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و کسی هک تو را
دیده باشد
پاییزاهیسختی خواهد داشت

مرتضوی

امثال الحکم

تازه های هنر

ُدو َک ِوران َل َهوِ ،لخ تا  
َتو ُز ک َو نا َوَ ،ک ِو

ﺍ ﺍ«میثم مهرنیا» از شــاعــران فعال
اســتــان ایــن روزهـــا ،قلم بــه دست
گرفته و در حوزه نمایشنامه نویسی
ورود کــرده اســت .او با بازنویسی
داستان «خاله سوسکه» ،نمایشنامه
ای تازه را به رشته تحریر درآورده که
کــارگــردانــی آن را «سمانه انــصــاری»
بر عهده گرفته و قــرار است به زودی
خوانش آن آغاز شود.
ﺍﺍ «سمیرا سعادتمند مقدم» از شاعران
کودک و نوجوان استان ،قصد دارد
مجموعه پارچه ای کتاب کودک را
در آینده ای نزدیک منتشر کند.

گروه ادب و هنر -ضرب المثل ها آیینه اندیشه ها و
تجربیات گذشتگان است و دانش و حکمت آن ها را به ما
منتقل می کند .در این شماره به یکی از مثل های رایج
در میان قوم کرمانج از زبان «فرامرز نورمحمدزاده» می
«دو َک ِوران َل َهو،
پردازیم .وی با بیان این که ضرب المثل ُ
ناوَ ،ک ِو» به معنای این است که «اگر دو تا
لِخ تا تَو ُز ک َو َ
سنگ را به هم بزنی ،گردی از میان آن ها برمی خیزد»،
می افزاید :این مثل بیانگر این است که می توانی از
سادهترین کارها شروع کنی.

صدای رو به خاموشی چلنگری

تا همین چند دهه پیش کارگاه های چلنگری
ُپر بود از مشتریهایی که به استادان چلنگری
ســفــارش م ـیدادنــد؛ روزهــایــی کــه در هــر کوی
و برزنی می شد سراغی از چلنگران گرفت و
دستان پرمهرشان به روح بی جان تکه های آهن
جــان می بخشید امــا امــروز و در عصر نــوآوری،
چلنگری مانند دیگر پیشههای کهن به غریبه
ای در میان پیشههای جدید تبدیل شده است و
هنری که در دل تاریخ ریشه دارد ،در شیب تند
فراموشی قرار گرفته و صدای آن رو به خاموشی
است ،با این وجود هنوز هستند معدود چلنگرانی
که کــوره کارگاه شان را گرم نگه داشته اند و
نگذاشته اند دنیای مدرن آن ها را در خود ذوب
کند و حرفه آبا و اجــدادی شان رو به فراموشی
رود.
فعاالن این عرصه که حرفه پدری شان را دنبال
می کنند تا اصالت های موجود حفظ شود ،از
این که دیگر کسی این حرفه را دنبال نمی کند
و بیم آن می رود به فراموشی سپرده شود ،برای
مــان می گویند .یکی از فعاالن ایــن عرصه که
سال هاست ،میراث پدری اش را دنبال می کند
و تالش کرده است با حفظ اصالت ها دست به
تولید بزند ،از این که با این همه ،حمایت ها رنگی
نداشته است ،سخن می گوید.
از نگاه این صنعت گر ،داشتن بیمه حداقل چیزی
اســت که به صنعت گــران صنایع دستی مانند
بسیاری دیگر از مردم ،انگیزه و توان کار میدهد

