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تازه های هنر

ترکمنستانی ها محو آثار هنرمندان استان

ﺍ ﺍ«عباسعلی تیمورزاده» از هنرمندان
عرصه خوشنویسی استان ،خود را به
منظور تدریس در کارگاه آموزشی
بــا رویــکــرد پــرداخــتــن بــه تاریخچه
خوشنویسی برای دانشجویان دانشگاه
هنر ترکمنستان و عالقه مندان به این هنر
آماده می کند.
ﺍ ﺍ«ثــریــا صــدقــی» از مــدرســان عرصه
داستان نویسی استان ،در نظر دارد در
آینده ای نزدیک ،سلسله کارگاه های
آموزشی مقدماتی و نقد و بررسی آثار
را در برخی شهرستان های استان
برگزار کند.

مرتضوی -هنرمندان خوشنویسی و موسیقی استان آثــار خــود را در
ترکمنستان به نمایش گذاشتند.سرپرست معاونت هنری اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی با بیان این که نمایشگاه
فرهنگی و هنری در مرو یکی از شهرهای ترکمنستان از روز
گذشته برپا شده است ،افزود 10 :اثر از  5هنرمند خوشنویس
استان در این نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود«.حیدری»
اف ــزود :در ایــن نمایشگاه ،آثــار نستعلیق و شکسته نستعلیق
استادان «زهره رئیس السادات»« ،عباسعلی تیمورزاده»« ،حسین
رضــایــی»« ،خلیل رستمی» و «مبین یــزدانــی» به نمایش درآم ــد.وی
همچنین به حضور گروه موسیقی آیینی و سنتی جایالن به سرپرستی «رضا
برات زاده» در این رویداد اشاره کرد.

گزارشی از پروژه موزه دفاع مقدس که پس از  ۹سال هنوز ساختمانی اسکلتی است

انتظار برآورده نشده شهدا از مسئوالن
مرتضوی
حکایت باغ موزه دفاع مقدس مربوط به امروز و
دیروز نیست؛  9سالی می شود که این موضوع
با جانمایی فضایی در منطقه پلنگ دره و با در
نظر گرفتن  20هکتار زمین ،از طــرح و ایده
خارج شده و شکل واقعی به خود گرفته است اما
احداث این فضا با اما و اگرهایی از سوی اعضای
شورای شهر مواجه شده و مناسب دانستن این
فضا برای اجرای طرح های گردشگری به خاطر
قرار داشتن در مسیر زائران و گردشگران و قرار
نداشتن این پــروژه در نقطه ای نزدیک به شهر
از نگاه برخی مسئوالن ،دست به دست هم داده
تا بــرای تغییر فضای اجــرای پــروژه اقــدام شود.
سرانجام این موزه  4سال پیش در فاصله ای نه
چندان دور از شهر ،در دل پارک دوبرار جانمایی
شد؛ پــروژه ای که باالخره بعد از سنگ اندازی
های صورت گرفته برای تامین زمین ،بیش از 2
سال از تولد آن می گذرد اما هنوز نتوانسته به
ویترینی از اسناد پرافتخار دوران دفاع مقدس
برای استانی محروم از زیرساخت های فرهنگی
تبدیل شود.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
خراسان شمالی به روند ساخت این پــروژه می
پــردازد و از این که فونداسیون  5هــزار و 300
مترمربع باغ موزه به طور کامل اجرا شده است،
سخن می گوید و می افزاید :با توجه به وضعیت
مالی فعلی و جلسه ای که با معاون هماهنگی

امــور عمرانی اســتــانــدار داشتیم بنا را بــر این
گذاشتیم که پــروژه را فازبندی کنیم و در سال
آینده یک فاز در قالب  2بلوک شامل کتابخانه،
ساختمان اسناد و نمایشگاه افتتاح خواهد شد
و فــاز دوم را در مراحل بعدی به سرانجام می
رسانیم.
سرهنگ «امیری» خاطرنشان می کند :اعتبار
مورد نیاز برای ساخت این پروژه که در سال 96
در نظر گرفته شد 10 ،میلیارد تومان بود که 4
میلیارد آن از منابع ملی و  6میلیارد تومان سهم
استان بود که با توجه به شرایط فعلی مشخص
نیست چه میزان اعتبار برای ساخت پروژه نیاز
است.
وی با بیان این که قــرار بود امسال  5میلیارد
تومان برای پروژه اختصاص یابد ،اظهار می کند:
با پیگیری های صورت گرفته ،یک میلیارد تومان
از سهم  2میلیاردی اعتبار ملی تخصیص یافته و
در اختیار پیمانکار پروژه قرار گرفته است    .
وی ادامــه می دهــد :از سهم  3میلیارد تومانی
استان قریب به  700میلیون تومان که چیزی
کمتر از یــک ســوم اعتبار را شامل مــی شــود،
تخصیص داده شده است و در مجموع با هزینه
کرد پیمانکار برای این پروژه ،تاکنون  2میلیارد و
 500میلیون تومان هزینه شده است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
استان با بیان این که قــرار بود پــروژه دهه فجر
امسال به بهره برداری برسد ،می افزاید :به دلیل
تامین نشدن اعتبار این امر محقق نمی شود.
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وی خاطرنشان مــی کند :در ش ــورای برنامه
ریزی ،اعتبار  3میلیارد تومانی ابالغ شد اما فقط
 700میلیون تومان دست مان را گرفته است و
مشخص نیست چه زمانی رقم مد نظر تخصیص
داده شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالی
هم از تخصیص  3میلیارد تومان به این پروژه
سخن می گوید و در پاسخ به سوال خبرنگار ما
مبنی بر ابالغ این رقم اعتباری می افزاید :این
پروژه به نسبت خود تخصیص اعتبار دارد و در

