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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

دروازه آداب و رسوم استان بازگشایی می شود

لباسنو برتنموزهباستانشناسی
قاسمی – خرداد ماه  96تنها موزه باستان شناسی
استان به منظور مرمت و بازسازی تعطیل شد ،موزه ای
که نوروز گذشته در قالب نمایشگاه به صورت موقت
بازگشایی و در فضای مجازی خبرساز شد و امنیت
آن زیر سوال رفت .به گزارش «خراسان جنوبی»،
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری  9اردیبهشت ماه امسال
ضرورت مرمت این موزه را بیان کرد و گفت :آخرین
دوره مرمت موزه باستان شناسی مربوط به  20سال
قبل است و در این مدت تغییر و مرمتی در محل انجام
نشده و طبیعی است که وقتی بنایی ثبت جهانی باشد
باید موزه ها و مراکز آن ،به سازی و ظاهر آن در شان یک
پایگاه جهانی باشد بر همین اساس و بنا به درخواست
پایگاه باغ جهانی اکبریه ،کار مرمت و بازسازی آن سال
قبل شروع شد.
«شریعتی منش» گفته بود که اقدامات عمرانی انجام
شده است و مشکلی ندارد و سیستم روشنایی و
اصالحات امنیتی در حال انجام است و سازمان میراث
فرهنگی؛تهیهطرححرفهایمحتواییرا برایچیدمان
دکوراسیون موزه پذیرفته است و چنان چه سیستم
امنیتی و روشنایی به اتمام برسد موزه راه اندازی می
شود تا طرح محتوایی و حرفه ای تهران نیز آماده شود.
وی این موضوع را هم مطرح کرد که در حین عملیات
بازسازی ،در نمای ساختمان اکبریه تغییرات اساسی
به وجود و گچ بری های جدید بیرون آمده و بازسازی
شدهاستکهانجاماقداماتمرمتی،استحکامبخشی،
بام سازی و ...عملیات مرمت را طوالنی تر کرده است.

• •پایان مراحل کار

مسئول موزه های استان هم یادآوری کرده بود که
دلیل تعطیلی تنها موزه باستان شناسی استان مرمت
و بازسازی این بناست که از خرداد سال  96شروع شد
و هر چند بر خالف انتظار قدری طوالنی شده اما در
مراحلپایانیاست«.شعیبی»بهبازگشاییموقتموزه
به صورت نمایشگاه در نوروز  97اشاره کرده و افزوده
بود :گاهی عملیات مرمت و بازسازی طول می کشد
و در حین انجام کار مانند شناسایی سر در باغ موزه،
مراحلپیشبینینشدهوشناساییقسمتهایجدید
از زیربنا ،کار را طوالنی تر از برنامه پیش بینی شده می
کند هر چند که بر ارزش بنا می افزاید .به گفته وی،
بیشتر موزه های شهرستان ها مردم شناسی و در درجه
سوم اهمیت است و تنها موردی که حساسیت و تاکید
بیشتری بر ایمنی دارد موزه باستان شناسی اکبریه
است که فرهنگ ،تاریخ ،اشیای ناب و نیاز به حفاظت

دارد ،موزه ای که پس از یک سال تعطیلی ،شعیبی راه
اندازی آن را برای  28اردیبهشت ماه  97روز جهانی
موزه وعده داد.

،،

مسئول موزه های استان :برای
دهه فجر این موزه ها راه اندازی
می شود چون کار مرمت تمام شده
و وسایل موزه ها در حال چیدمان
است و مشکل امنیتی هم برطرف و
نور تامین شده است
معنوی ثبت شده است در موزه جدید در معرض
نمایش قرار می گیرد و بعضی از قسمت های قبلی
حذف می شود تا تنوعی به وجود آید .وی به نمایان
شدن حوضی در سالن موزه مردم شناسی هنگام
مرمت محل و بازسازی آن اشاره می کند و می گوید:
عالوه بر طوالنی شدن عملیات مرمت ،نصب سیستم
امنیتی و نورپردازی نیاز به اعتبار داشت که ابالغ آن
طول کشید و کار مرمت و بازسازی موزه را طوالنی
کرد .وی می گوید :مشکلی برای بازگشایی موزه در
فروردین ماه  98وجود ندارد و طراحی دکوراسیون،
ویترین ها و  ...آماده است ،همچنین وسایل داخل
موزه نیز در حال خروج از مخزن و نصب است و
امنیت فضا تامین شده است و بام سازی ،کف سازی،
نورپردازی و تزیینات جدید در موزه مردم شناسی و
باستان شناسی ایجاد می شود.

