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رئیس انجمن
خوشنویسان بشرویه:
خوشنویسان بشرویه نه
تنها این ماه ها در رکود
به سر برده اند و کالس
های آموزشی با رعایت
پروتکل ها هم برگزار
نشده است بلکه عوامل
انگیزشی مانند نگارخانه
و فضای نمایشگاهی هم
ندارند

خبر

سه شنبه های تکریم
با خانواده 160
گل پرپر انقالب

خانـواده  160شـهید دوران دفـاع مقـدس در
اسـتان تجلیـل شـدند.
ایـن طـرح از دهـه کرامـت امسـال و بـه مناسـبت
چهلمیـن سـالگرد دفـاع مقـدس شـروع شـده
اسـت و آن طور که مسـئول دبیرخانـه کانون های
مسـاجد خراسـان جنوبـی توضیـح داد از ابتـدای
شـروع این طـرح ،بـا خانـواده  160شـهید دوران
دفـاع مقـدس دیـدار ،دلجویـی و از آنـان تجلیـل
شـده اسـت.
بـه گفتـه حجـت االسلام «سـبزه کار» ،سـه شـنبه
هـای تکریـم حاصـل تفاهـم نامـه بیـن دبیرخانـه
کانـون های مسـاجد اسـتان و بنیـاد شـهید و امور
ایثارگـران اسـتان اسـت و امـام جمعـه ،فرمانـدار
و ...هـم در تجلیـل از خانـواده شـهدای اسـتان
همراه هسـتند و طرح تـا پایان هفتـه دفاع مقدس
ادامـه دارد.

کلک خیال

قلمشکستهخوشنویسی

ماه عشق



گرایش به خط تحریر اجباری

قاسمی

تا ماه عشق ،علقمه را آفتاب کرد
خورشید عزم خدمت آن مستطاب کرد
هر سو که می شتافت ،صف خصم می شکافت
گویا که جلوه بار دگر ،بوتراب کرد
شط را به کف گرفت و بر آورد و لب نزد
نازم به همتی که عطش را جواب کرد
آبی به مشک ریخت و با یک جهان امید
سوی حریم آل پیمبر شتاب کرد
از هر چه داشت ،در ره موالی خود گذاشت
دست و سرش فدای ره آن جناب کرد
نقشی دگر به مصحف سقایی اش کشید
تیری به مشک آمد و نقشش بر آب کرد
ناگاه بانویی سر او را به بر گرفت
فرزند خواند و زاده خویشش حساب کرد
یک عمر گفته بود که یا سیدی حسین(ع)
این بارش آشکار برادر ،خطاب کرد
گفتش بیا برادر با جان برابرم
بنگرخدا ،دعای مرا مستجاب کرد
من هم شدم شهید رهت یابن فاطمه(س)
آب از سرم گذشت و پر از خون خضاب کرد
افتاد روی خاک چو سقای تشنگان
در عرصه زمین و زمان انقالب کرد

علیرضا خسروی – بیرجند

رئیس انجمن
خوشنویسان
استان :هرچند
شعب انجمن
خوشنویسی
استان افزایش
یافته اما افت
شدید آموزش
و هنرجو هم رخ
داده و با شیوع
کرونا شدت گرفته
به طوری که دوره
های مقدماتی،
متوسطه و خوش
70درصد و دوره
های عالی و ممتاز
حدود 40درصد
کاهش یافته است

