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امثال و حکم

ِحم
ُا َفتا َبه خرج ل ِ
ِحم » در کتاب دستان ها و
تابه خرج ل ِ
مثل « ُا َف َ
داستان ها به عنوان یک عبارت قدیمی قید شده
است .به گفته مولف کتاب ،عبارت آفتابه خرج
لحیم است یعنی هزینه بیشتر از سرمایه است و
تعمیر و بازسازی فالن کاال به مخارج آن نمی ارزد.
دکتر «زنگویی» می گوید :وقتی فردی بخواهد
کاری انجام دهد که هزینه و مخارج آن بیشتر از
قیمت اصلی اش باشد برای انصراف او از انجام آن
کار ،این عبارت به کار می رود یا زمانی که فردی
بخواهد وسیله ای را تعمیر کند که هزینه کردن
برای آن ،ارزش افزوده ندارد.

کلک خیال
نور ،صدا ،تصویر
همه چیز تصادف بود
و تصادف ما در زندگی
تو را
در تاریکی
یافتم
و تو با لبخند
کاغذ تاریکی را
مچاله کردی
بگذار کبریت بکشم
و یک دم تو را ببینم
تو را
تو را ببینم در سایه روشن فرار
ای آن که
دیدارت اشتیاق لحظه های من است
در تاریکی
بارقه دلربای لبخندت
چون آذرخش
دهلیزهای جان مرا
فروزان کرد
سالم
چقدر دلنشینی
در مخمل نوازشگر صدایت
سین موسیقایی «سالم» تو
زالل بی دریغ چشمه ای است
در بیابانی پرت و تف زاده...

اثر سید محمود سجادی
برگرفته از کتاب گندم و گوشواره ،آهن و آرواره

دو شنبه
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شماره 3096

اذان ظهر 11:26
غروب آفتاب 17:29
اذان مغرب 17:47
اذان صبح فردا 4:01
طلوع آفتاب فردا 5:22
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سرداران وامیرانمظلوم
قاسمی
حدود 25هزار رزمنده از خراسان جنوبی در دوران دفاع
مقدس به جبهه ها اعزام شدند که در میان آن ها نام شهدا
و رزمندگانی به چشم می آید که هر چند برخی هم سطح
با امیران و سرداران ملی هستند اما نه تنها در کشور
چندان شناخته شده نیستند بلکه در استان خود نیز آن
چنان که باید معرفی نشده اند .شهدایی همچون آهنی،
فایده ،الهیار جابری ،ناصری ،کاوه ،آخوندی ،شعیبی،
صمدیان ،آبین ،حسین زاده و  ...که حتی گاه در کوچه
های شهرشان هم گمنام مانده اند در حالی که به اذعان
برخی مسئوالن کشوری و استانی ،هم ردیف با شهیدان
صیاد شیرازی ،همت ،باکری و فرمانده گردان بوده اند.
متاسفانه آمار دقیقی از امیران و سرداران شهید استان
در دسترس نیست اما به نظر معاون فرهنگی بنیاد حفظ
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس دلیل های کم کاری
در معرفی سرداران و امیران شهید خراسان جنوبی
متفاوت است .به گفته «رحیم آبادی» ،مهم ترین دلیل
در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ،تمرکز
بر جمع آوری خاطرات رزمندگان است و از طرفی تاخیر
در تشکیل بنیاد در استان و وجود اسناد و مدارک در
خراسان رضوی هم در این موضوع بی تاثیر نبوده است
البته این مستندها تفکیک و به استان برگردانده شد .او
نقش برخی دستگاه های دیگر در معرفی و پرداختن به
امیران و سرداران و موضوعات دفاع مقدس را هم متذکر
میشودومیگوید:بنیادحفظآثارونشرارزشهایدفاع
مقدس به تنهایی متولی نیست اما با توجه به امکانات و
تجهیزات موجود خوب کار کرده و حتی یادواره شهدای
ادوات برگزار و دو کتاب در بخش پشتیبانی و تعدادی
هم برای سرداران چاپ شده که قسمتی از مصاحبه با
خانواده رزمندگان و شهدا مربوط به سرداران و امیران
استان است .بنا به آمار وی ،بیش از  170عنوان کتاب
در موضوعات دفاع مقدس و شهدا چاپ شده که حدود
 140عنوان مربوط به کنگره دو هزار شهید است اما اگر
آمار،خیلیباالنیستبایدبقیهدستگاههاهمکاریانجام

دهند زیرا بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس،
بیشتر درگیر پژوهش و مصاحبه های شفاهی است و
منابع آن نسبت به دیگر اداره ها کم است .وی از دیگر
اقداماتانجامشده،برگزارییادوارهشهیدکاوهوناصری
ومعرفیتعدادیازشهیداندرکنگرهملیشهدایاستان
را نام می برد .به گفته وی ،شهیدانی مانند آخوندی،
آهنی ،ناصری و  ...در سطح ملی هستند اما برای معرفی
امیران و سرداران شهید استان خیلی کار نشده و برای
تعداد انگشت شماری اقدام شده است.