 320میلیونتومانبرایمیراثفرهنگیزیرکوه
میراثفرهنگیزیرکوهامسال320میلیونتوماناعتباردارد.مسئولنمایندگیمیراثفرهنگی،صنایعدستی
وگردشگریزیرکوهاعتبارامسالرادربخشمیراثفرهنگیاینشهرستان 320میلیونتومانبیانواضافه
کرد:مرمتدوپروژهرباطزردانومسجدجامعافیندردستورکاراستاماباتوجهبهاینکهنقشهوطراحیمسجد
جامع باید از تهران ارسال شود بیشترین تمرکز بر بازسازی رباط زردان است« .سروش» گفت :اعتبارات هنوز
تخصیصنیافتهاستوازاینمیزانمصوب 60میلیونتومانبرایمرمتبناهایاضطراریاختصاصمییابد.

 2300مترمربعفرشبرایعتبات

• •وضعیت موجود

در حالی که هشت ماه از موعد مقرر برای بازگشایی
تنها موزه باستان شناسی استان می گذرد و در
آستانه شروع بهمن ماه هستیم ،معاون میراث
فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری زمان شروع به کار این موزه را برای نوروز
وعده می دهد و می گوید :عملیات مرمت و بازسازی
ساختمان موزه در باغ اکبریه به اتمام رسید و سیستم
امنیتی نصب و روشنایی تامین شده است و چیدمان
وسایل موزه در مرحله انجام است« .شریعتی منش»
حذف و اضافه شدن برخی مشاغل به موزه را مطرح و
اضافه می کند :برخی شغل های جدید که در میراث

اخبار

دو هزار و  300متر مربع فرش در کارگاه های ستاد بازسازی عتبات عالیات استان تا پایان امسال بافته می
شود .مسئول امور فرش ستاد بازسازی عتبات عالیات استان گفت :از ابتدای امسال هزار و  200متر مربع
فرش تولید شد و هنوز هزار متر فرش دیگر روی دار است« .جواد احمدی» افزود :سال گذشته هزار و 950
متر مربع فرش در  200کارگاه استان بافته شد و حدود  13هزار نفر در خراسان جنوبی به صورت دوره ای
در کارگاه ها مشغول قالی بافی برای کمک به بازسازی عتبات عالیات هستند.

• •دلیل تاخیر

امامسئولموزههایخراسانجنوبیزمانشروعبهکار
موزه مردم شناسی و باستان شناسی را زودتر اعالم می
کند و توضیح می دهد :برای دهه فجر این موزه ها راه
اندازیمیشودچونکارمرمتتمامشدهووسایلموزه
ها در حال چیدمان است و مشکل امنیتی هم برطرف و
نور تامین شده است« .شعیبی» هم دلیل تاخیر در راه
اندازی موزه را طوالنی شدن کار مرمت و نبود اعتبار
مطرح و اضافه می کند :وسایل مورد نظر برای چیدمان
درموزهمربوطبهاستانخواهدبودوموزهمردمشناسی
هم فقط برای بیرجند نیست و از تمام شهرستان ها
مشاغل سنتی و آداب و رسوم ارائه می شود .وی کاهش
برخی وسایل و اضافه شدن موارد جدید را یادآوری می
کندوادامهمیدهد:زمانمرمتفضا،یکسقفکاذب
در طبقه پایین شناسایی و برداشته و در نتیجه فضای
موزه کمتر شد به همین دلیل وسایل ارائه شده در موزه
نیز کاهش می یابد البته موزه مردم شناسی بیرجند
تبدیل به موزه ای استانی می شود.