بی شک روزگاری که «میر علی تبریزی» واضع خط
نستعلیق ،ذوق خود را برای ترکیب دو خط نسخ و تعلیق
به منظور ابداع خط نستعلیق روی کاغذ آورد یا «مرتضی
قلی خان شاملو» با تغییر خط نستعلیق ،خط شکسته
را به وجود آورد ،فکر نمی کرد زمانی خواهد رسید
که پوست و کاغذ جای خود را به خطوط چاپی بدهد و
زمانی برسد که نی ،دیگر خوش ننویسد.
هیچ کس تصور نمی کرد روزگاری نی در دست استاد
«مهدی اسماعیلی» آن چنان خوش به حرکت درآید
که او را در زمره استادان مطرح کشور قرار دهد،
مشتی که می توانست نمونه خروار باشد اما متاسفانه
خوشنویسی در استان با وجود افراد توانمندی چون
او و بازگشت سابقه این هنر اصیل ایرانی در منطقه
به مرحوم استاد «شهرستانی» مربی مدرسه شوکتیه
بیرجند امروز با بی مهری مواجه شده است ،قلم
هنرمندان کند بر کاغذ حرکت می کند چرا که نبود
حمایت و در ماه های گذشته نیز کرونا دلخوشی و
انگیزه شان را کم و جوهر خوشنویسی را کم رنگ تر
کرده است.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمی
خبر داد:

سازکوک موسیقی
در سرایان
انجمن موسیقی سرایان بیشترین عضو و طرفدار
را در شهرستان دارد.
رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمی سرایان گفت :در
بین فعالیت های فرهنگی و هنری چهار رشته در
این منطقه با بیشترین اقبال عمومی مواجه شده
است و از بین انجمن های ثبت شده شعر و ادب،
موسیقی ،خوشنویسی و هنرهای نمایشی،
موسیقی با بیشترین استقبال در بین عالقه
مندان همراه است و بیش از  150نفر عضو این
انجمن هستند.
«خوشکام» تصریح کرد :انجمن هنرهای
نمایشی ،شعر و ادب و خوشنویسی به لحاظ
جلب مخاطب در رتبه های بعد قرار دارند.

رئیس انجمن
خوشنویسان قاینات:
خوشنویسی در قاین در
یک سال گذشته نه تنها
پیشرفت نکرده بلکه
پسرفت هم داشته
است چرا که تعداد
هنرجویان کاهش یافته
و استادان هم خیلی
خوشنویسی نمی کنند
مگر آن که برای دل خود
و در خانه بنویسند

رئیس انجمن خوشنویسان بشرویه تاثیر کرونا بر
تعطیلی انجمن و کارگاه های آموزشی را از اسفند
گذشته بیان می کند که هنوز هم ادامه دارد در حالی
که استقبال عالقه مندان قبل از شیوع کرونا و نسبت
به جمعیت بشرویه ،خوب بود هر چند که بیشتر خط
تحریری آموزش داده می شد و گرایش به خوشنویسی
با نی کم شده است.
به نظر «ساالری» ،البته خوشنویسی روی بوم ،کاغذ و
پوست ،کار ذوق و عالقه است اما خط تحریری اجباری
است و به همین دلیل بیشتر انجمن ها به آموزش خط
تحریری ورود کرده اند با وجود این در هفت ماه گذشته،
انجمن خوشنویسی بشرویه فعالیتی نداشته است اما
تالش می شود برای مهر ،آموزش مجازی ،عملی شود.
شیوع کرونا قلم خوشنویسی در بشرویه را به شدت کند
کرده است چرا که به گفته وی بیشتر برای پر کردن
اوقات فراغت از این هنر استقبال می شود و افراد به
دنبال ارتقا و گرفتن مدرک نیستند حتی خوشنویسان
و ممتاز نویسان هم به دلیل نداشتن انگیزه ،برای طی
کردن مدارج باالتر تالش نمی کنند و از سویی در
شهرستان های کوچک ،انگیزه کم است چون مشوق

