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کتاب ( ،1984پاد آرمانشه ِر  )۱۹۸۴دنیای ترسناکی را توصیف میکند که تنها  3کشور بزرگ درآن وجود دارند؛ اوشینیا ،اوراسیا،
ایستیشیا .همان  3کشور بی رحم هم همیشه با یکدیگر در حال جنگ هستند .این داستان در لندن ،در کشور اوشینیا رخ میدهد که
جامعهاش به  3طبقه تقسیم شده است؛ کارگر ،اعضای عادی حزب (مردم عادی) و اعضای رده باالی حزب .همه افراد جامعه در این
 3دسته قرار میگیرند و باید از برادر بزرگ که رئیس حزب است ،اطاعت کنند .نوشتن در این جامعه ممنوع است و آزادیهای فردی
پایمال و همه جامعه به وسیله تلویزیونهای تلهاسکرین کنترل میشود .در این جامعه برای همه تنها یک حقیقت محض وجود دارد و
آن حزب است ،نه چیزی بیشتر و نه کمتر.اصطالح ُاتوپیا یا آرمانشهر را ارسطو برای اولین بار در «رساله جمهوری» مطرح کرد ،او در
کتاب «جمهوری» جامع ه آرمانی و دلخواه خودش را شرح و دستههای مختلف مانند معلمان و شاعران را در طبقات خاص خودشان قرار
داد.مفهوم آرمانشهر در قرن شانزدهم و هفدهم میالدی ،بعد از رنسانس بسیار محبوب شد .در آن سالها کتاب «اوتوپیا» توماس مور
بسیار مشهور شد .توماس مور در این کتاب دیدگاهی مثبت به آینده داشت و روحی ه امیدوارانه و متکی به نفسی را برای انسانهای آینده
تصور میکرد.اگرچه در  1984یک آرمانشهری وجود دارد اما خصوصیات آن نه تنها مثبت و امیدوارکننده نیست ،بلکه تاریک ،منفی و
تمامیتخواه است .اورول در این کتاب ،ناتوانی و ناامیدی انسان امروز را نشان میدهد .نام اصلی جرج اورول« ،اریک آرتور بلیر» است.
او زمانی در ظرف شورخانهای در هتل کار میکرد و داستان کتاب «آس و پاسها در پاریس و لندن» نتیجه زندگی در آن دوران است .او در
 27سالگی در جنگ داخلی اسپانیا شرکت کرد و مجروح شد و ب ه علت جراحات در سال  1950درگذشت.

اعتبار باغ موزه دفاع مقدس
پشت خاکریز سازمان مدیریت
مرتضوی
کمتر از  3ماه به زمان وعده بهره برداری از فاز
یک باغ موزه دفاع مقدس در خراسان شمالی
باقی مانده؛ باغ موزه ای که قرار است ،بعد از 9
سال به ویترینی از اسناد پرافتخار دوران دفاع
مقدس برای استانی محروم از زیرساخت های
فرهنگی تبدیل شود ،همچنان در تب اعتبار می
سوزد.
اگرچه در بازدید حدود  2ماه گذشته استاندار
خراسان شمالی از روند ساخت این بنا ،از به
اتمام رساندن فاز یک آن تا پایان دی و تخصیص
اعتبار  7میلیارد تومانی به این پروژه ،سخن به
میان آمد و تاکید شد ،اما نه تنها هنوز اعتباری
برای سرعت بخشیدن به روند ساخت این پروژه
اختصاص داده نشده اســت ،بلکه به نظر می
رسد همه چیز در حد حرف باقی مانده است
و هیچ عزمی بــرای تخصیص اعتبار از سوی
سازمان های مربوطه در استان وجود ندارد و
جلسات مکرر همچنان نشان از رایزنی ها برای
پرداخت اعتبار دارد.
مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
خراسان شمالی با اشاره به مصوبات استانداری
و قول استاندار بــرای تکمیل فاز یک باغ موزه
از در دســت اقــدام بــودن آن سخن می گوید و
اظهار امیدواری می کند :این قول محقق شود

زیرا با توجه به وضعیت اقتصادی و نبود نقدینگی
کار به تاخیر می افتد.
سرتیپ امیر «نجاتی» اگرچه رونــد کارهایی
را که مرتبط با پیمانکار این پــروژه است خوب
ارزیابی می کند ،اما از این که بخشی از اعتبارات
که مربوط به ســازمــان مدیریت و برنامه ریزی
است هنوز ابالغ نشده ،سخن می گوید.
وی می افــزایــد :با اطمینان خاطر و قولی که
استاندار به ما داد ،فکر می کنم اعتبار وعده داده
شده به نتیجه برسد.
وی همچنین از ورود شهرداری برای ساخت راه
دسترسی و ورودی فضای موجود تا ساختمان فاز
یک سخن به میان می آورد و اظهار می کند :بر
اساس پیشنهاد شهرداری برای فروش قطعه ای
زمین و هزینه کرد آن برای محوطه سازی ،این
موضوع در شورای شهر مطرح و مصوب شد و به
نظر می رسد از این هفته کار محوطه سازی شروع
شود.
مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
استان اضافه می کند :طبق جلسه ای که طی
چند روز گذشته با رئیس ســازمــان مدیریت و
برنامه ریزی استان داشتیم مقرر شد برای طرح
محوطه باغ موزه اعتباری در اختیار شهرداری
قرار داده شود تا با دریافت آن روند محوطه سازی
تسریع یابد.
سرتیپ «نجاتی» ادامــه می دهــد :باید بــرآورد

