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اخبار

اعالم حمایت خبرنگاران
استان از سپاه
جمعی از خبرنگاران استان در اعالم حمایت از سپاه
پاسداران و محکومیت اقدام آمریکا مبنی بر تروریست
خواندن سپاه و تجدید پیمان با آرمان های نظام و سپاه
پاسداران ،با رئیس بسیج رسانه استان دیدار کردند.
وی با بیان اینکه خبرنگاران ،اندیشه پاسداری را به
خوبی انجام میدهند گفت :خبرنگاران خراسان
جنوبی به صورت جهادی در موقعیتهای مختلف
فعالیت میکنند و با وجود مشکالت و سختی هایی
که با آن مواجه هستند اما قوی و پر تالش فعالیت
می کنند« .سجاد رضایی» به اجرای برنامههای
مختلف برای هم افزایی و صمیمیت بیشتر میان
خبرنگاران اشاره کرد و افزود :خراسان جنوبی از
لحاظ والیتمداری در راس استانهای کشور است
و این موضوع سبب همدلی و صمیمیت بیشتری در
استان شده است .وی ادامه داد :خانه مطبوعات
استان اقدام های خوبی برای خبرنگاران انجام داده
و مجموعه صنفی قوی و خوب برای خبرنگاران نیاز
است تا مشکالت آنها رفع شود.

 3باغ استان قابلیت
ثبت جهانی دارد
سه باغ در خراسان جنوبی قابلیت ثبت جهانی دارد.
مدیر پایگاه باغ های تاریخی استان گفت :باغ های
شوکتآباد،گلشنطبسوبهلگرد،ویژگیهایجهانی
شدن را دارد اما باید یک سری اشکاالت که توسط
مشاور مطرح شده است برطرف شود تا بتوان گزارش
مثبتی از وضعیت آن به سازمان میراث فرهنگی ارائه
کرد« .جنتی فر» بیشترین ایراد وارد شده به این باغ ها
را مدیریت آن ها بیان و اضافه کرد :چند مدیریتی بودن
باغها،نبودسازمان دهیفضایسبزورسیدگینشدن
به عمارت ها و  ...وضعیت مطلوبی نبود و تقریبا نوعی
رهاشدگی در باغ ها دیده و به اداره کل اعالم شد تا با
کمک مالک و میراث فرهنگی برطرف شود.

«نوازش قلم» درنگارخانه
رضوان مشهد

نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد مهدی اسماعیلی
مود در نگارخانه رضوان مشهد برپا شد .به گزارش
خبرنگار ما ،همچنین کتاب «کلک خاوران» شامل
مجموعه آثار او و هنرمندان فوق ممتاز استان در
نگارخانه رضوان مشهد رونمایی شد .این نمایشگاه
با  ٨٠اثر خوشنویسی با مضامین مختلف دینی،
ادبی و عرفانی تا پنج شنبه  ٢٩فروردین ماه پذیرای
عالقه مندان است.

قاسمی  -موسیقی سنتی ،زبان گویا
برای بیان غم ها ،شادی ها و حماسه
های یک قوم در گذر زمان است به ویژه
وقتی خمیرمایه موسیقی قومی که
با طبیعت و اسطوره ها مانوس شده
روحیه فداکاری ،تقوا ،وفای به عهد،
پهلوانی ،مردانگی ،حب وطن ،مهمان
نوازی و خصایصی از این دست باشد
موسیقی سنتی قسمتی از فرهنگ
هر منطقه می شود که عالوه بر زیبایی
سمعی و بصری ،آرام بخش روح می
شود و حتی مقابل هجمه های فرهنگی
و موسیقی های زیرزمینی قرار می
گیرد.اما صدای ساز و آهنگ قدیمی
استان به تدریج ضعیف تر می شود
و حمایت و شنیده نشدن موسیقی
سنتی و مقامی و دیده نشدن هنرمندان
آن سبب شده است صدای سازهای
قدیمی رو به خاموشی گذارد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

خبر

صدایی که شنیده نمی شود

ساز ناکوک موسیقی سنتی

اجرای مرحله اول سایت گردشگری
گسک

مرحله اول سایت گردشگری گسک سال قبل اجرا شد.
مسئول نمایندگی میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری درمیان گفت :در این مرحله سکو ،آالچیق و ...
با صرف  300میلیون تومان اجرا شده است و در صورت
تامین اعتبار ،امسال مراحل بعدی آن اجرا می شود.
«شهسواری» افزود :سایت گردشگری در چند مرحله پیش
بینی شده است اما بسته به میزان اعتبار مصوب ،می توان
مراحل بعدی را تعریف کرد.

