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فرهنگ و هنر
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واقعه نگاری واقعه طبس درحاشیه

اخبار

بیمه یک سوم هنرمندان قاین
یک سوم هنرمندان قاین بیمه هستند .رئیس اداره میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری قاینات گفت:
حدود  200هنرمند در رشته های مختلف جاجیم بافی،
آهنگری ،ماشته بافی ،نگارگری ،تذهیب ،پالس بافی و ...
مشغول کار هستند که از این تعداد  60نفر بیمه هستند.
«عباس پور اسفدن» افزود :از این تعداد  40نفر در شرکت
تعاونی هزار گل قهستان مشغول کار هستند و  20نفر به
صورت متفرقه بیمه شده اند .وی تصریح کرد :تنها مشکل
در حوزه صنایع دستی بیمه هنرمندان است که با مشکل
مواجه شده اما رفع آن در حال پیگیری است.

«اپرت قزاق ها» روی صحنه رفت
نمایش «اپرت قزاق ها» در بیرجند روی صحنه رفت .معاون
فرهنگی حوزه هنری استان از اجرای «اپرت قزاق ها» به
مناسبت هفته هنر انقالب اسالمی خبر داد و گفت :این
تئاتر ،مضمون سیاسی و مذهبی دارد و در چهار مسجد
امام هادی (ع) ،امام حسن مجتبی (ع) ،بالل مهر شهر و
ابوالفضل (ع) بیرجند هم اجرا شد« .درانی پور» ،نویسنده
این تئاتر را سعید تشکری و کارگردان آن را مجتبی والی
نژاد معرفی کرد و افزود :نمایش در زمینه کشف حجاب در
زمان رضاخان و برداشتن اجباری چادر از سر زنان توسط
قزاق هاست که در ادامه آن قزاق ها نیز به جشن پهلوی و
کشف حجاب زنان خود دعوت می شوند و از این کار سرباز
می زنند و جان خود را از دست می دهند.

فردا؛مسابقه ای درخوسف
مسابقه اسکیس و نشان پایگاه میراث فرهنگی بافت
تاریخی خوسف برگزار می شود .مدیر پایگاه بافت تاریخی
شهر خوسف گفت :به مناسبت روز جهانی بناها و محوطه
های تاریخی و روز معمار ،فردا مسابقه اسکیس و نشان
پایگاه میراث فرهنگی بافت تاریخی خوسف برگزار می
شود« .پریسا جمشیدی» هدف از برگزاری این مسابقه را
شناخت و معرفی اهمیت بافت ارزشمند و تاریخی خوسف
و تاکید بر حفظ الگوهای معماری قدیم همسان با اقلیم
منطقه ،مردم واری و  ...بیان کرد و افزود :بافت تاریخی
خوسف از جمله بافت های تاریخی ارزشمند ،زنده و
پویاست .پیشینه تاریخی خوسف به قبل از اسالم می رسد
و به دلیل موقعیت خاص طبیعی از قدیمی ترین زمان به
عنوان هسته ای از تجمع انسانی در کویر خراسان بود و
وجود نگاشته های باستانی در کال جنگال واقع در دامنه
های«رج» دلیل بر قدمت این منطقه است .وی افزود :از
نظر تاریخی ،خوسف از کهن ترین و قدیمی ترین شهرهای
جنوب خراسان محسوب می شود که در منابع تاریخی از
آن با نام های خسف ،خسب و خوسف یاد شده است .در
کتاب نزهه القلوب ،حمدا ...مستوفی از خوسف به عنوان
معظمات بالد قهستان و در ردیف تون (فردوس) قاین و
جنابذ (گناباد) یاد شده است.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

