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فرهنگستان

موزه عکس استان منتظر اعتبار
راه اندازی اولین موزه عکس استان در قاین نیاز به اعتبار
دارد .در حالی که راه اندازی موزه عکس در خانه صمدی
قاین که اولین عکاسخانه استان است از چند سال قبل
مطرح و این بنای تاریخی توسط میراث فرهنگی مرمت
شد اما مسئول موزه های خراسان جنوبی گفت :راه اندازی
موزه عکس نیاز به اعتبار دارد و بنا به تصمیم سازمان در
تهران ،اعتبار دولتی فقط برای ایجاد موزه ملی تامین می
شود و راه اندازی موزه عکس استان در قاین باید از محل
اعتبارات استان و شهرستان باشد« .شعیبی» افزود :کار
مرمت خانه صمدی تمام شده است اما راه اندازی موزه
عکسنیازبهاعتباربرایتملکبناوتامینویترینهاوقفسه
ها دارد و تامین مبلمان داخلی به تنهایی 50میلیون تومان
اعتبار می خواهد.

 500میلیون تومان برای

 7پروژه گردشگری بیرجند

امسال هفت پروژه گردشگری بیرجند حدود 500
میلیون تومان اعتبار دارد .رئیس اداره میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری بیرجند اعتبار امسال بخش
گردشگری این شهرستان را در  500میلیون تومان بیان
کرد که برای تامین زیرساخت ها ،فضاسازی و محوطه
سازی و ...هزینه می شود« .فوالدی» گفت :این اعتبار برای
تکمیل سایت گردشگری ،احداث آالچیق ،سنگ فرش و
 ...در کال جنگال ،مزار کوه ،آبشار گیوک ،بند امیرشاه،
شوکت آباد و  ...هزینه می شود.

اکران  5فیلم کودک و نوجوان
درجشنواره فیلم فجر

پنج فیلم کودک و نوجوان به صورت رایگان در جشنواره
فیلم فجر در بیرجند اکران می شود .معاون امور هنری
و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت:
پنج فیلم منتخب سینمای کودک و نوجوان ،همزمان با
برگزاری سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در بیرجند هم
اکران خواهد شد «.زمزم» افزود :فیلم های آخرین داستان
و شب آفتابی ،به ترتیب ویژه گروه های سنی دوره دوم
متوسطه و اول متوسطه است و «ضربه فنی»« ،پاستاریونی»
و «بنیامین» برای تمام گروه های سنی کودک و نوجوان به
صورت رایگان اکران می شود.

قلعه خوسف نگهبان تاریخ ۳۰۰ساله
گروه فرهنگ -چهار برج ،در چوبی بزرگ و
نگهبانانی که از منفذهای ایجاد شده روی دیوارها
بیرون قلعه را می پایند تا مبادا راهزنی یا غریبه ای
قصد ورود و حمله داشته باشد .سربازان به تمرین
دفاعی مشغولند و بر بلندی ایوان ،فرمانده ایستاده
است .عمارت قلعه در دو طبقه به اندرونی ،مطبخ،
انبار ،اصبطل و  ...راه دارد .هر بخش از ساختمان
برای کاری است .قسمتی آفتاب نشین و برای
فصل سرماست و بخشی هم که خنکای تابستان
را زیر سقف های بلند و گنبدی مهمان می کند
تابستان نشین است .اتاق های زیاد و زیبا با طاقچه
های هاللی ،چراغ های گردسوز پایه بلند که شب
های سیاه را به امنیت درون قلعه پیوند می زند.
قلعه ،حاال بی جان ایستاده است .پاهایش میلرزد
از نهیب زلزله ای که نیامده است ،از باران های
سیل آسایی که ویرانش می کند ،اگر توفانی رخ
دهد و از آفتابی که بی امان بر قامتش می تابد و
بادی که می وزد 250 .تا  300سالی می شود که
همچنان ایستاده است اما کم کم می رود تا روی
ناتوانی خود را نشان دهد کم کم می رود که به
تلی از خاک تبدیل شود اگر دیوارهای به جا مانده
از عهد افشاری بوی کاهگل را به یاد نیاورد .این
روزها در مرکز شهر خوسف و در حاشیه خیابان
اصلی ،کهن دژ خوسف به سختی نفس می کشد.
خبری از در چوبی بزرگ و نگهبانان نیست و دو
لنگه در آهنی کامال باز است .از بلندای برج ها
در چهار گوشه قلعه ،فقط نشانی به یادگار مانده
است .دیوارهای کاهگلی قلعه را بی توجهی ها؛
وحشیانه زخم کشیده است.