اجرای طرح خوانا در ۲۰
درصد مدارس ابتدایی و
پیش دبستانی
طرح خوانا در  ۲۰درصد مدارس ابتدایی و
مراکزپیشدبستانیخراسانجنوبیاجرامیشود.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خراسان
جنوبی گفت :بسته تحولی خوانا یکی از مهمترین
برنامههای تحولی است که در سال تحصیلی
جدید ۱۰درصدمدارسابتداییو ۱۰درصدپیش
دبستانیهای استان را پوشش میدهد« .محمد
زمانی» ارتقای مهارتهای خواندن ،نوشتن و آداب
و مهارتهای زندگی را از مهمترین اهداف اجرای
اینبستهتحولیدرمدارسابتداییاستانبرشمرد
و افزود :دوره ابتدایی دوره طالیی و پنجره فرصت
آموزش و پرورش است و مهارتهای چهارگانه
زبانی شامل خواندن ،نوشتن ،گوش دادن و
صحبت کردن و آداب مهارتهای زندگی جزو
هدفهای اصلی و اساسی در دوره ابتدایی است.

«یگ لِنگی َور م َِد َوه» در کتاب دستان ها و
از مثل َ
داستان ها به عنوان یک عبارت قدیمی نام برده
شده است.
مولف کتاب درباره این مثل این طور توضیح می
دهد که در زبان معیار این عبارت ،یک لنگی ور
می دود خوانده می شود یعنی نادم و پشیمان یا
بسیار خوشحال و راضی است.دکتر «زنگویی»
میگوید :این مثل درباره فردی به کار می رود
که از انجام کاری یا وقوع امری پشیمان و ناراحت
باشد و به دلیل آن اعتراض و گالیه کند یا برعکس
برای توصیف حال کسی است که از کار و بارش
بسیار راضی و خوشحال است.

11شبشعردریکشب
 11شب شعر به مناسبت روز شعر و ادب فارسی
در مراکز شهرستان ها برگزار می شود .به گفته
معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،موضوع این شعرها دفاع مقدس
و مباحث آیینی است که به مناسبت بزرگداشت
استاد شهریار با شعر خوانی توسط شاعران با
تجربه هر شهرستان انجام می شود.
«رمضانی» همچنین برنامه ریزی برای چاپ
کتابی شامل آثار برگزیده سوگواره شعر با موضوع
محرم را تا پایان مهر مطرح کرد.

فقط  15درصد قلعه تاریخی شاهدژ ،بزرگ ترین
شهر سنگی شرق کشور تاکنون مرمت شده است.
به گزارش خبرنگار ما ،شاهدژ در پنج کیلومتری
نهبندان محلی برای قلعه نوردان و ورزشکاران
است .قلعه ای با هفت هکتار وسعت بر بلندی کوهی
که هزار متر ارتفاع دارد و جز شاهکار نیست و شاهدژ
نام گرفته است آن هم بر سر راه های مواصالتی مرزی
افغانستان ،سیستان و بلوچستان و نهبندان ،شهری

انجمن در کانکس
انجمن خوشنویسی قاین تابستان با آموزش مقدماتی
هشت نفر به فعالیت خود ادامه داده است این عدد هر
چند تک رقمی و کم است اما به نظر رئیس این انجمن،
در شرایط موجود بد نیست چرا که انجمن فضایی
برای آموزش ندارد و در کانکس مستقر است بنابراین
هنرجویان فقط سرخط می گرفتند و در منزل تمرین
می کردند.
«برات نژاد» می گوید :این جا هم شرایط قبل از کرونا
بهتر بود و براساس آمار ،حتی تا دو کالس هم در یک
دوره برگزار می شد حاال با لغو دوره های آموزشی،
ممتاز نویسان قاین هم انگیزه ای برای کار ندارند چرا
که نمایشگاه یا نگارخانه ای نیست و تولید اثر ،قاب
گرفتن و تابلویی زیبا خلق کردن  ،مخاطب و فروش
ندارد و متاسفانه بازدیدکننده ای هم به نمایشگاه
مراجعه نمی کند.
به گفته وی ،مشکالت خوشنویسان و مدرسان بیشتر از
این هاست ،در گذشته ،خوشنویسی برای ممتازنویس
امتیاز داشت و حتی می توانست در مدارس تدریس
کند اما حاال مدرس و استاد هم که باشی هیچ امتیازی
حتی در انجمن خوشنویسان کشور نداری.