قاسمی – پنجم اردیبهشت  ،۵۹شش هواپیما و
هشت بالگرد آمریکایی برای آزاد کردن ۵۳گروگان
در تهران وارد فضای پروازی ایران شدند .هنگام
اجرای عملیات با ورود به حریم هوایی ایران یکی
از بالگردها در  ۱۲۰کیلومتری راور کرمان دچار
نقص فنی شد و به اجبار فرود آمد و سرنشینان آن
به بالگردی دیگر منتقل شدند و همان بالگرد نیز
دچار نقص فنی شد و به ناچار به ناو هواپیمابر باز
گشت .شش هواپیما و شش بالگرد دیگر خود را
به طبس رساندند و در تاریکی شب در منطقهای
دورافتاده فرود آمدند .در حین سوخت گیری،
یکی دیگر از بالگردها دچار نقص فنی شد و در
مجموع در حالی که هنوز عملیات آغاز نشده بود،
سه فروند بالگرد از دست رفته بود؛ پس از تماس با
مرکز عملیات ،کارتر رئیسجمهور آمریکا دستور
بازگشت نیروها را داد.
هنگام برخاستن هواپیماها و بالگردها توفان
شن آغاز شد و یک هواپیمای سی ۱۳۰و یک بالگرد
سیاچ  ۵۳-باهم برخورد کرد و هر دو آتش گرفت
که در این حادثه هشت نفر از نیروهای آمریکایی
در آتش سوختند و چهار بالگرد هم روی زمین باقی
ماند ،نیروها با پنج هواپیما خود را به ناو هواپیمابر
نیمیتز رساندند و بدین ترتیب عملیات به طور
کامل شکستخورد.هر سال با فرا رسیدن پنجم
اردیبهشت ماه سالروز این واقعه در طبس ،مسئوالن
در استان برنامه هایی دارند و اجرا می کنند اما
معموال اقدامات در حد همان مراسم ساالنه است و
واقعه نگاری در قالب کتاب ،فیلم و  ...در این زمینه
چندان نمودی ندارد حتی ایجاد موزه شکست
استکبار در صحرای طبس هم در مشکل بی پولی
گرفتار است.

• •اقدامات انجام شده

معاون فرهنگی مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر
ارزش های دفاع مقدس ،درباره اقدامات انجام
شده برای واقعه طبس می گوید :دو سال قبل نرم
افزاری به عنوان بازدید از فضای مجازی صحرای
طبس توسط دو نفر از هنرمندان استان تهیه شد که
قابلیت نصب روی گوشی همراه را دارد ،همچنین
سال گذشته ،نرم افزار دیگری توسط هنرمندان
طبس درباره واقعه طبس و سرنوشت شهید محمد
منتظر قائم تهیه شده است« .رحیم آبادی» تولید
نماهنگ درباره صحرای طبس در سال گذشته
را هم به این عملکرد اضافه می کند و می افزاید:
امسال در این روز ،مستند نماهنگ «درس عبرت»
در موضوع روایت نابودی اقتدار نظامیان آمریکا و
انیمیشن سه بعدی و منحصر به فرد شکست آمریکا

کلک خیال

چه بد شد

چو تسلیم ،دل بر قضا شد چه بد شد
زدل رازها بر مال شد چه بد شد
به جمع گلستان چه خوش بود صحبت
خزان آمد و گل فنا شد ،چه بد شد
گلی را که از عطر او مست بودم
بدستان گلچین جدا شد ،چه بد شد
به هنگام رفتن در این کوی و برزن
چه غوغا و شوری به پا شد ،چه بد شد
ز من دیگر از شادکامی مپرسید
که غم با دلم آشنا شد چه بد شد
گلی را که با خون دل آب دادم
نمی دانم اکنون کجا شد چه بد شد
چرا خرده بر من همی گیری ای دوست
ندانی که بر من چه ها شد چه بد شد
اجل بی خبر حلقه بر در بکوبید
که ناخوانده مهمان ما شد چه بد شد
اثر عادل ساجدی
برگرفته از کتاب باغ خزاندیده

امثال و حکم

َا ِتش که دَ َگیره،خشک و َتر َره
ُخودَ م ِمسو ُز َنه

معاون مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس :کار جمع
آوری مستندات ادامه دارد به همین دلیل کتابی در این زمینه چاپ نشده
است و نشر اولین کتاب درباره واقعه طبس در دستور کار امسال است
و یک اثر تجسمی توسط هنرمندی از استان با عنوان
«ساعت شنی استکبارستیزی» رونمایی می شود.
وی انجام مصاحبه های شفاهی با حاضران در واقعه
طبس و جمع آوری آن در چند سال گذشته را مطرح
و تصریح می کند :کار جمع آوری مستندات ادامه
دارد به همین دلیل ،کتابی در این باره چاپ نشده
است و نشر اولین کتاب برای واقعه طبس در دستور
کار امسال است.

