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فرهنگ و هنر
چهارشنبه  ۲۶اردیبهشت  ۲۹. ۱۳۹۷شعبان  .۱۴۳۹شماره ۲۷۱۴

فرهنگی

جمعه ،بازدید رایگان از موزه های
استان
بازدید از موزه های خراسان جنوبی ،جمعه 28
اردیبهشت رایگان است.
مسئول موزه های خراسان جنوبی گفت :همزمان
با روز جهانی موزه ،بازدید از همه موزه های استان
رایگان است البته روزهای جمعه موزه ها فقط در
نوبت عصر کار می کنند« .شعیبی» تعداد موزه های
استان را  17مورد بیان کرد که از این تعداد هشت
موزه خصوصی و بقیه دولتی هستند .ورودی برای
بازدید موزه های دولتی دو هزار و  500تومان است.

برنامه  1080مبلغ ماه رمضان
در استان
 1080مبلغ در ماه مبارک رمضان به نقاط مختلف
استان اعزام می شوند.
کارشناس اعزام مبلغ اداره کل تبلیغات اسالمی از
اعزام و فعالیت تبلیغی هزار و  80مبلغ همزمان با ماه
رمضان به شهرها ،بخشها و روستاهای استان خبر
داد و گفت :از این تعداد100روحانی مستقر و 145
نفر طرح هجرت هستند و 230مبلغ هم از حوزه های
علمیه قم و مشهد و 50نفر از دفتر مراجع به استان می
آیند و بقیه بومی منطقه هستند.
حجت االسالم«کوثری نیا» مدت اقامت و فعالیت آن
ها را از  29شعبان تا آخر رمضان بیان و اضافه کرد:
برگزاری نماز جماعت روزانه ،بیان احکام ،تبیین
فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و
تبیین فرمایشات مقام معظم رهبری ،جایگاه والیت،
احیای امر به معروف و نهی از منکر ،بیان آسیبهای
اجتماعی ،صلهرحم ،حجاب و عفاف و...از برنامه
های مبلغان است.

اکوکمپ گردشگری سربیشه در
مرحله دریافت استعالم
حافظ  -اکوکمپ گردشگری روستای امین آباد
سربیشه در مرحله دریافت استعالم است.
رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری سربیشه این مطلب را بیان کرد و توضیح
داد :موافقت اصولی برای ایجاد این کمپ توسط
بخش خصوصی دریافت شده و در قالب بازسازی خانه
های روستایی و طبیعت گردی اجرا می شود.
«اتفاقی» برآورد سرمایه گذاری این طرح را 400
میلیون تومان بیان کرد و گفت :این طرح در قالب
اقامتگاه بوم گردی اما به صورت مجموعه ای از چند
اتاق و در مرحله دریافت استعالمات است.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

ایمنی ؛پشت درموزههایخصوصی
قاسمی – در چهاردرخت میان یکی از قدیمی
ترین محله های بیرجند ،ورودی های زیبای
خانه های قدیمی و تاریخی نگاهت را می دزدد؛
بناهایی که نام برخی در قاب موزه می درخشد.
بناهای تاریخی پردلی ،بی بی مرادی ،حمام
قدیمی و ...از آن جمله هستند.
در چند ماه گذشته موزه مردم شناسی در خانه
تاریخی پردلی مستقر شده است .وجود اشیای
قدیمی تاریخ و فرهنگ را در این بنای اصیل
پررنگ تر کرده است .ظروف مسی ،چینی ،چرخ
خیاطی قدیمی ،سکه و ...هر چه که چشم می
بیند یاد گذشته را در دل زنده می کند و خاطرات
کودکی رو به فراموشی دوباره جان می گیرد.
بخشی از تاریخ در خانه پردلی و پشت ویترین
هایی که چندان استحکام و امنیتی ندارد چیده
شده است ،موزه مردم شناسی بخش خصوصی،
آن چه که یک فرهنگ دوست در روز به روز سال
های عمرش به سختی جمع کرده است تا مبادا
تاریخ گذشته این دیار فراموش شود.
این جا خبری از دوربین نیست و در و پنجره های
چوبی حفاظی ندارد و در سکوت این کوچه
های خلوت شکسته شدن شان سخت به نظر
نمی رسد.

