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امثال الحکم

نصیب ادمدیگ زادی
حسیب ادما

تکنیک :ورق طال و اکرلیک
هنرمند :سهیال رضا زاده

ضرب المثل ها میراث ادبی ارزشمند و چکیده تجارب و
وقایع گذشتگان است؛ نسل هایی که ضرب المثل را راه و
چراغی برای فرزندان شان می دانستند .در این شماره به
یکی از این ضرب المثل ها در میان اقوام ترکمن از زبان
«رحیم صمدی» می پردازیم .وی با بیان این که «نصیب
ادمدیگ زادی حسیب ادما» به این معناست که هر چیزی
اگر برای صاحبش فایده و بهره ای نداشته باشد ،انگار
وجود ندارد ،می افزاید :این ضرب المثل برای کسانی
به کار می رود که نمی توانند از اموال شان بهره ببرند و
خساست به خرج می دهند.

آسمان که نشد
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تازه های هنر
ﺍ ﺍ«نوشین شعبانی» نویسنده ک ــودک و
نوجوان این روزها مشغول نوشتن مجموعه
ســوم داستانی و ماجراجویانه «کارآگاه
پادی» است که موضوعی زیست محیطی
دارد و در کنار آن نوشتن مجموعه رمان
را به سفارش یکی از نهادهای فرهنگی با
رویکرد اجتماعی برای گروه سنی نوجوان
آغاز کرده است.
ﺍﺍ«آزاده حیدرزاده» از بازیگران تئاتر استان
این روزها به جمع بازیگران نمایش «برای
عشق» به کارگردانی «امیر حسین جان
نثار» پیوسته است.

اهالی هنر به این زودی ها منتظر موزه هنرهای معاصر نباشند

قاصدک

آغاز بازخوانی متن های
جشنواره تئاتر آیات
بازخوانی  76متن رسیده از 17استان به سومین
جشنواره سراسری تئاتر آیات آغاز شد .مدیرکل
فرهنگ و ارش ــاد اســامــی خــراســان شمالی با
بیان این که از متن های رسیده  7متن مربوط
به خراسان شمالی اســت ،اظهارکرد :روایــات،
احادیث انبیای الهی و ائمه اطــهــار(ع) ،قصص
و آیــات قــرآنــی ،زنــدگــی و سیره اهــل بــیــت(ع)،
آمــوزه های دینی ،اخالقی و بازخورد آن ها در
جامعه کنونی و به روز رسانی در زندگی معاصر
و شخصیت هــای مــوثــر تــاریــخ اس ــام از جمله
موضوعات این جشنواره است«.حسین فرخنده»
خاطرنشان ک ــرد :ایــن جــشــنــواره بــا حمایت و
همکاری معاونت قــرآن و عترت وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،استانداری خراسان شمالی و
اداره کل هنرهای نمایشی برگزار میشود.

آب پاکی روی پروژه ۶ساله
مرتضوی

خــراســان شمالی گنجینه و رنگین کمانی از
فرهنگ ها و اقوام مختلف را در خود جا داده اما
هنوز از گنجینه آثار هنری محروم است؛ گنجینه
ای که می توانست زمینه نمایش آثاری را که ریشه
در فرهنگ و آداب و رسوم هر منطقه دارد با همان
اصالت و رنگ و بوی محلی و منطقه ای فراهم و
آن ها را به آیندگان و حتی جهانیان معرفی کند.
مــوزه هنرهای معاصر همان گنجینه ای است
که با گذشت  6سال از زمــان ساخت آن هنوز
نتوانسته در دل خراسان شمالی قد علم کند و
پلی باشد برای ارتقای شاخصه های فرهنگی
استان.
سال  93بود که پروژه موزه هنرهای معاصر کلید
خورد ،درست زمانی که مسئوالن ضرورت ایجاد
چنین فضایی را در استان احساس کردند و با
وجود این که گام هایی برای ساخت این پروژه در
قالب اعتبارات ملی برداشته شده است اما قرار
داشتن این پروژه در ردیف  9پروژه دیگر و تزریق
قطره چکانی اعتبار زمزمه های تعطیلی آن را پر
رنگ تر از گذشته کرده است؛ پروژه ای که سهم
آن بعد از گذشت  3سال از موعد بهره برداری
تنها  17درصد پیشرفت فیزیکی است.
برخی مسئوالن وقــت وزارت فرهنگ و ارشــاد
اســامــی ،بــارهــا از کافی نــبــودن اعتبار بــرای

