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ادب و هنر

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان خبر داد:

طرح توسعه حریم امام زاده
سید عباس (ع) منتظر تایید کمیسیون ماده 5

سه شنبه  28اردیبهشت  10 1395شعبان  1437شماره 2152

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

به اتمام رسیده است   و در    ماه آینده ،فضا سازی این بخش نیز شروع
می شود .وی با بیان این که مدت هاست پی گیر هستیم تا حریم امام
زاده مشخصشود،تصریحکرد :نامهنگاریهاومذاکراتباشهرداریو راه
و شهرسازی انجامشدهاست ومنتظرهستیم تاباطرح درکمیسیون ماده

طرح توسعه حریم امام زاده سید عباس (ع) منتظر نظر کمیسیون ماده  5است .مدیرکل اوقاف و امور
خیریه خراسان شمالی در رابطه با روند توسعه این امام زاده گفت :فضای شبستان این مکان آیینه
کاری شده و آماده بهره برداری است و ساخت و ساز و فضاسازی در فاز دوم صحن نیز پس از آماده
شدن نقشه آغاز خواهد شد.حجت االسالم « سهرابی» افزود :مراحل اداری صحن ورودی درب اصلی

 5و تصویب آن ،حریم مشخص شود و روند ساخت و ساز رواق را ادامه
دهیم تا محدوده امام زاده مشخص شود.وی جداسازی ورودی بانوان
و آقایان را از دیگر اقدامات دانست و اظهارداشت :این جداسازی تا ماه
مبارک رمضان انجام و زمینه ورود راحت تر برای عموم فراهم خواهد شد.

فقط یک بازدید در یک روز

گفت و گو

موزه مردم شناسیدرغربت

در گفت و گو با استاد زبان و ادبیات
فارسی مطرح شد:

خیام ناشناخته مانده است

عكس ها:شکری
نمایی از موزه مردم شناسی و باستان شناسی بجنورد

گروه ادب و هنر
دل��ت می گیرد و متأسف می ش��وی وقتی به موزه
م��ردم شناسی و باستان شناسی بجنورد می روی
و جز صدای قدم های خ��ودت ،صدای دیگری نمی
شنوی و تنها بازدید کننده م��وزه ای هستی که در
معرفی تاریخچه و پیشینه خراسان شمالی به عنوان
گنجینه فرهنگ ها و معرفت ها چیزی کم نگذاشته
است و ترس ،بیشتر از لذت تماشای موزه بر تو غلبه
می کند.
دلت بیشتر می گیرد وقتی متوجه می شوی این موزه
برخی روزها حتی یک بازدیدکننده هم ندارد ؛ موزه
ای که در عمارت معروف مفخم ،ساختمانی باشکوه
در شمال شهر بجنورد و از آثار منحصر به فرد دوره
قاجار بنا شده است.
از این بنا در سال  79به عنوان موزه اسناد تاریخی
بهره ب��رداری شد و تا سال  88تنها م��وزه خراسان
شمالی بود و خرداد ماه سال  88با توجه به کاوش
های جدید و اسناد جدیدی که به استان انتقال داده
شد ،موزه مردم شناسی و بهمن ماه همان سال هم
موزه باستان شناسی در آن بنا شد ،در بنایی با 32
اتاق و  2تاالر با آینه کاری ،کاشی کاری و گچبری
های بسیار زیبا و تماشایی دوره قاجار.
هر چند هیچ راهنمایی در تماشای موزه یاری ام نمی
کند ،اما سکوت حاکم بر فضا و فرار از ترسی که به
واسطه این سکوت و آدم های مجسمه ای که در غرفه
های مختلف مقابل چشمانم ظاهر می شوند ،فرصت
مطالعه تابلوهای نصب شده برای شناخت آیین ها و
سبک زندگی و پیشه گذشتگان را می دهد.