و مــی افــزایــد :بــا ایــن کــه ایــن مــوضــوع را بارها
پیگیری کرده ایم اما مشکل بیمه نبودن صنعت
گران همچنان حل نشده است.
«علی پــور» کــه  20ســال اســت در ایــن عرصه
فعالیت و با کمبودها دست و پنجه نرم می کند،
بیان می کند :حال و روز ناخوش بــازار در این
روزها دامن فعاالن این عرصه را هم گرفته است.
او از این که دیگر کسی از این حرفه استقبال
نمی کند و جوان ها حاضر نیستند سختی های
این حرفه را به جان بخرند ،برای مان می گوید و
معتقد است :با این روند نسلی برای احیای این
رشته وجود نخواهد داشت و شاهد فراموشی این
میراث ارزشمند خواهیم بود.
او از گران شدن مواد اولیه هم سخن می گوید که
بر روند بازار فروش تولیدات آن ها تاثیر گذاشته
است و همه این ها در کنار نبود بیمه و برخوردار
نشدن از تسهیالت به مشکالت شان دامن زده
است.
یکی دیگر از فعاالن که سال هاست در این عرصه
فعالیت می کند ،با بیان این که حمایت ها از این
رشته مدت هاست رنگ باخته ،از تأمین مواد
اولیه از خارج از استان و فراهم نبودن امکان تهیه
آن در خراسان شمالی سخن می گوید که حرفه
او را هم دچــار مشکل کــرده و قیمت تمام شده
مواد اولیه را افزایش داده است.
او داستان تکراری نداشتن بیمه و حمایت نشدن
از سوی دستگاه های متولی را مهم ترین دغدغه
صنعت گــران می دانــد که موجب سلب انگیزه
فعاالن این عرصه شده است.

قاصدک

سه شنبه های «عزیز»
با شاعران
سه شنبه های «عزیز» با شاعران رقم می خورد .به
گزارش خبرنگار ما ،این رویداد ادبی قرار است به
صورت ماهانه با حضور شاعران و در راستای رونق
بخشیدن به فعالیت های ادبی و فراهم شدن فضا
برای حضور عالقه مندان در فعالیت های ادبی در
کتابخانه دهخدا برگزار شود .این گزارش حاکی
اســت ،این رویــداد خودجوش با حمایت انجمن
ادبی عارف بجنوردی ،ادارات کل کتابخانه های
عمومی و فرهنگ و ارشاد اسالمی استان برگزار
خواهد شد.

«ماهی ها به ماه رفته اند»
در راه نشر

مجموعه «ماهی ها به ماه رفته اند» اثر «مهدی
رمــضــانــی» بــه زودی منتشر مــی شــود.شــاعــر
مجموعه «چترها شکوفه نمی دهند» در گفت و
گو با خبرنگار ما با بیان این که این مجموعه شامل
 60قطعه شعر سپید در موضوعات اجتماعی
و عاشقانه است و توسط انتشارات فصل پنجم
منتشر می شود ،افزود :این دومین مجموعه شعرم
است که به زودی روانه بازار خواهد شد.

نبود ضامن
و پرداخت
تسهیالت
با سود باال
درد مشترک
فعاالن این
عرصه است

بر بال خیال

تنهاترین اتفاق
وقتی که تو نیستی
من هم
تنهاترین اتفاق بی دلیل زمین ام!
 سیدعلی صالحی

پنجره

او روزهــای روشنی را برای چلنگری به واسطه
استقبال نکردن از این رشته متصور نمی شود و
معتقد است :حمایت های مسئوالن الزمه رونق
این هنر  -صنعت است.
«حدادیان» که  30سال در این حرفه فعالیت
کرده است ،از حال و روز ناخوش بازار و نبود

سرمایه برای تهیه ابزار اولیه به منظور توسعه و
رونق این رشته سخن می گوید و نبود ضامن و
پرداخت تسهیالت با سود باال را درد مشترک
فــعــاالن ایــن عــرصــه مــی دان ــد کــه بــه واسطه
پیشینه غنی این هنر -صنعت ،توجه بیشتری
انتظار می رود.

شاید تنها روزنــه امید این روزهــای فعاالن این
عرصه حمایت های مسئوالن است تا این هنر
قدیمی جانی دوبــاره بگیرد و میراث کهنی که
به شیوه استاد -شاگردی نسل به نسل و سینه به
سینه تا امروز حفظ شده است ،برای آیندگان به
یادگار باقی بماند.

تو ماه را
بیشتر از همه دوست میداشتی
و حاال ماه هر شب
تو را به یاد من میآورد
میخواهم فراموشت کنم
اما این ماه
با هیچ دستمالی
از پنجرهها پاک نمیشود!


رسول یونان