• •مهمانان ناخوانده قلعه

دو ساختمان با معماری جدید در وسط صحن وصله
هایی ناجور بر هویت قلعه تاریخی خوسف است
شاید هم زخمی عمیق بر پیکر بنای تاریخی که
درمان نشده است .تابلوی شرکت تعاونی ،مستاجر
قدیمی قلعه ،روی سردر ساختمان بزرگ تر پاره
شده و شن های درشت ،قسمتی از کف محوطه را
پوشانده و خاک ،مهمان دایمی بقیه صحن است.
چند خودرو در صحن پارک شده و تصور پارکینگ
عمومی را در ذهن تقویت می کند .طرف دیگر تلی
از آجر رها شده است .قفل ها بر در ساختمان انبار
شرکت تعاونی سنگینی می کند ،پشت آن انبوهی
از خشت های خام رها شده است و در فاصله چند
متری آن ها چاله ای است که انبوهی از زباله درون
آن به چشم می خورد .چند درخت کاج در گوشه
ای از محوطه قلعه هنوز ایستاده است ،شاخه
درخت های کوتاه انار هم زمستان امسال را تماشا
می کند اما عمر هیچ کدام شان به پای قدمت قلعه
تاریخی خوسف نمی رسد .دیوار یک طرف دروازه

آهنی قلعه و برجی از سمت خارج مرمت شده است
اما در داخل دژ خبری از به سازی نیست و همچنان
خراش آسیب های روزگار را بر چهره دارد .سمت
بیرونی دیوار قلعه از یک طرف در مجاورت میدان
خاکی دوشنبه بازار قدیم است .روی این دیوار
داربست بسته شده و کارگران مشغول کارند تا
دوباره نمایی بر این دیوار نقاشی کنند .با این که
وسعت دیوار در حال مرمت زیاد نیست اما کارگر
مشغول به کار می گوید اعتباری نیست و بودجه
برای همین میزان است .باد می وزد و گرد و خاک
در فضا پراکنده می شود .هر چند نمای پشت قلعه
با بافت قدیمی و تاریخی شهر در هم آمیخته اما
رنگ و روی خوبی ندارد ،دیوارها به شدت فرسوده
و باالی آن ها به طور کامل ساییده شده است.
برجک ها فروریخته است و خبری از نگهبانان
نیست .این روزها کهن دژ خوسف نگهبانی میشود
و نگهبانان ،کارگران و مسئوالن فروشگاه تعاونی
هستند .در دستشان کارتن ها و زباله هایی است
که از فروشگاه بیرون آورده اند یا در دل زمین یا
در گوشه ای از دژ انباشته می کنند .ساختمان
فرسوده دیگری در نزدیکی باغچه به انباری تبدیل
شده است .پشت آن کوهی از زباله در حفره ای
چشم را آزار می دهد .زباله ها با سوسوی باد پشت
ساختمان فروشگاه این طرف و آن طرف می رود.
در داخل داالنی تکه ای آهن قرار دارد و داالن ها و
برخی برجک ها محل انباشت زباله های بازیافتی
شده است.این روزها صالبت و شکوه قلعه با
نامالیمات روزگار و چشم بسته متولیان ،بر آن چه
به سرش آمده است دست و پنجه نرم می کند .باد،
خاک و باران بر استحکامات تنها دژ خوسف غلبه
کرده است .تاریخ ،قصه ها ،حکایت ها و رشادت ها

رئیس میراث فرهنگی خوسف :بعد
از ثبت ملی این قلعه در سال 80
به بهانه هایی مانند این که شرکت
تعاونی برای رفع نیاز مردم است
و برای آن هزینه شده است ،قلعه
تخلیه نشد و شرکت تعاونی هم
اجاره ای به میراث نمی پردازد و
منبع درآمدی برای میراث نیست
پشت دیوار قلعه دفن شده است ،فقط چهار دیوار
زخم خورده از آن روزها به جا مانده است و دیگر
محلی امن برای حفاظت از مردم نیست.

• •تغییر کاربری

رئیس میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری خوسف قدمت آن را به دوره افشاریه
گره می زند و حدود  250تا  300سال عمر آن
را بیان می کند که بیشتر جنبه مسکونی داشته
و گاهی کارهای دفاعی ،دیده بانی و نگهبانی
در برجک ها انجام می شده است« .صالحی» از
چهار برجکی می گوید که بیشتر آن تخریب شده
است و بررسی ها نشان می دهد حتی ساختمان
مسکونی دو طبقه داخل قلعه وجود داشته که به
طور کامل تخریب شده است .اواخر دهه  60و
اوایل دهه  70از طریق جهاد سازندگی سابق و
قبل از ثبت ملی ،قلعه تغییر کاربری داده و به بخش
خصوصی واگذار شده است و شرکت تعاونی هم
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کلک خیال