• •ایمنی در حد صفر

مسئول موزه مردم شناسی با اشاره به افزایش
تعداد بازدید کنندگان در چند ماه گذشته ،از
انتقال به خانه تاریخی پردلی در چند ماه گذشته
ابراز رضایت می کند اما این نکته را یادآور می
شود که نگهداری و مدیریت موزه به ویژه توسط
بخش خصوصی هزینه دارد اگرچه که میراث
فرهنگی آب ،برق و فضا را تامین می کند.
«محمد علی صادقی خراشاد» نبود دوربین
مداربسته ،محکم و مطمئن نبودن ویترین ها
در این موزه تاریخی را مطرح و تصریح می کند:
نوروز امسال چند تکه از وسایل موزه سرقت
شد ،البته کاری هم نمی توان کرد زیرا میراث
فرهنگی مطرح کرده است که در برابر نگهداری
اشیای موزه مسئولیت ندارد در حالی که سیستم
حفاظتی و امنیتی این جا محکم نیست و در
گذشته که خانه صنایع دستی در این محل فعال
بوده یک بار دیگر مورد سرقت قرار گرفته و درها
شکسته شده است.
وی تامین امنیت و ویترین ها را شرط مهمی برای
ادامه کار موزه ها می داند و اضافه می کند :در
این صورت حتی اشیا را جمع و موزه جواهر را
راه اندازی می کند.

یادداشت

این رمضان دل نشین
غالمرضا بنی اسدی
• •درجه بندی موزه ها

• •شرایط موزه فسیل

در راسته همین کوچه با مقداری فاصله و در
پیچ کوچه ای خانه تاریخی بی بی مرادی پس
از مرمت و بازسازی تبدیل به موزه تاریخ طبیعی
شده است .معماری زیبای خانه چشم نواز است
و چیدمان گونه های مختلفی از تاکسی درمی
حیوانات و پرندگان و همچنین جانمایی فسیل
ها ،سنگ های عجیب و...توجه را جلب می کند
اما با این وجود و به دلیل نبود سیستم امنیتی
در این محل به نظر نمی رسد سرقت اشیا کار
سختی باشد.
استقبال از این موزه به نظر مسئول آن هر چند بد
نیست اما آن طور که باید و شاید هم نیست و می
توانست بهتر از این باشد.
«جمهوری» تاکید می کند :این موزه از نظر تنوع و
تعداد اشیا به نوعی بزرگ ترین موزه فسیل کشور
است و آبان گذشته به عنوان سلطان فسیل ایران
معرفی شد با این وجود تبلیغات برای آن کم است
و من به عنوان بخش خصوصی توانایی چندانی
در این زمینه ندارم .در حالی که حدود 10
سال قبل که موزه در باغ شوکت آباد فعال بود
دانشجویان زمین شناسی کالس های عملی
خود را آن جا برگزار و حتی از استان های دیگر
هم از این موزه بازدید می کردند اما به دلیل چند
سال تعطیلی دچار رکود شد.
وی با اشاره به استقرار دسترنج  35سال کار و
فعالیتش در این موزه می گوید :کار موزه ها نیاز
به اطالع رسانی و تبلیغات بیشتری دارد ،سایت
بیرجند فسیل در گذشته فعال و باعث ارتباط
و معرفی آثار بود اما به دلیل باال بودن هزینه ها

،،

مسئول موزه های خراسان جنوبی:
همه موزه های دولتی سیستم
امنیتی دارند و فقط سیستم موزه
باستان شناسی استان در باغ
جهانی اکبریه در حال تعویض است
و این تنها موزه حساس و
مهم خراسان جنوبی و در درجه
اول است