پسروی خوشنویسی
برات نژاد تصریح می کند :خوشنویسی در قاین در یک
سال گذشته نه تنها پیشرفت نکرده بلکه پسرفت هم
داشته است چرا که تعداد هنرجویان کاهش یافته و
استادان هم خیلی خوشنویسی نمی کنند مگر آن که
برای دل خود و در خانه بنویسند .مشکالت مالی باعث
کاهش انگیزه هنرمندان شده است و خوشنویسان
فقط به انگیزه شرکت در جشنواره ها خط می نویسند.
خوشنویسی هنری است که صاحبش نمی تواند به
درآمد آن اکتفا کند و باید دو یا چند شغل داشته باشد
تا بتواند در کنار هنر ،روزگار بگذراند .ورود نرم افزارها
و رایانه به دنیای خط هم باعث کم کاری خوشنویسان
شده است و کمتر از قبل کار می کنند.

افت آموزش و تعداد هنرجو
"اسماعیلی" رئیس انجمن خوشنویسان و تنها استاد
خوشنویس دارای مدرک خط شکسته و درجه یک
هنری در استان است .درجه ای که برای رسیدن به آن
دوره های مقدماتی ،متوسط ،خوش ،عالی ،ممتاز،
فوق ممتاز و سپس استادی را کسب کرده است .او هر
چند افزایش شعب انجمن خوشنویسی در استان را
مطرح می کند اما افت شدید آموزش و هنرجو را هم

دغدغه فروش اثر
به گفته وی ،خرید اثر دغدغه مهمی است که از طریق
ارائه آثار در نگارخانه ها و نمایشگاه ها محقق می شود در
حالی که برخی شهرستان ها از این موقعیت برخوردار
نیستند و ساخت و راه اندازی نگارخانه هم خارج از توان
انجمن و نیازمند تکمیل مجتمع های فرهنگی هنری
است و بیشتر انجمن های فرهنگی هنری فضا ندارند
و این مشکل مشترک است .استاد اسماعیلی ،بهترین
راهکار برای شناسایی استعدادهای نوجوان و جوان
خوشنویسی را برگزاری مسابقه و جشنواره می داند اما
تصریح می کند این کار نیاز به هزینه دارد در حالی که در
جذبوتشویقهنرمندانموثراستبرایمثالجشنواره
ملی خوشنویسی سال قبل و تفکیک دوره های ممتاز و
فوق ممتاز باعث دیده شدن هنرمندان شاخص در حد
استادی شد .با همه این تفاسیر وی تاکید می کند عالقه
مند کردن فرزندانمان به خوشنویسی باید از دوران
کودکیشروعشودامامتاسفانهنسلجدیدعالقهزیادی
به تمرین ندارد در حالی که خوشنویسی فقط تمرین می
خواهد و نسل امروز ،بیشتر وقت شان را با رایانه و تلفن
همراه می گذرانند.

از ابتدای امسال  ۳۶۲میلیون تومان از صنایع
دستیخراسانجنوبیصادرشدهکهنسبتبهمدت
مشابهسالگذشتهبیشاز ۵۰درصدکاهشداشته
است.مدیرکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایع
دستی گفت :از مبلغ صادرات 280میلیون تومان
از محل صادرات سیاه چادر عشایری نهبندان19،
میلیون تومان از محل صادرات قلم زنی طبس50،
میلیونتومانازمحلصادراتتراشچوبومابقی
هم از محل صادرات پارچه و رودوزی های سنتی
بوده است« .رمضانی» اصلی ترین مقصد صادرات
صنایعدستیخراسانجنوبیراکشورهایآلمان،
استرالیا ،پاکستان ،عراق ،افغانستان و امارات
عنوان کرد .وی با بیان این که فقط شهرستانهای
بیرجند،درمیان،قاینات،نهبندانوطبسدرحوزه
صادرات صنایع دستی در استان فعال هستند،
گفت :بیشترین صادرات صنایع دستی استان
مربوطبهسیاهچادرعشایرینهنبداناست.