آرامش وانهاده
داخل قلعه ساختمان احداث کرده است .وی
بخشی از تخریب عمارت داخل قلعه را مربوط به
قبل از احداث ساختمان شرکت تعاونی و قسمتی
را هم مربوط به بعد از آن بیان و اضافه می کند:
سال گذشته جلسه هایی با حضور مسئوالن برگزار
و قرار شد به شرکت تعاونی زمین و تسهیالت
پرداخت شود تا در جای دیگری ساختمان احداث
کنند اما این موضوع محقق نشد و شرکت تعاونی
هم نتوانست محل را تخلیه کند و باید فکری
اساسی برای این موضوع برداشته شود .وی ادامه
می دهد :بعد از ثبت ملی این قلعه در سال  80به
بهانه هایی مانند این که شرکت تعاونی برای رفع
نیاز مردم است و برای آن هزینه شده است ،قلعه
تخلیه نشد و شرکت تعاونی هم اجاره ای به میراث
نمی پردازد و منبع درآمدی برای این نهاد نیست.
وی با اشاره به این که در چندین بازدید از قلعه
تذکرهایی درباره رعایت بهداشت داده شده است
تاکید می کند :میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری قصد دارد قسمتی از قلعه را که تقریبا
تخریب شده است و کاربرد ندارد ،فنس کشی کند
تا از نظر بهداشتی و امنیت وضعیت بهتر شود.وی
می گوید :در ورودی قلعه کوچک چوبی و در سمت
دیگری بوده و تخریب شده و در جدید آهنی از زمان
احداث شرکت تعاونی و پس از تخریب بخشی از
دیوار قلعه و به شکل امروزی نصب شده است.
هم اکنون فقط مرمت نمای بیرون اولویت دارد
و برای بازسازی نمای داخلی و بیرون باید اعتبار
زیادی تامین شود.

• •برنامه برای آینده

صالحی ،ادامه می دهد :در سال های 93-94
نمای بیرونی بخشی از دیوار قلعه در حاشیه پارک
با حدود  12میلیون تومان هزینه مرمت و سال
گذشته نیز  10میلیون تومان برای مرمت و به
سازی نمای بیرونی سمت دیگر دیوار صرف شد
و امسال هم  10میلیون تومان اعتبار برای قلعه
در نظر گرفته شده بود که برای مرمت دیوار سمت
دوشنبه بازار قدیم اقدام شده است .وی هزینه
مرمت هر دیوار قلعه را حدود  20میلیون تومان
برآورد و بیان می کند :بودجه  98در تیر ماه سال
آینده ابالغ خواهد شد و سعی می شود شرکت
تعاونی از این محل خارج و برای بازارچه صنایع
دستی ،غرفه ساخته شود البته اگر بتوانیم قلعه
را به حالت اولیه برگردانیم که خیلی بهتر است
وگرنه با استفاده از سازه های سبک ،غرفه های
صنایع دستی ایجاد و برای راه اندازی سفره خانه
سنتی مانند قلعه بیرجند تحویل بخش خصوصی
خواهد شد .به گفته وی فقط مرمت نمای بیرونی
قلعه  100میلیون تومان هزینه دارد.

همه لحظه ها
باردار پریشانی اند
بی گاه که آرامش زاده می شود
نوزاد وانهاده
هالک می شود از اشک
*****
بعد شمعی
بعد شمعی روشن می کنم
به نیتی که نداشتم
شعله تاب نیاورد
بردباری بی روزن مرا
و من فقط شمعی را دیدم
که بی سبب خاموش روشن
و سپس خاموش شد

اثر فرشته ساری
برگرفته از کتاب شهرزاد پشت چراغ قرمز

امثال و حکم

ستاره
َس ِر ِا
َ
ِستاره» در کتاب دستان ها و داستان ها به
مثل « َس ِر ا َ
عنوان یک عبارت قدیمی قید شده است .مولف کتاب
درباره آن می گوید :عبارت یاد شده به معنی این است
که اول استار است یعنی زمان مناسبی برای انجام
فالن کار و اوضاع مناسب نیست.
دکتر«زنگویی» ادامه می دهد :این عبارت وقتی به کار
می رود که کسی برای انجام کاری با دیگری مشورت
کند و آن فرد با توجه به اعتقاد و باورهای نجومی،
آن زمان را برای انجام کارها مناسب نداند و بخواهد
طرف مقابل را از نحسی ایام و شرایط اجتماعی و تقارن
ستارگان مطلع کند.

خبر

دوره تربیت مربی حفظ
موضوعی قرآن

اولین دوره تربیت مربی حفظ موضوعی قرآن در
استان از نیمه دوم بهمن ماه آغاز می شود .رئیس
اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی
گفت :امسال برای اولین بار دوره تربیت مربی
حفظ موضوعی قرآن کریم از  23تا  27بهمن ماه با
تدریس استاد از قم برگزار خواهد شد .حجت االسالم
«عباسی» گفت :تاکنون  60نفر در این دوره شرکت
کرده اند و این افراد برای گذراندن دوره تربیت مربی
باید حافظ پنج جزء قرآن باشند.

