5

فرهنگ و هنر
شنبه  ۲۴شهریور ۵ . ۱۳۹۷محرم  .۱۴۴۰شماره ۲۸۰۹

دریچه فرهنگ

کمبود منابع آموزشی چالش
کتابخانه های عمومی نهبندان
مهم ترین مشکل کتابخانه های عمومی نهبندان
کمبود منابع کمک آموزشی است.
رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان نهبندان
گفت  :کمبود منابع کمک آموزشی و دانشگاهی از
مهمترینمشکالتکتابخانههایعمومیاینمنطقهو
مراجعان است«.راستگو» افزود  :با توجه به پراکندگی
روستاها در شهرستان ،درخواست راه اندازی
کتابخانه سیار به ویژه برای نقاط دور و فاقد کتابخانه
از سال های گذشته  ،به بنیاد برکت ،نماینده مجلس
و ...منعکس شده اما تاکنون پاسخی دریافت نشده
است .به گفته وی نهبندان شش کتابخانه عمومی
دارد که از بین آن ها کتابخانه عمومی خوانشرف به
عنوان بزرگ ترین کتابخانه روستایی کشور با کمبود
فضا مواجه است و کتابخانه عمومی روستای نهی نیز
در حال توسعه است.

اهدای 2000نسخه کتاب
بهکتابخانههایعمومی قاینات
کتابخانه ملی ایران دو هزار نسخه کتاب به کتابخانه
های عمومی شهرستان قاینات اهدا کرد.
رئیس اداره کتابخانه های عمومی قاینات با بیان این
مطلب گفت :با همکاری کتابخانه ملی ایران  ،فرصت
انتخاب کتاب برای مدت دو روز در شهریور برای
کتابخانه های عمومی شهرستان فراهم شد و بیش از
دو هزار کتاب جدید و مورد نیاز انتخاب شد.
«محمدحسین مددی» موضوع کتاب های اهدایی را
رمان ،دینی و مذهبی ،تاریخ  ،کودک و ...بیان کرد و
افزود :این کتاب ها تحویل مرکز مبادله اداره کتابخانه
های عمومی شهرستان قاینات شده و به زودی
مسئوالن 16کتابخانه عمومی بسته به نیاز کتابخانه
ها برای انتخاب کتاب ،اقدام می کنند.

آخرین مهلت ارسال اثر به جشنواره
منطقه ای فیلم و عکس تلفن همراه

مهلت ارسال اثر به جشنواره منطقه ای فیلم و عکس
تلفن همراه خراسان جنوبی تمدید شد.
این مطلب را معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان بیان کرد و از تمدید مهلت ارسال اثر
به این جشنواره تا  26مهرماه خبرداد.
«زمزم» گفت :اولین جشنواره منطقه ای فیلم و عکس
تلفن همراه خراسان جنوبی با حضور استان های
اصفهان ،خراسان رضوی ،خراسان شمالی ،سیستان
و بلوچستان ،کرمان و یزد با موضوع آسیب های
اجتماعی طالق  ،خشونت  ،بزه کاری  ،حاشیه نشینی
 ،فقر  ،فضای مجازی و اعتیاد در دو بخش عکس و فیلم
برگزار می شود.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