گروه ادب و هنر 28 -اردیبهشت روز بزرگداشت
شاعر و فیلسوفی است که شهرت جهانی دارد ،اما
در کشور ما چندان شناخته شده نیست .به بهانه
این روز با دکتر« حسن اسعدی» گفت و گویی کوتاه
داشتیم تا دالیل این مهجوریت را از زبان این استاد
زبان و ادبیات فارسی جویا شویم.
این استاد زبان و ادبیات فارسی در این باره گفت:
خیام در حقیقت فیلسوف و اندیشمندی است که
افکاری بلند و نگاه جامعی به کل هستی و آفرینش
دارد و به باید ها و نبایدهایی که در زندگی انسان
باید رعایت شود ،پرداخته است.
از نگاه دکتر «حسن اسعدی» خیام فلسفه ،شعر و
ادبیات را بسیار به هم نزدیک کرده و در هم آمیخته
است و اندیشه خیام به اندازه ای بلند و بزرگ است
که در خارج از کشور بسیار شناخته شده تر از آن
است که ما در داخل کشور او را می شناسیم.
به گفته این شاعر و استاد دانشگاه هر چند تمام
شهرت خیام مرهون رباعیات اوست و فلسفه بودن و
چگونه زیستن را در این دنیا برای انسان بیان می
کند و می تواند برای انسان سرمشق و الگو باشد،
اما اگر امروزه می بینید شخصیت خیام در کشور
تا ان��دازه ای ناشناخته مانده و جوانان ما چندان
اقبالی نسبت به او ندارند به این دلیل است که برای
شناخت خیام و اندیشه های او هزینه ای نشده و
نمی شود.وی بر این باور است که در حقیقت خیام
طرد شده است«.اسعدی» می افزاید :در واقع خیام
در آن سوی کالمش که در اختیار خواننده گذاشته
شده است چگونگی ب��ودن و زیستن را به انسان
گوشزد می کند و نوعی زندگی مسالمت آمیز همراه
با رسمیت بخشیدن به حضور دگر اندیشان را می
توانیم در شعر خیام ببینیم .
وی با اظهار تاسف از این که دستگاه های فرهنگی،
دانشگاه ها و اهل فرهنگ و آن هایی که می توانند
ک��اری انجام دهند در راستای آشنایی و معرفی
بیشتر این شاعر و فیلسوف مطرح ضعیف عمل
کردند ،بیان می کند :متاسفانه نگاه به ادبیات تحت
الشعاع مسائل دیگری قرار گرفته است.
از نگاه او عنصر ادبیات در هر دوره ای متاثر از
روی��داده��ای اجتماعی است و اگر می بینیم به
افرادی هم چون سعدی و حافظ و فردوسی و خیام
آن   طور که باید و شاید پرداخته نشده است باید
گفت که این امر متاثر از اوضاع اجتماعی حاکم بر
جامعه ،افکار و اندیشه ها و دستگاه های تصمیم
گیرنده ،نهادهای فرهنگی و دانشگاه هاست.

 I Iجلوه هایی از خرده فرهنگ ها

 /٩٥٠٥٠١٦٥و

موزه مردم شناسی به معرفی و شناساندن جلوههایی
از خ��رده فرهنگهای استان پرداخته که در قالب
آداب و رسوم ،مشاغل سنتی و صنایع دستی جلوه گر
شده است و تماشای سبک زندگی و آیین های اقوام
کرد ،ترک و ترکمن ،جلوه ای از تنوع قومیت ها را در
ذهن به تصویر می کشد.
نمدمالی ،ریسندگی ،گلیم بافی ،آهنگری ،عطاری
و کشاورزی از گذشته پیشه مردمان این دیار بوده و
هنوز هم هست هرچند برخی از آن ها مانند نمدمالی
در برهه ای از زمان از بین رفت اما اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری دوب��اره آن را
احیا کرد.
سفره های آیینی و نذری چیده شده در موزه ،شکل
سنتی و به دور از تشریفات آیین ها را نشان می دهد
و از اعتقادات و پایبندی مردم به مذهب و سنت ها
حکایت می کند.
اشیای مربوط به دوره های اسالمی ،یعنی
از آغ��از فتح ای��ران توسط مسلمانان و نیز
دوران پیش از تاریخ یعنی از ابتدای زندگی

بشر تا زمانی که خط و نوشتن وجود نداشت ،نتایج
به دست آمده از کاوش های باستان شناسی در تپه
قلعه خان و اسکلت نوزاد  8ماهه و کودک  5ساله و
اشیای کشف شده در این کاوش ها و اشیا ،زیور آالت
و سکههای دوران سلوکیان ،اشکانیان و قاجار هم که
در این موزه وجود دارد ،بازدیدکننده را تا گذشتههای
دور و پیش از تاریخ می برد.