واقع تخصیص ها  30درصد است و بیشتر از این
هم نداریم.
وی ادامــه می دهــد :اعتبار مصوب  3میلیارد
تومان است و به نسبت  30درصد تخصیص داده
شده و بقیه در مراحل بعدی تخصیص داده می
شود.
وی در خــصــوص اتــمــام پــــروژه طــی امــســال
خاطرنشان می کند :توافق استان با مرکز2 ،
ساله و قرار است این پــروژه سال آینده به بهره
برداری برسد.

بنا بود با اتمام پروژه باغ موزه دفاع مقدس طی
امسال ،نام خراسان شمالی از فهرست استان
های محروم از مــوزه دفــاع مقدس حذف شود؛
مسئله ای که به همت مسئوالن و تالش آن ها
برای تخصیص اعتبار بستگی داشت ،اما نه تنها
ایــن امــر محقق نشد بلکه با گذشت  2ســال از
آغاز ساخت پــروژه ،باغ موزه دفاع مقدس سهم
چندانی از اعتبارات نداشته و این پروژه با 36
درصــد پیشرفت فیزیکی هنوز در کش و قوس
تامین اعتبار است.

ادب و هنر
با پیش کسوتان

قاسم مهرنیا
مرتضوی -در پاییز ســال  1324کودکی
قدم به این دنیا گذاشت که شعر در خاندانش
ریشه داشــت .بعدها ایــن کــودک میراث دار
هنری شد که اجــدادش به آن می پرداختند.
«قاسم مهرنیا» از روزهــایــی می گوید که به
واسطه حفظ اشعار کتب درســی به دنیای
شعر و شاعری عالقه مند و کم کم به خاطر
بــرخــورداری از صــدای خوبش ،جذب هیئت
های مذهبی شد و با حضور در محافل مختلف
ادبی ،استوارتر از گذشته در عرصه شعر قدم
برداشت .حاال سال هاست از روزی که او پایه
گذار نخستین انجمن ادبی استان با نام «عارف
بجنوردی» شد ،می گــذرد و اگر چه خرسند
است از این که هنوز این انجمن سرپاست،
اما از حال و روز ناخوشایند ادبیات می گوید
و از این که برای آثار هنری همچون کنسرت
و تئاتر بلیت فروخته می شود و تنها هنری که
برایش بلیت فروخته نمی شود بلکه خودش
هزینه می کند ،شعر است در حالی که پایه هنر
نویسندگی و شاعری است.این پیش کسوت
ادبیات استان ،خواستار پرداختن بیشتر به
مقوله شعر به لحاظ مادی می شود و معتقد
است :انجمن ها و شاعران باید تقویت شوند و
حداقل برای چاپ اثر شاعران کاغذ سهمیه ای
بدهند زیرا کتاب ماندگار است .شاعر مجموعه
«قــطــره ای از ُقــلــزم» توصیه هایی هــم بــرای
جوانانی که می خواهند وارد وادی فرهنگ و
هنر شوند ،دارد و از آن ها می خواهد به خاطر
معیشت ،شاعر یا هنرپیشه نشوند ،بلکه در کنار
کار اصلی شان به هنر بپردازند زیرا وابستگی
صرف به هنر ،امیدی واهی اســت.او اگر چه
خرسند است از این که در جایگاه مسئوالن
فرهنگی نیست اما می گوید :اگر مسئول بودم
از هنرمندان و شاعران می خواستم به خاطر
درآمــد وارد این عرصه نشوند ،بلکه با عشق
قدم در این وادی بگذارند«.مهرنیا» که سینه
اش پر از خاطرات روزهای گذشته است ،می
گوید :اگر ما امروز اسم و رسمی داریم و مردم
به ما لطف دارند به واسطه هنر است زیرا مردم
هنرمندان را دوست دارند و عده ای قدر هنر را
می دانند و من نیز می خواهم هنرمندان قدر
خود را بدانند و همیشه هنرمند باقی بمانند.