حلقهمفقودهدرحذفآسیبهایعزاداری

قاسمی -در ميان حوادث و وقايع تاريخ اسالم حادثه
عاشورا حادثه عظيمي در ابعاد تاريخي ،سياسي،
عرفاني و عاطفي است .مراسم عزاداري جلوه اي از
فرهنگ عاشورا بوده و مجموعه عناصر سازنده اين
فرهنگرابهصورتقالبدربردارد.عزاداريعاشورا
مهمترين نماد فرهنگ عاشورا است و ارائه ويژگي
هاياعتقاديوراهبرديامامحسين(ع)درمجالس
حسيني ،گامي مؤثر در ترويج جنبه هاي اصولي و
صحيح مكتب اسالم ناب محمدي است.عزاداری
هایمحرماگرچهدرمیانمردمباشور،ارادتوعشق
وعالقهبهامامحسین(ع)برگزارمیشودامادربرهه
هاییدستخوشتغییراتیناخواستهشدهاستکهاز
آن می توان به آسیب هایی یاد کرد که در صورت بی
توجهیبهرفعآنهاسبببدعتهاینابهجادربرنامه
هایعزاداریمحرممیشود.
عضوهیئتامنایمسجدتوحیدبیرجندهرچندمی
گویدکهبرنامهمدونیبرایرصدوبررسیآسیبهای
عزاداری در هیئت شان ندارند اما اعضا خودشان،
جلساتداخلیبهاینمنظوردارنداماآنچهکهبهنظر
ویمشهوداستتعددایستگاههایصلواتیدرشهر
استکهباتوجهبهعرضکمخیابانها،باعثمزاحمت
وگاهایجادترافیکسنگینمیشود.
«نخعی»توجیهکردنجوانانونوجوانانوحتیبرخی
ازمردم را سخت می داند و اضافه می کند :برخی
مسایلنیازبهفرهنگسازیوزمانداردکاهشتعداد
طبلوسنجهابهخصوصابعادبزرگآنضرورتدارد
وهرچندبرایمدیریتوکاهشآنهاتالشمیشود
اماموضوعینیستکهیکسالهتمامشودبلکهچند
سالزمانمیخواهد.
ویتاکیدمیکند:حذفاینآسیبهانیازبهنهادینه
شدنبینعموممردمداردوتازمانیکهشیوهدرست
عزاداری،نهادینهنشودمسئوالنهیئتهابهتنهایی
نمیتوانندکاریانجامدهند.هیئتتوحیدچندسال
دراینزمینههااقدامکرداماباتوجهبهجمعیتزیادی
که به این قبیل کارها عالقه نشان می دهند توجیه
یکبهیکآنهاسختاستالبتهدرسالهایاخیر
استفادهازاینابزارهاکمترشدهاست.
وی می گوید :خوشبختانه موضوع محتوا و سبک
مداحی و عزاداری دراین هیئت حل شده و مشکلی
نداردزیراافرادشناختهشدهدراینزمینهفعالند.

• •برنامهریزیبرایجوانان

عضوهیئتامنایمسجدامامصادق(ع)بیرجندهم
میگوید:درموردآسیبهایعزادارینشستهایی
با جوانان اهل مسجد برگزار و همچنین با مداحان
هیئتنیزصحبتمیشودتاذهنشاندربارهشیوه
های نذر و خدمت به عزاداران روشن شود اما با همه
تالشهابازهمنمیتوانبرخیجوانانرامتقاعدکرد.

«آهنی» درباره فرهنگ سازی در این زمینه در طول
سال توضیح می دهد :در زمان برپایی نماز فرصت
صحبتکمتراستامادرعزاداریعاشوراهمهقشرها
باطبل،سنجوزنجیرعازمهیئتمیشوندوحذفاین
وسایلازعزادارینیازبههمتهمگانیدرکشوردارد
چراکهاگرآسیبزااستبایدمانعتولیدیاعرضهآنبه
بازارشدوقتیاینوسایلدربازارفراهمباشدنمیتوان
چندانمانعخریدشد.ویتاکیدمیکند:چنانچه
اقدامبهحذفیکبارهاینوسایلازهیئتکنیمجوانان
زدهمیشوندواگرهم کنترلنشوندمردمبایدگوش
هایشانرابگیرندوبروند،بهناچاراستفادهجواناناز
اینادواتبرنامهریزیونوبتیشدهاستتاتعدادشان
کموبااستفادهازکارتباشد.
وی به تعیین فردی به عنوان سرپرست مداحان در
هیئت اشاره می کند تا مداحی و نوحه ها هماهنگ
باشدوباریتموآهنگنامطلوبخواندهنشود.
«آهنی» که موافق صددرصد با وحدت در عزاداری
استتصریحمیکند:باوجودهمهصحبتهادرچند
سال اخیر در این زمینه ،اما به دلیل ضعف مدیریت
هیئتهااینکارانجامنمیشود.
بهنظرویبایدبرنامهریزیهادرمسیرفرهنگسازی
برایعزاداریدرستتغییرکندوهمانطورکهچند
سال است دام جلوی خانه افراد ذبح نمی شود می
توان حرکت هیئت ها در کوچه وخیابان را به هیئت
ها و حسینیه ها برد .وی می گوید به شدت با حرکت
هیئت در کوچه و خیابان مخالف است زیرا این کار
عوارضدارد،عزاداریبایددرمساجد،تکایاوحسینیه
هاباشدچونهمهچیزدرآنقابلکنترلاستامادر
محیطبیرون،کنترلسختمیشود.