امثال و حکم

نُو َور شیشه ِم َما َله

• •آیین کشاورزی در قالب موسیقی

مسئول یک گروه موسیقی مقامی در
بیرجند ،مهم ترین سازهای محلی این
منطقه را سرنا ،دهل ،دایره و گاه نی
میداند و می گوید :موسیقی نوایی یا
مقامی ،همراه با حرکات موزون رزمی
و ورزشی انجام و با گشودن دست ها
رو به آسمان شروع و با سجده شکر تمام
می شود .بیشتر حرکت ها رزمی است،
در گذشته شمشیر هم برداشته می
شد اما وقتی نبود چوب بر می داشتند
و جوانان خود را برای حرکت ورزشی
و دفاع آماده می کردند« .سلم آبادی»
کاشت و برداشت گندم و جشن های
کشاورزان را هنگام برداشت محصول
از دیگر آیینی بیان می کند که در قالب
موسیقی مقامی به آن پرداخته و بیننده
متوجه این حرکات می شود .وی تاکید
میکند :در حالی که به موسیقی
آیینی در استان پرداخته نمی شود و
گاه به برخی موسیقی های خارجی،
زیرزمینی و  ...توجه می شود اما
موسیقی مقامی ،فرهنگ ،نجابت و
شخصیت دارد و فراتر از مرز می رود و
با استقبال مواجه میشود و دیپلم های
افتخار کسب می کند .به نظر وی باید
این جنبه های فرهنگی منطقه حفظ و
به آیندگان منتقل شود و به این منظور
برگزاری جشنواره ها ،نمایشگاه ها و
فستیوال ها ضرورت دارد تا نسل جوان
با موسیقی مقامی آشنا شود به ویژه که
نسل دهه  80و  90آن را ندیده اند و
نمی شناسند.

• •رو به فراموشی

مسئول یک گروه موسیقی سنتی
در بیرجند می گوید :به جز در کالن
شهرهای کشور ،موسیقی سنتی
طرفداران زیادی ندارد و رو به فراموشی
می رود زیرا طبع و درخواست مردم
تغییر کرده است هر چند که موسیقی
سنتی چون از دل بر می آید جال و
حالوتی دارد که در موسیقی مدرن و
برقی احساس نمی شود ،با این وجود
نمی توان ذائقه مردم را عوض کرد.
«امیر محمدی» تاکید می کند :با ورود
موسیقی های جدید ،موسیقی سنتی
نیز با آن تلفیق شده است و به عنوان
مثال ورود گیتار به گروه های موسیقی
سنتی طرفداران آن را زیاد می کند
بنابراین گروه ها ناخواسته رویه کار خود
را از سنتی به تلفیقی تغییر می دهند.
وی کم شدن اجرای گروه های موسیقی
سنتی را تایید می کند و ادامه می دهد:
در بیرجند حتی مکانی برای اجرا نیست
و سالن گلبانگ به تازگی بازسازی شده
است با این وجود مردم به هنرمندان
خود روی خوش نشان نمی دهند اگر چه
که ادعای هنرمندان کشوری را نداریم
اما موسیقی سنتی استان تا حمایت
نباشد اجرا نمی شود .وی تصریح می
کند :توجه و حمایت از موسیقی پاپ
بیشتر است ،از طرفی برخی هنرمندان
استان یکدیگر را قبول ندارند و با هم
کار نمی کنند و فضایی برای رقابت

مسئول انجمن
موسیقی :برگزاری
جشنواره موسیقی جوان
در همه رشته ها به منظور
استعدادیابی و ایجاد انگیزه
بین هنرمندان در دستور
کار است و در سال های قبل
هم بوده اما به دلیل مشکل
بودجه ای عملی نشده است
ندارند .با این که استادانی در رشته
های مختلف وجود دارد اما کمتر قطعه
ای تولید میشود و فعالیت موسیقی
سنتی استان و بیرجند ضعیف است.
او تاکید می کند :با جان و دل موسیقی
سنتی را حفظ کردیم اما به نظر می رسد
کم کم باید سازهای جدید را هم وارد آن
کنیمیاازگردونهموسیقیکنارهبگیریم.
انگیزه ای برای ادامه کار نیست ،گروه
های موسیقی سنتی همه جانبه نیاز
به حمایت دارند در حالی که حمایت
نمی شوند.وی تصریح می کند :آخرین
جشنواره موسیقی استان سال 89
برگزار شد در حالی که در بقیه مناطق
کشور ،هر سال جشنواره برگزار و این کار
سبب می شود استادان و هنرجویان به

روز شوند و هنرشان دیده شود .از طرف
دیگر اجراهای عموم کم شده است و
شاید یک گروه پرکار ،در سال چند اجرا
بیشتر نداشته باشد.