 I Iفقط  39هزار بازدید در یک سال

هنگامی که ساعت  18و  30دقیقه شنبه ،بیست و
پنجم ماه جاری با در بسته موزه مواجه شدم ،گمان
نمی کردم این همه قدمت و اثر از گذشتگان پشت
این درهای بسته ،وجود داشته باشد و به واسطه نبود
بازدیدکننده ،مورد بی مهری قرار گرفته باشد.
هنگامی هم که ساعت  11روز یکشنبه ،بیست و
ششم ماه جاری تنها بازدیدکننده موزه ب��ودم ،دلم
از این همه بی مهری به این پیشینه تاریخی استان
گرفت و هنگامی که معاون میراث فرهنگی اداره کل
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان
شمالی می گوید« :موزه در خراسان شمالی طرفدار
ندارد»! متعجب می شوم که چرا اشتیاقی به شناخت
تاریخ نشان داده نمی شود؟

 I Iفقر فرهنگی عامل بی رغبتی مردم

«وحدتی» با یادآوری وضعیت برتر موزه مردم شناسی
و باستان شناسی بجنورد در میان بسیاری دیگر از
موزه های کشور ،از استقبال نکردن م��ردم ،از این
موزه سخن می گوید و البته ساعت و زمان بازدید از
موزه و بهای بلیت آن را دلیل استقبال نکردن مردم از
موزه نمی داند زیرا معتقد است که فقر فرهنگی باعث
شده است تا مردم تمایلی به بازدید از موزه و شناخت
پیشینه استان خود نداشته باشند ،او از کم لطفی
مردم به موزه ،گالیه ها دارد.
هنگامی که وی آمار بازدید از موزه های استان را
بیان م��ی کند م��ی گ��وی��د :سال

داستان

کوکوی پونه
رفتیم باغ .پونه و گزری جمع کردیم .ته باغ رسیدم
سبد پونه و گزری ها را کنار دستم و دست هایم
را زیر سرم گذاشتم .دراز کشیدم و به آسمان خیره
شدم .خورشید خمیازه ای کشید و رفت زیر لحاف
ابر .خوابم برد .دوست فضولم آمد توی خوابم .گفت:
برای چی این همه پونه و گزری جمع کردی؟
گفتم :می خوام برای او کوکو و آش گزری درست
کنم .گفت :او که مرده...
با صدای باد از خواب پریدم خورشید مدهوش و در
خلسه بود .باران نم نم می بارید به طرف روستا
راه افتادیم .مثل زنی که برای شوهرش با عشق
شام درست کرده و او بیرون پیتزا خورده قهر می
کنم با او قهر می کنم که مرده و کوکوی پونه و
آش گزری ام را نمی خورد.
مریم گریوانی


قاصدک

صدای واژه ها در شهر
میپیچد
برای جذب بازدیدکننده،
ساعت کار موزه و حتی
روزهای تعطیل آن را تغییر
دادمی اما این موضوع هم
نتوانست به جذب مردم برای
متاشای موزه کمک کند و چاپ
بروشورها و تبلیغات مختلف
هم هرچند بی نتیجه نبوده ،اما
کارساز هم نبوده است
گذشته فقط  39ه��زار و  236نفر از م��وزه های
خراسان شمالی بازدید کردند که بیشتر آن ها در
قالب تیم های دانش آموزی و یا دانشجویی بودند و
برخی روزها موزه های استان فقط یک بازدیدکننده
دارن��د و برخی روزه��ا هم هیچ بازدیدکننده ای
ندارند.
داستان تکراری و درد مشترک بی مهری به
داشته ها و قدر ندانستن آن ها از ذهنم می
گذرد.
او می گوید :از میان بازدیدکنندگان سال
گذشته ،فقط  94نفر توریست بودند و به دلیل
نبود امکانات رفاهی مانند هتل های مختلف و
فراهم نبودن زیرساخت ها در روستاهای هدف
گردشگری ،نمی توانیم توریست های زیادی را
به استان جذب کنیم.
این مسئول البته عوامل متعددی را در مظلومیت