دیگر قادر به راه اندازی آن نیستم .تجهیز موزه
نیاز به زیرساخت های مانیتور و اینترنت دارد تا
تنها نمونه های دنیا در این موزه معرفی شود و با
موزه های دنیا ارتباط برقرار کنیم.
او کمبود و نبود برخی مواد آزمایشگاهی برای
کار روی برخی فسیل هایش را مطرح و اضافه می
کند :به ابزار ،ذره بین و میکروسکوپ نیاز است
تا زیبایی فسیل نشان داده شود اما توان تامین
نداریم .وی نبود دوربین مدار بسته برای امنیت
موزه را تایید و تصریح می کند که قرار بود خیلی
سریع نصب شود اما حتی دوربین ها نمی تواند
کاری انجام دهد.
ویترین ها را سال ها قبل ساختیم و تغییر آن ها
نیاز به اعتبار خاصی دارد و قانون این اجازه را
نمی دهد چون موزه خصوصی است و میراث
فرهنگی هم برای مرمت بنا هزینه کرده است.

مسئول موزه های خراسان جنوبی تامین امنیت
موزه ها را مهم می داند و می گوید :همه موزه
های دولتی سیستم امنیتی دارند و فقط سیستم
موزه باستان شناسی استان در باغ جهانی اکبریه
در حال تعویض است و این تنها موزه حساس
و مهم خراسان جنوبی و در درجه اول است.
«شعیبی» تاکید می کند :بقیه موزه ها مردم
شناسی و در درجه دوم و سوم اهمیت هستند
و فقط نصب دوربین برای آن ها کافی است و
نیاز به دوربین های سنسوردار ندارند اما موزه
باستان شناسی باید به ویترین امنیتی اعالم
حریق و سرقت و همچنین دوربین مجهز باشد.
از نظر مرمت و بازسازی هم به دلیل استقرار موزه
ها در بناهای تاریخی هر سال و همه موزه ها نیاز
به مرمت و بازسازی دارند.
وی تامین امنیت موزه های بخش خصوصی را
بر عهده خودشان می داند و تصریح می کند:
میراث فرهنگی فقط بر کار آن ها و رعایت
استانداردهای سازمان مانند ساعت بازدید،
قیمت و  ...نظارت دارد اما تامین امنیت مکان بر
عهده خودشان است.
به گفته وی در استان  17موزه وجود دارد که
هشت مورد خصوصی و بقیه دولتی است.
وی درباره استقرار موزه ها در خانه های تاریخی
هم این طور توضیح می دهد که یکی از اقدامات
حمایتی از موزه های خصوصی تامین فضاست
اما امنیت مکان بر عهده میراث فرهنگی نیست.
اگر اعتباری باشد و سازمان بخواهد می تواند
این بناها را مجهز به دوربین کند اما اجبار و
وظیفه ای نیست هر چند میراث فرهنگی در حد
توان در زمینه تعمیر ،مرمت یا تجهیز ،آب ،برق
و...کمک می کند.

• •برنامه نداریم

برای نصب دوربین در این موزه ها هم در زمان
آماده کردن ساختمان ،محل آن پیش بینی
شده است اما موضوع جاگذاری دوربین است
که چنان چه اعتباری باشد میسر می شود اما
میراث فرهنگی زمان و برنامه ای برای این کار
ندارد و زمانی که اعتباری برای موزه دولتی
نیست نمی توان برای بخش خصوصی هم
کاری انجام داد .وی تصریح می کند :اگر قرار
بر تامین فضا ،آب ،برق ،رایانه ،اینترنت و ...
باشد موزه بخش خصوصی چه معنی می دهد
هر چند که در هر زمینه ای که امکانش باشد به
آن ها کمک می شود.