• •نبود مکان مناسب

مسئول انجمن موسیقی استان بخشی
از گفته های این هنرمندان را قبول دارد
و می گوید :مشکل نبود سالن سد راه
هنرمندان موسیقی است اما با مرمت
سالن گلبانگ و بازگشایی آن کارگاه
پژوهشی با حضور یکی از استادان
موسیقی خراسان رضوی که اهل
بیرجند است برگزار و تالش می شود
هر چند وقت استادی در رشته خاص
مهمان استان و راهنمای هنرمندان
باشد« .قاسمی» تصریح می کند :در
یکی دو سال گذشته به دلیل نبود مکان
مناسب ،فعالیت انجمن موسیقی کم و
در فضای موسسه ها برگزار شده است.
سالن های اداره ها نیز با مصوبه ای
مواجههستندکهامکاناجرایموسیقی
ندارند اگر چه که هزینه اجاره سالن
سنگین است و تاالر عالمه فرزان نیز
که مشکل کمتری برای دریافت مجوز
و  ...داشت ،سوخت .وی تاکید می
کند :فضای انجمن موسیقی استان با
امکانات موجود در اختیار هنرمندان
موسیقی است اما نمی توان سلیقه های
مختلف را با هم تجمیع و اثر تولید کرد.
به گفته وی مهم ترین مشکالت بخش

موسیقی مانند بقیه هنرمندان بیمه
و مسائل مالی و باال بودن هزینه های
آموزش به ویژه برای مراجعه به استادان
در شهرهای بزرگ و به منظور به روز
شدن دانسته هاست .از طرفی تعداد
هنرمندان موسیقی در استان که عالقه
مند به ارتقا باشند کم است و هزینه
برگزاری آموزش با حضور استادان
کشور سنگین است و مقرون به صرفه
نیست .به گفته وی با این وجود هر ماه
استاد حقگو به استان سفر می کند
و هنرمندان موسیقی از حضورش
بهر همند می شوند .وی درباره ورود
سازهای جدید به عرصه موسیقی سنتی
می گوید :این معضل ،موسیقی مقامی و
نوایی استان را فرا گرفته است در حالی
که آمیختگی و تلفیق ،اصالت نغمه را
زیر سوال می برد در صورتی که باید
سازها و نواهای موسیقی مقامی ثبت و
ضبط شود تا با عنوان موسیقی تلفیقی،
محتوای بدون اصالت به مردم ارائه
نشود .وی البته تاکید می کند:کارهای
خوب و موسیقی های فاخر نیز در استان
تولید می شود و مردم باید اجراهای
خوب ،اصیل و فاخری را بشنوند که
تاثیرگذار است .برگزاری جشنواره
موسیقی جوان در همه رشته ها به
منظور استعدادیابی و ایجاد انگیزه میان
هنرمندان در دستور کار است و در سال
های قبل هم بوده اما به دلیل مشکل
بودجه ای عملی نشده است.

مثل «نُو َور شیشه م َِما َله» به عنوان یک عبارت قدیمی در
کتاب دستان ها و داستان ها قید شده است .مولف کتاب
درباره این عبارت گفت :نان خود را به شیشه می مالد یعنی
خسیس و گداست .دکتر «زنگویی» افزود :این مثل برای
بیان حال فردی گفته می شود که ثروت و امکاناتی دارد
ولی از آن ها استفاده نمی کند یا از نظر خورد و خوراک
و تامین دیگر نیازمندی ها ،بر خود و اطرافیانش سخت
می گیرد و به جای استفاده از مال و دارایی های خود به
اطرافیانش وعده های بیهوده می دهد.

کلک خیال

ساقیا خیز که گل باز به بستان آمد
ساقیا خیز که گل ،باز به بستان آمد
بلبل مست دگر باره به دستان آمد
می بگردان که برین تشت نگون سار فلک
دم به دم چون قدح دور تو گردان آمد...
مرده با خویش عجب نبود اگر وقت بهار
از خروشیدن مرغان سحر خوان آمد
این بخوری ست که بر مجمر عطار افتاد
یا نسیمی ست که از روضه رضوان آمد
روی ُکهسار چنان است که کس پندارد
بر سرش برگ گل و الله چو باران آمد
هر جواهر که بپرورد و نهان کرد فلک
از دل کوه مگر بر زب ِر کان آمد
بعد از این تو سپری پیش نظر قایم دار
برکش از غنچه بادام که پیکان آمد
وقت عیش است در اطراف گلستان که سحاب
راست چون طبع نزاری گهر افشان آمد
اثر حکیم نزاری
برگرفته از دیوان اشعار حکیم نزاری