بخشی از
اعتبارات
که مربوط
به سازمان
مدیریت
و برنامه
ریزی
است هنوز
ابالغ نشده
است

امثال الحکم

ِ
«گئجه آج یا َتیه،
یمت ِائد َیه »
ِائر َته َکروان َس َره ِق َ

گــروه ادب و هنر -ادبــیــات فــارســی ســرشــار از مثل هــا و
اصطالحاتی است که بر غنای آن افــزوده ،به تبع آن ادبیات
عامه آیینه ای از فرهنگ قومیت هاست که پرداختن به آن
اندیشه ها ،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 «سراج اکبری» می پردازیم.وی با اشاره
ِئدیه»
ِیمت ا َ
به ضرب المثل «گِ ئجه آج یاتَیه ،اِئر تَه َکروان َس َره ق َ
گفت :این مثل به معنای این است که «شب گرسنه می خوابد و
صبح کاروان سرا قیمت می کند» .وی می افزاید :در واقع این
مثل مصداق ضرب المثل فارسی «جیب خالی پز عالی» است.

گفت و گو
در گفت و گو با «آنا مراد» مطرح شد:

خانه ام روی هواست

اعــتــبــار از ســوی شــهــرداری صـــورت بگیرد و
در ش ــورای برنامه ریــزی تصویب و در نهایت
اختصاص داده و هزینه شود.
وی با بیان این که بر اســاس تفاهم نامه اولیه
که سردار «کارگر» با استاندار خراسان شمالی
منعقد کرد ،مقرر شد در سال های  98و ،99
 10میلیارد تومان به این پروژه تخصیص داده

شود تا بخشی از باغ مــوزه به بهره بــرداری
بــرســد ،تصریح مــی کــنــد :هــر ســال سهم
استان  3میلیارد تومان و سهم بنیاد حفظ
آث ــار و نشر ارزش هــای دف ــاع مــقــدس 2
میلیارد تومان بود که سال گذشته از سهم
 3میلیارد تومانی استان ،تنها  700میلیون
تومان تخصیص پیدا کرد.

مرتضوی -خانه اش ابری است و این ایام را در خیال روزهای روشنی که از دست رفته ،سپری
می کند« .آنا مراد» خسته از جور زمانه است ،وقتی از او درباره خانه اش سوال می کنم ،لبخندی
تلخ بر لبانش می نشیند و می گوید« :خانه ام روی هواست».
پاییز دیگری از راه رسیده است اما چراغ کلبه کوچک پیش کسوت موسیقی مقامی ترکمن،
هنوز روشن نشده است .این نوازنده چیره دست در رویای خانه ای به سر می برد که  4سال
پیش آوار شد تا به قول برخی مسئوالن «خانه ای از نو بباید ساخت و از نو منزلی»....
«آنا مراد رستگاری» خوب به خاطر دارد که چطور سال گذشته بارقه امید در دلش جوانه زد
وقتی استاندار برای پایان دادن به بی خانمانی او تا پایان پاییز ،به مسئوالن دستور داد و حاال
از وعده تحقق نیافته استاندار با گذشت یک سال گالیه می کند و می گوید :استاندار هم هیچ
کمکی نکرد....
او اگرچه سرانجام به زندگی در پیلوت تن داده ،اما دل پردردی دارد از این
که هیچ اداره ای به او کمک نمی کند و می افزاید :با این که چند اداره
برای ساخت خانه اعالم آمادگی کردند اما بعد از دیوارچینی پیلوت،
کار رها شد.
«آنامراد» هر چند از رایزنی های صورت گرفته توسط اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
برای اختصاص مبلغی به منظور ساخت خانه سخن به میان می آورد،
اما از این که با وجود پیگیری های صورت گرفته طی روزهای گذشته،
هنوز هیچ مبلغی به حسابش واریز نشده است ،برای مان می
گوید و مــی افــزایــد :کمک هــای وزارتخانه
اگرچه به نام من است اما انگار به کام برخی
دستگاه هاست و معلوم نیست با این رقم
اندک بتوان خانه را به سرانجام رساند یا
نه؟
او از کارهای روی زمین مانده بسیاری
بــرای به سر و سامان رسیدن خانه اش
می گوید و خسته از تصمیمات مسئوالن،
آرزو مــی کند در خانه اش بــا ایــن دنیا
خداحافظی کند.