بهار می شود فردا که ساعت ها ،به ثانیه های خویش ،به تسبیح
و تهلیل رمضانی برخیزند .شکوفا می شود لحظات چنان که
گل ها در نسیم صبحگاهی.
بهار می شود و لحظات شکوفا می شود و عطری سحرانگیز
همه جهان را به معرفت و معنویت ،پر می کند و شادمانی
حقیقی چنان موج می زند که دشمن انسان ،آن رجیم لعین،
بر خویش می لرزد و وسوسه هایش ،چونان بینی گلی غول ،به
داستان ها فرو می ریزد و نقشه هایش را باران بهاری برخاسته
از جان ها ،می شوید و می برد و جهان را از بوی متعفن نفس
هایش پاک می کند.
این که در آموزه های دینی می خوانیم که در رمضان ،شیطان
به بند کشیده می شود ،شاید یکی از تعبیرهایش را بتوان
این گونه در جان کلمات ریخت که؛ در شادمانی بهاری ،در
لحظات طراوت و شکوفایی ،غم نمی تواند از جا برخیزد و
جشن باورمندان بهار را بر هم زند .غم به زنجیر بسته می شود
وقتی فرح و شادی ،بال می گشایند در میان مردمان و حاال هم
یک برداشت از آن روایات می تواند این باشد که وقتی مردم،
به ایمان ،برمی خیزند و در فضای ملکوتی رمضان ،در ساحت
عبودیت به پرواز در می آیند ،شیطان ،دست وسوسه و فریبش
کوتاه می شود و از رفتن به دنبال مومنان در پرواز در می ماند.
بله ،وقتی کسی به او و وسوسه هایش ،به او و برنامه هایش بی
توجه باشد .وقتی او را نبیند ،وقتی جان را از انوار ظلمت سوز
خدایی لبریز کند ،دیگر جایی برای او نمی ماند که وسوسه
ای کند و نفس به خناسی برکشد .در فصل عشق بازی انسان
و خدا ،غل و زنجیر نه گفتن ،دست و پای ابلیس را می بندد
و همان طور که شادی ،غم را خاکسترنشین می کند و جایی
برایش نمی گذارد ،ایمان ،معرفت و معنویت هم ابلیس را
به زنجیر می کشد و جایی برای شیطان نمی گذارد .تفاوت
رمضان و دیگر ماه ها هم در همین است که مردم در این بهار
بیشتر با خدا انس دارند ،بیشتر در تالوت آیات او تامل می کنند
وبیشتربهحضرتحقاحساسنزدیکیمیکنندواینفضایی
را می سازد که جایی برای شیطان نباشد .دوست دارم آن مثل
معروف جن و بسم ا ...را در این ساحت چنین باز تعریف کنم که
رمضان الکریم ،مصداق همان بسم ا ...الرحمن الرحیم است
که چون در جان جاری شود ،جن ،دیو و شیطان ،سر به گریز می
گذارند و همان طور که بسم ا ...را حرمت می نهیم و بی وضو
بدان دست نمی گذاریم ،رمضان را هم باید حرمتی این گونه
بگذاریم و بی طهارت جان ،در آن نفس نکشیم که فرموده اند،
نفس در این ماه عبادت است و طهارت هم شرط بسیاری از
عبادت هاست .این می طلبد تا بیش از گذشته نسبت به کردار
و گفتار و حتی پندارمان ،حساس باشیم تا از مدار طهارت و
پاکیزه جانی خارج نشود تا نفسی که فرو می بریم ممد حیات
باشد و چون برمی آوریم ،مفرح ذات.
شکر این دوگانه حیات بخش هم همان است که گفته آمد؛
طهارت جان! جان طاهر کنیم تا جهان از هر چه نازیبایی است
پاک شود که هرچه نازیبایی است ،غیر خدایی هم هست و در
ماه خدا ،سفره خدا و دل خلق خدا جایی ندارد...