• •آسیبهاییکهفرهنگشد

یک کارشناس فرهنگی هم از آسیب های عزاداری
به افزایش رغبت بعضی از جوانان به برخی حواشی
مانند استفاده از طبل وسنج  ،اکو و باندهای خیلی
بزرگاشارهمیکندکهموجبسروصدایزیادوحتی
شنیده نشدن صدای نوحه ها و  ...می شود در حالی
کهاستفادهازطبلوسنجدرآیینعزادارینبودهوبه
فرهنگعزاداریتحمیلشدهوبرخیباعنواننذردر
اینزمینههزینهمیکنند.
«قاصدی»استفادهازلباسهایبازوبرهنهعدهایاز
عزاداران  ،استفاده از تعداد زیاد سنج و زدن زنجیر بر
سر وصورت را نادرست می داند و می گوید :در سال
هایاخیرتعدادایستگاههایصلواتیاضافهوحاشیه
هایآنمانندترافیکو...زیادشدهاست.
اوهمچنینبرخیمداحیهاباریتموآهنگومحتوای
کمغنا،نبودیکپارچگیدرعزاداریونوحهسراییهای
مختلفدرمسیر،ترددوتوقفهایبرخیبانوانوحتی
مرداندرمسیرهایعزاداریورعایتنکردنضوابط
 ،بی توجهی به اقامه نماز اول وقت و ادامه عزاداری
به ویژه هنگام اقامه نماز جماعت را از دیگر آسیب ها
بیانمیکند.
وی تاکید می کند :باید آسیب های عزاداری هرساله
رصدوبرایحذفآنهابرنامهریزیشدهوموضوعبه
دقیقه 90ورسیدنمناسبتهاموکولنشود.بایددر
طولسالدرمجامععمومیبهصورتمداوموماهانه
بامردمدرموردفلسفهونوععزاداریصحیحصحبت
شودتامردمومسئوالندراینآیینمردمیوحماسی
پای کار باشند.مدیر کل تبلیغات اسالمی خراسان
جنوبیهمبهنظارتهرسالهتیمهایارزیابیبرهیئت

هااشارهمیکندکهدربیشترشهرستانهافعالاست
وفعالیتهیئتهاومحتوایمداحیهارابررسیکرده
ودرصورتنیازتذکردادهمیشود.
به دلیل میدانی بودن تحقیقات ،بخشی از آسیب
ها در گردهمایی های مربوط تذکر داده می شود و
خوشبختانهدرسالهایاخیر،رشدکمیوکیفیدر
هیئتهااتفاقافتادهاست.
حجت االسالم«رضایی» می گوید :در راستای رشد
کیفی عملکرد هیئت های مذهبی،ارایه الگوی
مناسبعزاداریدرگردهماییهایهمهشهرستانها
مطرحوکارگاههایآموزشیویژهمسئوالنهیئتها،
مداحانوروحانیتبرگزارمیشود.بهگفتهویالگوی
مناسب عزاداری برای هیئت ها براساس شناسایی
ازسایراستانهااستوبرخیمواردازجملهمحتوای
غنی مداحی ،رعایت زمان و...از طر ف تبلیغات
اسالمیمطرحمیشود.
او درباره یکپارچه سازی عزاداری در استان مانند
برخی مناطق دیگر توضیح می دهد :این منطقه ها
اجتماع بزرگ دارند و یا یک روز از وسایل وادوات
استفاده نکرده و همه یک دست عزاداری می کنند
وگرنهدراینمناطقهم،مشکلپراکندگیعزاداری
ها وجود دارد هرچند که در حذف ادوات باید دقت
و از تفریط جلوگیری شود زیرا یکی دو طبل برای
هماهنگی هیئت ها باید باشد اما نه آن قدر که
صدایشانآزاردهندهومزاحممردمشود.
وی می گوید :به مسئوالن هیئت ها درباره رعایت در
به کارگیری این ادوات توصیه می شود اما به گفته
مسئوالنهیئتهایمذهبی،نمیتوانبااینموضوع
برخورد مقابله ای داشت زیرا باعث دلسرد شدن
جوانان از هیئت می شود بنابراین باید این افراد به
درستیتوجیهشوندوبهآنهاتذکردادهشود.
به گفته وی در طول سال مجمع الذاکرین مداحان
فعال است که هر هفته این قبیل موضوعات به آن ها
منتقلمیشودتاتذکراتیبهحامالنطبلهایبزرگ
و ...بدهند اما باید توجه شود که بخشی از مخاطبان
ما مداحان و قسمت دیگری هم نمازگزاران مساجد
هستندوهنوزجمعیتزیادیباقیمیماند.
او ساماندهی ایستگاه های صلواتی را هم مطرح می
کند که در مکان های مورد نظر با گرفتن مجوز برای
مسئول و جانشین کارت شناسایی صادر می شود تا
آلودگی صوتی و محیطی نداشته و شب هم به موقع
کارشان را تعطیل کنند .وی گریزی هم به موضوع
تکراری وحدت یکپارچگی در عزاداری می زند و می
گوید :هر چند موضوع چند بار مطرح شده و دراین
راستاتالشمیشودامادرشرایطموجودبهایننتیجه
رسیدیم که عزاداری یکپارچه دربیرجند ،همان روز
عاشوراباشدتاشرایطدیگریفراهمشود.

