقه مندان به دنیای شعر و ادبیات قرار دهد
و با سامان دهی انجمن ها در راستای حمایت
و ایجاد هویت جمعی گام بردارد اما به نظر می
رســد خراسان شمالی آن گونه که باید از این
فرصت استفاده نکرده است و نتوانسته در سطح
کشور جایگاهی به دست آورد و این وضعیت در
جریان شعر و ادبیات این خطه مشهود است.
گفت و گوی خبرنگار ما با این مسئول را در ادامه
می خوانید.
مسئولیت شناسایی ،سامان دهی و
تشکیل انجمن های ادبی سراسر کشور
بر عهده بنیاد شعر و ادبیات داستانی
است ،بر این اساس چه اقداماتی صورت
گرفته و سهم انجمن های ادبی استان از
این سامان دهی چقدر است؟
از زمانی که وضعیت انجمن های ادبی بسامان
شــد اولــویــت بــودجــه هــا تغییر کــرد و مــا دچــار

مسئلهای بیش از کمبود بودجه در همه امور
مرتبط با بنیاد به خصوص انجمن هــای ادبی
شدیم .متاسفانه این اتفاق زمانی افتاد که سامان
دهی انجام شده بود اما در همین زمان دست مان
خالی شد و آن چه را که می توانستیم در مسیر
رشد انجمن های ادبی هزینه کنیم محقق نشد،
دلیل آن هم سستی و کاهلی وزارت ارشاد نیست
بلکه وضعیت عمومی کشور است به گونه ای که
تمام عرصه های کشور با انقباض بودجه مواجه
شدند به همین دلیل اولویت ها تغییر کــرده و
در ایــن تغییر اولــویــت ها به حــوزه فرهنگ کم
توجهی شده است ،به خصوص ادبیات.در واقع
جبر تحمیلی در حوزه منابع و بودجه سبب شده
است در پیگیری ماجرای انجمن های ادبی دچار
سکوت و سکته شویم .البته باید گفت انجمن
های ادبی بودجه نمی گیرند زیرا گروه های مردم
نهادی هستند که داوطلبانه و غیردولتی در حوزه
ادبیات کار می کنند بنابراین تخصیص بودجه
مشخصی مــد نظر نیست بلکه بهترین هــا در
کارگروه احصا می شوند و درصورت وجود بودجه
از برنامه های آن ها حمایت می شود .خراسان
شمالی با  4انجمن شناسنامه دار از میان 33
انجمن ثبت شده در سامانه در زمره استان های
پایین به لحاظ جایگاه قرار دارد ،در حالی که
اگر انجمن هایی که کارشان را انجام نداده اند،
پای کار بیایند ،تعداد انجمن های ادبی خراسان
شمالی نسبت به جمعیت بد نیست.

جریان شعر و ادبیات داستانی خراسان
شمالی در چه جایگاهی قرار دارد؟
بنیاد با توجه به اولویت بندی ها ،موضوع ایجاد
بستر برای رشد استعدادهای ادبی را در اولویت
قــرار داده است و از این رو پایگاه های نقد شعر
و داستان را به واسطه این که عدالت توزیع در
آن برقرار است ،راه انــدازی کرده به گونه ای که
جغرافیا در استفاده از آن بی معناست و هر فردی
در هر جــای دنیا که به زبــان فارسی مشغول به
فعالیت ادبی است ،می تواند اثرش را به صورت
رایگان به نقد بگذارد .با این وجود باز هم خراسان
شمالی در بین استان ها به واسطه تعداد کسانی که
از این سامانه استفاده می کنند در درجات پایینی
قرار دارد ،اما به نظر می رسد این ظرفیت آن گونه
که باید توسط ادب جویان استان شناخته یا جدی
گرفته نشده است .وضعیت نشر در حوزه ادبیات،
مرکزی است و افراد بسیاری از استان های مختلف
آثارشان در تهران منتشر می شود بنابراین سخت
است که بگوییم سهم خراسان شمالی در وضعیت
فعلی ادبیات دقیق ًا چقدر است.
به عنوان فردی فعال و دغدغه مند در
حوزه ادبیات داستانی بفرمایید حال و
روز ادبیات ما چگونه است؟
فکر می کنم که مسئله ما همچنان موضوع کتاب
خوانی است ،زیرا در همه جای دنیا  70درصد
سهم کتاب متعلق به ادبیات است .بنابراین اگر
کتاب خوانی رواج پیدا کند ،به تبع آن ادبیات

یاران خراسانی

خراسان
شمالی با
 4انجمن
شناسنامه
دار از میان
 33انجمن
ثبت شده در
سامانه در
زمره استان
های پایین به
لحاظ جایگاه
قرار دارد

سرخوش ز سبوی غم پنهانی خویشم
چون زلف تو سرگرم پریشانی خویشم
در بزم وصال تو نگویم ز کم و بیش
چون آینه خو کرده به حیرانی خویشم
لب باز نکردم به خروشی و فغانی
من محرم راز دل توفانی خویشم
یک چند پشیمان شدم از رندی و مستی
عمری است پشیمان ز پشیمانی خویشم
از شوق شکرخند لبش جان نسپردم
شرمنده جانان ز گران جانی خویشم
بشکستهتر از خویش ندیدم به همه عمر
افسرده دل از خویشم و زندانی خویشم
هر چند امین ،بسته دنیا نیم اما
دلبسته یاران خراسانی خویشم
حضرت آیتا ...خامنهای


رواج پیدا می کند .از این رو باید قطار کتابخوانان
و کتاب خوانی را راه بیندازیم و کاری کنیم افراد
باور کنندکه کتاب بخشی از زندگی شان است
بنابراین موضوع کتاب و کتاب خوانی را باید وارد
سبک زندگی مان کنیم.
یکی از وظایف بنیاد کشف ،پرورش و
حمایت از استعدادهای جوان است،
تاکنون چه بسترهایی در این خصوص
در استان ها فراهم شده است؟
فرصت نسبت ًا برابری برای عالقه مندان فراهم
شده است اما برخی استان ها بیشتر و برخی
کمتر استفاده کرده اند .اگر چه ظرفیت ما زیاد
نیست اما امیدواریم از این ظرفیت بچه های خوب
خراسان شمالی استفاده کنند .هزینه برگزاری

کارگاه ها را برای افرادی که حضور پیدا می کنند
صفر کردیم و عالقه مندان می توانند در دوره
های متمرکز از استادان بنام استفاده کنند.
بنیاد برای سامان دادن به فضای مجازی
در حوزه ادبیات چه اقدامی انجام داده
است؟
پایگاه نقد شعر و داستان و ویکی ادبیات ،از
جمله کارهایی بوده که درحوزه فضای مجازی
شروع شده است و از آن جایی که موظف بودم
به عنوان جایگاه حاکمیتی با استفاده از ظرفیت
هایی که بنیاد در اختیار دارد مسئله جغرافیا را
حذف کنم ،این کار صورت گرفت .از این جا به
بعد بستگی دارد به این که افراد چگونه از این
ظرفیت استفاده می کنند.

ماه
منم
درختی که
برگ هایش را ریخت
تا تو
ماه را
از میان شاخه هایش
تماشا کنی


علیرضا روشن