م��وزه ه��ای استان و به وی��ژه م��وزه م��ردم شناسی و
باستان شناسی بجنورد مؤثر می دان��د و توفیق در
فرهنگ س��ازی ب��رای بازدید از م��وزه ها را به همت
و پ��ای ک��ار آم��دن دیگر دستگاه ها مانند آم��وزش و
پرورش ،دانشگاه ها ،شورای شهر و شهرداری منوط
می داند و بیان می کند :به عنوان مثال با وجود این
که شهرداری و ش��ورای شهر ب��رای نصب تابلوهای
ترافیکی معرفی موزه در شهر تکلیف قانونی دارند تا
مسافران و مردم متوجه وجود موزه در شهر شوند ،اما
فقط یک تابلو آن هم در محل خود موزه نصب شده
است که مردم اگر به آن محل بیایند تابلوی خود موزه
بیشتر جلب توجه می کند تا تابلوی ترافیکی نصب
شده.
وی اظهارمی دارد :برای جذب بازدیدکننده ،ساعت
کار موزه و حتی روزهای تعطیل آن را تغییر دادیم اما
این موضوع هم نتوانست به جذب مردم برای تماشای
موزه کمک کند و چاپ بروشورها و تبلیغات مختلف هم
هرچند بی نتیجه نبوده ،اما کارساز هم نبوده است.
او البته این را هم می گوید که ترغیب مردم به تماشای
م��وزه ،نیازمند زم��ان بیشتری است و امیدواریم در
آینده وضعیت موزه های استان و به ویژه موزه مردم
شناسی ،باستان شناسی و اسناد تاریخی بجنورد که
وضعیت بهتری نسبت به دیگر موزه های کشور دارد،
تغییر کند و بهتر شود.

 I Iیک سؤال

در حالی که از پله های موزه مردم شناسی و باستان
شناسی بجنورد پایین می آیم ،به این می اندیشم که به
راستی چه چیزی می تواند مردم را به دانستن از گذشته
و بازدید از موزه ها ترغیب کند و چه کارهایی می توانسته
در این رابطه انجام شود و انجام نشده است؟

صدای واژه ها امروز در شهر می پیچد.به گزارش
خبرنگار ما ،کتابدار کتابخانه عمومی امام رضا(ع)
بجنورد گفت:به بهانه روز بزرگداشت خیام برای
نخستین بار در کشور ،حرکتی مردمی در پارک ها
و بوستان های شهر به منظور احیای سنت مطالعه
در فضاهایی که از دیرباز محلی برای مطالعه و لذت
بردن از کتاب بوده و طی سال های گذشته فروغ
خود را از دست داده است ،انجام می گیرد« .میثم
مهرنیا» با اشاره به این که این حرکت به شکل نمادین
از ساعت  16تا  19با حضور اه��ل کتاب و توزیع
کتاب و مجله و جمعی از اعضای فعال کتابخانه
امام رضا (ع) در پارک شهر بجنورد برگزار می شود،
اظهارداشت :خیام خوانی توسط هنرمندان و عالقه
مندان به ادبیات از دیگر برنامه های این روز است.

«رشو» به روی صحنه رفت

اثر نمایشی «رشو» به کارگردانی «ابوالقاسم یزدانی»
به روی صحنه رفته است.به گزارش خبرنگار ما ،این
نخستین نمایش موزیکال به زبان کردی است که به
کارگردانی«ابوالقاسم یزدانی» در تاالر گلشن بجنورد
به روی صحنه رفته اس��ت.ای��ن اث��ر نمایشی تا 31
اردیبهشتماهبرایعالقهمندانبهروی صحنهمیرود.
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