کلک خیال

هفت بند نای بریده
رهسپار کربال شد شاهد دوران  ،حسین (ع)
تا که جان در راه آزادی کند قربان  ،حسین (ع)
کاروان بود و بیابان بود و راه سرنوشت
تاکه خیمه زد میان واحه ای سوزان  ،حسین (ع)
کربال افسانه تاریخ شد زآن کاروان
تا فرود آمد به صحرا چون گل و ریحان  ،حسین (ع)
تا رها گردد مگر از ننگ بیعت با یزید
زد به صحرای ستم دردانه ایمان  ،حسین (ع)
از ازل با جان و جانان عهد و پیمان بسته بود
تاکه از جان بگذرد اندر ره جانان  ،حسین (ع)
کوفیان بی وفا و شامیان بی حیا
حمله آوردند بر موالی مظلومان  ،حسین (ع)
جوش می زد در عروق لحظه ها خون خدا
تا که دین عشق را محکم کند بنیان  ،حسین (ع)
تا که گردد جاودانی دین جدش مصطفی (ص)
خون هفتاد و دو تن را می دهد تاوان  ،حسین (ع)
بانگ هل من ناصرش را کس نداند راز  ،چیست
چون که آگه بود از بی رحمی عدوان  ،حسین (ع)
چون سر خورشید خونین بر فراز نیزه رفت
داشت نجوا زیرلب آیاتی از قرآن  ،حسین (ع)
او بود آن کس که اندر اهتزاز آورده است
پرچم آزادگی بر گنبد کیهان  ،حسین (ع)

برگرفته از کتاب «آن سوی پرواز»
اثر استاد غالمحسین یوسفی

امثال و حکم

اره
َغم باد دَ َ

در زبان معیار به معنی این که غم باد دارد یعنی غم
واندوه او سنگین است و به خاطر غم و غصه های زیاد
بدنش متورم شده است .وقتی فردی در ظاهر شاد
ولی در پنهان دل شکسته و غمگین باشد واندوه خود
را به ظاهر نیاورد این عبارت به کار می رود.

فرهنگی

برگزاری همایش یادگاران شهدا
در طبس

همایش یادگاران شهدا در طبس برگزار شد.امام
جمعه طبس در این همایش گفت :امروز همه بر سر
سفره شهدا نشسته ایم و فرزندان شهدا یادگاران
آنان هستند که هم مسئولیت آنان زیاد است و هم
مسئولیت ما در قبال خانواده شهدا زیاد است.
حجت االسالم «محمدی» افزود :اگر امروز کشور ما
غرور و افتخار حیدری دارد به برکت خون شهداست
که صاحبان اصلی انقالب هستند .باید تالش
کنیم دین خود نسبت به شهدا را ادا کنیم .در این
همایش 60نفر از فرزندان شهدا تجلیل شدند.