کارها راضی کننده نیست
به نظر مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع
مقدس سپاه انصارالرضا (ع) هم اقدامات انجام شده
برای معرفی امیران و سرداران شهید استان چندان
راضی کننده نیست اگر چه حدود پنج سال قبل فقط
پنجعنوانکتابدربارهشهیداندراستانیافتمیشد
اما سال گذشته در کنگره دو هزار شهید 147 ،عنوان
چاپشدولیهیچمستندیازقبلنداریموسالگذشته
 60مستند در کنگره تهیه شد« .محمد رضا زهرایی»
نیاز به زمان را برای تولید مستندها بیان و با اشاره به کم
کاری برای معرفی سرداران و امیران شهید اظهار می
کند که خانواده بسیاری از شهیدان و حتی رزمندگان
درقیدحیاتنیستندومنبعیبرایاطالعرسانینیست
بنیادحفظآثارونشرارزشهایدفاعمقدسهماگرچه
مصاحبه هایی انجام داده اما آن ها را منتشر نکرده است
و در نشر ضعیف هستیم .به نظر او کمبود بودجه و اعتبار
نیز مانع کار است و از طرف دیگر سازمان بسیج ،برنامه
های زیادی دارد در حالی که اگر هر سال بر چند برنامه
خاص مانند کتاب ،معرفی شهدا و  ...متمرکز شود می
توان برای معرفی شهدا بیشتر کار کرد.وی تفاهم برای
معرفی سرداران ،امیران و شهدا توسط نهادها را مهم
میخواندوبرنام گذاریبرخیمکانهامانندفرودگاهو
بولوارهایمهمتاکیدوتصریحمیکند:برخیاستانها
کنگرههایشهدایخودرادرتهرانبرگزارمیکنندکه
در معرفی شهیدان آن ها موثر است بنابراین در استان،
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اخبار فرهنگی

جمعآوری 218هزارسند دوران دفاع مقدس

بعضی دستگاه ها مانند استانداری و بنیاد شهید و امور
ایثارگران باید بیشتر پای کار باشند .وی در جمع بندی
این موضوع کمبود اعتبار ،نبود برنامه ریزی صحیح و
کم کاری دستگاه های متولی و کلیشه ای شدن برخی
یادوارههارابیانمیکند.

تولید هنری باید افزایش یابد
رئیس حوزه هنری استان هم اقدامات انجام شده در
کشور را مطرح و تاکید می کند :برای معرفی امیران و
سرداران شهید ،هنوز نیاز به کار است و باید تولیدات
هنری و رسانه ای افزایش یابد همان طور که سال قبل در
کنگره دو هزار شهید استان خوب کار شد« .کریمیان»
کتاب های چاپ شده برای معرفی سرداران شهید
استان و ایثارگران در حوزه هنری را نام می برد اما
معتقد است رسانه ها و تولید اثر در کنار هم می تواند به
معرفی آن ها کمک کند و برگزاری شب خاطره ملی در
تهران در برنامه است تا یکی از سرداران شهید استان
در آن معرفی شود .وی اقدامات انجام شده برای معرفی
سرداران و امیران شهید استان با توجه به امکانات
موجود را قابل قبول می داند اما تصریح می کند :توسعه
فرهنگ ایثار و شهادت و به ویژه تولیدات فرهنگی
و هنری خاص شهدا اعتبار ندارد اما توسعه نشاط
اجتماعی اعتبار دارد در حالی که دست کم 12تالیف در
زمینه شهدا و ایثارگران آماده چاپ است که باید هزینه
آن تامین شود .به گفته وی درباره شهدا صحبت زیاد می
شود اما از پرداخت عمیق به آن خبری نیست.