• •کتاب و فیلم تهیه نشد

وی می گوید :درباره واقعه طبس در استان فیلم
یا کتابی تولید نشده اما قبل از الحاق طبس به
خراسان جنوبی کتابی درباره آن در استان یزد
نوشته شده است .تا زمان الحاق طبس به استان،
اطالعاتی درباره واقعه در اختیار خراسان جنوبی
نبود و در چند سال اخیر هم برای جمع آوری
مستندات اقدام شده است البته چون طبس تا
چند سال قبل جزو استان یزد و اسناد آن در اختیار

آستان قدس رضوی بود جمع آوری مستندات طول
کشید زیرا قسمتی از روزنامه های زمان واقعه طبس
در اختیار آستان قدس رضوی بود که به استان
برگردانده شد .وی تاکید می کند :مجبور شدیم
برخی موارد را از تهران بگیریم که این پروسه هنوز
ادامه دارد و دریافت آرشیو سخت و زمان بر است.
تنها کاری که در استان انجام شده است در اختیار
گرفتن قطعات بالگرد و بقایای به جامانده از واقعه
از تهران و خرید اتوبوس مسافران از مالک است.
وی به جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر
ارزش های دفاع مقدس استان طی ماه گذشته و در
زمینه تامین اعتبار برای رسیدگی به موزه شکست
استکبار در صحرای طبس و تاکیدهای استاندار،
خوش بین است و در همین باره اقدامات زیرساختی
در حال انجام (ساخت سرویس بهداشتی) را مطرح
می کند .وی برای تهیه اثری که واقعه طبس را
به کشور معرفی کند یادآوری می کند :نرم افزار
بازدید مجازی صحرای طبس که سال قبل تولید

و با استقبال مخاطبان مواجه شد ،سی دی معرفی
واقعه طبس و سرنوشت شهید محمد منتظر قائم
نیز به استان ها ارسال شده است تا در مدارس و ...
استفاده شود .وی با اشاره به دو کار تبلیغی برای
معرفیواقعهطبس،بیشترینمشکلرادرتهیهفیلم
و چاپ کتاب می خواند و می گوید :یک اثر پس از
جمع آوری مصاحبههای شفاهی به چاپ می رسد.

• •کارهای معطل مانده

«رحیم آبادی» ،موضوع جالبی را مطرح می کند که
پس از دو سال هنوز به نتیجه نرسیده است این که از
طریق واحد پژوهش به شورای هماهنگی حفظ آثار
و نشر ارزش های دفاع مقدس پیشنهاد و نامه نگاری
شده تا واقعه طبس در کتاب های درسی مدارس
یا دانشگاه ها بیان شود اما هنوز پاسخی دریافت
نشده است و آموزش و پرورش باید موضوع را بررسی
کند با این حال هر سال و به مناسبت سالروز واقعه
طبس ،این موضوع یادآوری می شود .او می گوید:
مسئوالن محلی طبس بر نامگذاری روزی به نام این
شهر اصرار دارند که با توجه به رخداد واقعه طبس،
پنجم اردیبهشت ماه از سه سال قبل به شورای
عالی انقالب فرهنگی کشور پیشنهاد شده اما هنوز
نتیجهای اعالم نشده است.

مِسوزنَه»
ودم
مثل « َاتِش که َد َگیره ،خشک و تَر َره ُخ َ
ُ
در کتاب دستان ها و داستان ها آمده است .مولف
کتاب گفت :این عبارت ،یعنی آتش که شعله ور شود
خشک و تر را با هم می سوزاند یعنی وقتی که حادثه یا
بالیی پیش آید خوب و بد ،گناهکار و بی گناه ،کوچک
و بزرگ را نابود می کند .دکتر «زنگویی» افزود :وقتی
بخواهیم به افراد بدکار و خائن تذکر دهیم که عاقبت
بد اعمال آن ها دیگران را هم نابود می کند ،این
عبارت را به کار می بریم.

خبر

مرمت آسبادهای نهبندان در اولویت
مرمت آسبادها ،اولویت بازسازی آثار تاریخی نهبندان
است.مسئول نمایندگی میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری نهبندان گفت :در بخش میراث
فرهنگی ،مرمت آسبادها در اولویت است و پس از آن
مدرسه هدایت و بناهای اضطراری اعتبار می گیرد.
«شبانی» افزود :مرمت آسبادها از سال قبل در دو
کارگاه خونیک و تولید خشت برای آسبادها شروع و
تاکنون  70میلیون تومان برای این کار هزینه شده
است و این بخش هنوز  150میلیون تومان دیگر اعتبار
دارد که اولویت ها برای هزینه کرد مشخص شده است.