• •نمایش مشاغل جدید

وی می گوید :بخشی از وسایل موزه در مخزن باقی می
ماندودرموزهباستانشناسیهمحدود 200قلماثربه
نمایشگذاشتهمیشودالبتهتعدادآثارتاریخیموجود
در مخزن حدود سه هزار قطعه است که از میان آن ها
 150قطعهمتعلقبهخراسانجنوبیاستبااینوجود
درگذشتهنیزهمهآنهادرمعرضدیدعمومنبودهاست
و برای بازدید همه آثار هر شش ماه تا یک سال می توان
اشیایداخلموزهراجابهجاکرد.ویدربارهموزهمردم
شناسی هم می افزاید :یک سری از مشاغل سنتی که
طیچندسالاخیردرفهرستمیراثمعنویثبتشده
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معاونمدیرکلمیراثفرهنگی:
برخیشغلهایجدیدکهدر
میراثمعنویثبتشدهاستدر
موزهجدیددرمعرضنمایشقرار
میگیردوبعضیازقسمتهای
قبلیحذفمیشودتاتنوعیبه
وجودآید
است در قالب ماکت در این موزه در معرض دید قرار می
گیردکهچپتدوزی،سفالگری،پخلبافی،گیوهبافی،
مسگری و حوله بافی از آن جمله است.
ویاضافهمیکند:درتعریفجدیدموزهمردمشناسی،
بخش پوشاک استان و معرفی آن دیده شده است و
برخی مشاغل مناطق هم در کنار آن ها شناسانده می
شود .موضوع های موزه مردم شناسی متنوع و زیاد
است اما با توجه به محدودیت فضای موجود امکان
معرفی همه نیست و برخی مشاغل حذف می شود .به
گفته وی ،موزه مردم شناسی قبلی مختص بیرجند بود
کهتعدادیحذفشدودرچیدمانجدیدبرخیمشاغل
شهرستان ها به نمایش در می آید .وی ریسندگی،
قالی بافی ،نخ ریسی و عروسی را از مراسم حذف شده
در موزه مردم شناسی بر می شمرد و ادامه می دهد:
برخی از این مشاغل تکراری شده بود و برای دانش
آموزان و ساکنان بیرجند و استان جذابیتی نداشت اما
درچیدمانجدید،طراحیونوعموضوعتغییرمیکند.

 4700کتابجدیددرکتابخانههایسربیشه
چهار هزار و  749کتاب در سال گذشته به منابع کتابخانه های عمومی سربیشه افزوده شد .رئیس اداره
کتابخانههایعمومیسربیشهگفت:درسالگذشتهچهارهزارو 749کتاببهمنابعکتابخانههایعمومی
شهرستان اضافه شد که از این تعداد دو هزار نسخه اهدایی و بقیه توسط نهاد کتابخانه های کشور تامین شده
است« .میثم حسینی» به روز بودن منابع موجود را مطرح کرد و افزود :کمبود و تقاضا در زمینه کتاب های
کمک درسی ،رمان و داستان است.

امثال و حکم

َمزهیینَجه َهنو َد ُکلدندون ُموب ِ ُمونده

«مزه یینَجه َهنو َد ُکل دندون ُمو ب ُِمونده» در کتاب دستان ها و داستان ها به عنوان یک عبارت قدیمی قید
مثل َ
شده است .مولف کتاب درباره آن می گوید :عبارت یاد شده به معنی این است که مزه آن هنوز در دهانم باقی
است یعنی فالن خوراکی که خوردم یا کاری که انجام دادم هنوز شیرینی و حالوت آن را به یاد دارم .دکتر
«زنگویی» ادامه می دهد :این عبارت وقتی به کار می رود که غذایی می خوریم و طعم و مزه آن مزه غذایی را
یادآوری می کند که پیش از آن خورده و باب طبع ما بوده است.

کلک خیال
بزن نی زن
غـــــــــــزل در نوای تو نخجیر شد
ندا سر کن ای خسته از درد شب
دمتگرم باد ،از دمـــــیدن به نی
نیخویش باش
بزن
ِ
همــــــنوای ِ
برون کـــــــن ،به آوای نی ،درد را
خوشــا جان که در نای نی آرمید
بنازم سرانگشــــــــــت آن نی نواز

دل از ناله نی به زنجـــــــــیر شد
که از سوز سازت جوان ،پیر شد
ز آه سحــــــــر ،ناله شب گیر شد
تو نی زن ،که دور فلــک دیر شد
که در سیـــنهات ناله زنجیر شد
بریده شد ،از رنج و تدبیـــــر شد
تن خســـــــــــته نی ازو شیر شد
اثر فریده علیزاده

برگرفته از کتاب ترانه باران