رئیس حوزه هنری
استان :درباره
شهدا صحبت زیاد
می شود اما از
پرداخت عمیق به
آن خبری نیست

 218هزار و  214سـند در زمینه های مختلف مربوط بـه دوران دفاع مقدس در
استان شناسـایی شـد .به گفته معاون فرهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های
دفـاع مقـدس ،ایـن مجموعه وصیـت نامـه ،دفتر خاطـرات شـهدا ،فیلـم ،عکس و
اقالمی بازمانده از رزمندگان و شـهدا را شامل می شـود« .رحیم آبادی» ،افزود:
دو هـزار و  978سـاعت مصاحبـه شـفاهی از رزمنـدگان و خانـواده های شـهدا و
 ...ضبـط و بـرای مستندسـازی دوران دفـاع مقدس هـم فیلـم هایی بـا همکاری
پیش کسـوتان و رزمنـدگان جمـع آوری و تبدیـل به دیجیتال شـده اسـت .افزون
بر این دربـاره پنـج نفـر از فرماندهـان موثـر در دفـاع مقـدس در خراسـان جنوبی
مانند شـهید شـعیبی ،ناصری ،جابـری و فایده ،هم مسـتند تهیه شـده اسـت.

20اقامتگاه بومگردی امسال تکمیل می شود
 20اقامتگاه بوم گردی تا پایان امسال در استان به بهره برداری می رسد و
در این صورت تعداد این واحدها به  61اقامتگاه می رسد .مدیر کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری گفت 40 :اقامتگاه بوم گردی در حال
بهره برداری است که از این تعداد بیشترین آن در طبس واقع است« .رمضانی»
فعالیت اقامتگاه های بوم گردی در استان را از سال  95اعالم کرد و افزود:
امسال چهار واحد دیگر مجوز بهره برداری گرفتند و  20واحد هم در حال
آماده سازی و تجهیز است.

ادامه تحصیل  1100زندانی در هنرستان
حدود هزار و  100مددجو سال تحصیلی گذشته در هنرستان های
بزرگ ساالن زندان ادامه تحصیل دادند .مدیر کل زندان ها و اقدامات تامینی
گفت :این تعداد در رشته های تعمیر موتور ،برق خودکار ،جوشکاری و خیاطی
لباس مردانه درس خواندند افزون بر این 414 ،نفر در دبیرستان بزرگ ساالن
و چهار نفر در دانشگاه ادامه تحصیل دادند .به گفته «هاشمی» ،مقدمات ادامه
تحصیل از مقطع ابتدایی برای مددجویان زندان فراهم شده است و در سال
تحصیلی گذشته  95نفر در مقطع ابتدایی درس خواندند.

ایجاد مرکزبیرجند شناسیپیگیریمیشود

22آبان،جشنوارهتئاتراستان

60درصدپیشرفت در احداث بازارچه
صنایع دستیخضری

ایجـاد مرکـز بیرجنـد شناسـی در دسـتور کار انجمـن کتابخانـه هـای عمومـی
اسـت و بـه ایـن منظـور جلسـه هـای پیگیـری بـا حضـور اعضـای ایـن انجمـن
برگزار مـی شـود .بـه گفتـه رئیـس اداره کتابخانه هـای عمومـی بیرجنـد ،این
کار نیـاز بـه تعییـن هیئـت مدیـره ،تامیـن فضـا و بودجـه دارد« .نیـازی» گفـت:
بـرای این کار و تـا زمـان تامین بودجـه و سـاخت فضا اسـتفاده از درشـکه خانه
بیرجند پیشـنهاد شده اسـت که فرمانداری ،شـهرداری ،دانشـگاه و  ...اعالم
آمادگـی کـرده اند.

سیزدهمین جشنواره تئاتر استان ،آبان در بیرجند برگزار می شود .آن طور که معاون
هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی می گوید 22 :تا  24آبان برای اجرای جشنواره
پیش بینی شده است و گروه هایی که در فاصله آبان سال قبل تا امسال پنج اجرا داشته
اند می توانند در جشنواره استانی و بین المللی تئاتر فجر شرکت کنند .به گفته «زمزم»،
هر کارگردان می تواند به صورت مستقیم در جشنواره بین المللی شرکت کند یا از
طریق حضور در بخش برگزیدگان استانی در مرحله بین المللی حاضر شود و متقاضیان
تا پایان مهر برای ثبت نام فرصت دارند.

عملیـات سـاخت بازارچـه دایـم صنایـع دسـتی در خضـری دشـت بیـاض 60
درصد پیشـرفت دارد .معاون صنایع دسـتی اداره کل میـراث فرهنگی ،صنایع
دسـتی و گردشـگری ،گفـت :سـال قبـل بـا جـذب  100میلیـون تومـان توسـط
میـراث فرهنگی چهـار غرفـه بـه مرحله بهـره بـرداری رسـید امـا اسـتفاده از این
غرفـه هـا منتظر اتمـام عملیـات احـداث بازارچه اسـت .بـه گفتـه «عبـاس زاده»،
بازارچه صنایع دسـتی خضری توسـط سـازمان همیاری شـهرداری هـا با 800
میلیـون تومـان اعتبار شـروع شـد.

گزارش ویژه