تکمیل و سرعت بخشیدن به پروژه سخن به میان
آوردند و تصمیم درباره توقف پروژه هایی را که
از پیشرفت فیزیکی چندانی برخوردار نیستند،
منطقی بیان کردند.
آن ها بر این باور بودند :اگر قرار بر تعطیلی پروژه
ای باشد موزه هنرهای معاصر به واسطه پیشرفت
کم در اولویت است و باید متوقف شود.
از سوی دیگر اختصاص اعتبار را تنها برای
جلوگیری از تعطیلی مطلق پروژه اعالم کرده
و معتقد بودند :هر چند می توان گفت پروژه
متوقف شده است اما اگر روند تخصیص اعتبار
به همین صورت باشد  10سال آینده شاهد به
سرانجام رسیدن پروژه های با پیشرفت فیزیکی
باال خواهیم بود و شاید بعد از آن پــروژه موزه
هنرهای معاصر تکان بخورد.
مدیر دفتر طرح های عمرانی وزارت فرهنگ
و ارشــاد اسالمی با بیان این که این پــروژه در
ردیف اعتباری قرار دارد که  9پروژه دیگر در آن
وجود دارند و از ردیف اعتباری مجزا برخوردار
نیستند ،تصریح می کند :اعتباراتی که هر سال
برای  9پروژه آمده از تخصیص کمی برخوردار
یا تخصیص ها در قالب اوراق  3ساله بوده
است.
«نــوروزی» اظهار می کند :در این طرح  5پروژه
فعال باالی  50درصد پیشرفت فیزیکی وجود
دارد و با توجه به تاکید سازمان برنامه و بودجه
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بر اولویت قــرار دادن تکمیل پــروژه های باالی
 50درصد پیشرفت فیزیکی ،بیشتر اعتبارات به
این پروژه ها تخصیص داده می شود و از سوی
دیگر مطالبات پیمانکار در این پروژه ها مزید بر
تخصیص بیشتر اعتبارات شده است.
وی ادامــه می دهــد :با این وجــود پــروژه را ختم
پیمان نکردیم و در حد اعتبارات تخصیص داده
شده ،کار می کنند.
وی خاطرنشان می کند :اسکلت پروژه در حال
نصب است و تا  2طبقه ستون نصب می شود ولی
بعد از این باید دید چه میزان اعتبار تخصیص
داده می شــود .وی در پاسخ به ایــن ســوال که
چــرا با توجه به ایــن که پــروژه ها در یک ردیف
قرار دارند اما موزه هنرهای معاصر از اعتبار و
پیشرفت کمتری برخوردار اســت؟ تصریح می

کند :همه پروژه های این طرح در یک سال شروع
نشده است ضمن این که بسته به فعالیت و هزینه
کرد پیمانکار و بر اســاس اعتبار ،رونــد ساخت
ادامه پیدا می کند.
وی اظهار می کند :با این وضعیت اعتبار احتمال
تعطیلی پــروژه با  17درصــد پیشرفت فیزیکی
وجود دارد.وی اضافه می کند :برای این پروژه
تاکنون با در نظر گرفتن اعتبارات سال گذشته،
 3میلیارد و  600میلیون تومان هزینه شده و
برای تکمیل و بهره برداری از آن به  43میلیارد
تومان اعتبار دیگر نیاز است.
پیش از این معاون اداری ،مالی اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی خراسان شمالی به آغاز احداث
پروژه موزه هنرهای معاصر با  7هزار متر مربع
زیربنا از سال  93اشاره و اضافه کرده بود :قرار

بود این پــروژه تا پایان سال  96به اتمام برسد
که اکنون موافقت نامه آن اصالح شده است و تا
پایان برنامه ششم به اتمام می رسد.
«طهماسبی» به اجرای فونداسیون پروژه موزه
هنرهای معاصر و آماده نصب بودن اسکلت آن
اشاره و خاطرنشان کرده بود :با نصب اسکلت،
پروژه ای که به نظر می رسد  10درصد پیشرفت
فیزیکی دارد به  35درصد پیشرفت می رسد.
با این اوصاف بعید به نظر می رسد بتوان پروژه
مــوزه هنرهای معاصر را که حکم گنجینه آثار
هنری را دارد و می تواند مکانی برای برگزاری
نمایشگاه ها و فروش آثار هنرمندان حرفه ای و
آماتور بومی باشد به سرانجام رساند؛ پروژه ای
که سرنوشتی مشابه برخی پروژه های دیگر پیدا
کرده است و در تب کمبود اعتبار می سوزد.

جهان
خالیتر از آن است
که جای خالی تو را حس نکنم
و خیال کن
چه خالی شدهام
وقتی حتی خیالت هم
سهم دیگران شده باشد
کامران رسول زاده


بهار

جوانه زده
گلدان کوچکم
دلم کمی بهار میخواهد
نمی آیی؟
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معصومه صابر

نگران من نباش
دستهایم را
به از دست دادن عادت دادهام
 لیال کردبچه