بی مهری با مرمت مشارکتی بناهای تاریخی قاین

شهر سنگی شرق کشور؛ مرمت فقط  15درصد
که با سنگ بر فراز بلندترین کوه ساخته شده اما در
گذر زمان نامالیماتی بر چهره آن زخم زده است.
بنا بر آن چه رئیس میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی نهبندان گفت 15 :درصد مرمت این
اثر تاریخی انجام شده و هنوز  85درصد از کار خوانا
سازی قلعه باقی مانده است.
به گفته «شبانی» ،خوانا سازی این قلعه تاریخی
به جز بحث وسعت ،دارای هزینه و زمان بر است و

هایی مانند نمایشگاه و مجالی برای ارائه آثار نیست.
وی می افزاید :این در حالی است که در شهرستان های
بزرگ ،خوشنویسان به طرف نقاشی خط ،کار سفال،
حتی نوشتن بر تخم مرغ و ...و درآمدزایی از این هنر
روی آورده اند و می دانند از این هنر چگونه استفاده
کنند اما خوشنویسان بشرویه نه تنها این ماه ها در رکود
به سر برده اند و کالس های آموزشی با رعایت پروتکل
ها هم برگزار نشده است بلکه عوامل انگیزشی مانند
نگارخانه و فضای نمایشگاهی هم ندارند و به کمک
های فرهنگ و ارشاد اسالمی بیشتر نیاز دارند.

یادآور می شود که البته با شیوع کرونا شدت گرفته
به طوری که دوره های مقدماتی ،متوسطه و خوش
70درصد و دوره های عالی و ممتاز حدود 40درصد
کاهش یافته است.
به گفته «مهدی اسماعیلی» ،تاثیر کرونا بر حال و روز
خوشنویسان و انجمن ها بیشتر از دیگر حرفه هاست
چرا که کار به صورت حرفه ای در شهرستان ها کمتر
مورد توجه قرار دارد زیرا تمرین زیاد می خواهد و
هزینه های آموزش هم در آن بی تاثیر نیست .از طرف
دیگر استقبال از خوشنویسی با قلم نی نسبت به
دهه های 80-70بسیار کم است و حذف آموزش از
مدارس هم بر این موضوع موثر بوده و اجبار در آموختن
خط تحریری در مدارس گرایش به این خط را بیشتر
کرده است.
وی ادامه می دهد :تعداد انگشت شماری از هنرمندان
به صورت جدی خوشنویسی می کنند و بقیه در مراحل
ابتدایی می مانند و افت آموزش در کشور مشترک
است .البته ایجاد انگیزه در ممتاز نویس و خوشنویس
هم مهم است و جشنواره ها در این موضوع نقش
به سزایی دارد و یک عامل مهم دیگر ،کارگاه های
آموزشی است که برای گروه های ممتاز نویس برگزار
می شود.
حمایت نشدن خوشنویسان موضوع مهم دیگری
است که این استاد خوشنویس مطرح و اظهارمی کند:
خلق اثر با حفظ انگیزه زمانی ادامه می یابد که از
خوشنویس حمایت شود همچنین کارشناسی اثر از
سوی کارشناس و تامین هدایای اداره ها از این آثار به
آن ها کمک می کند.
اسماعیلی عامل دیگر برای افزایش انگیزه
خوشنویسان را چاپ آثار آن ها می داند که البته این
کار نیاز به هزینه دارد هر چند که کتاب های آموزش در
استان برای مقاطع مختلف طراحی شده و می شود و
امکان برگزاری دوره های آموزشی برای معلمان وجود
دارد اما این عوامل انگیزشی و حمایتی دایمی نیست.

کاهش  ۵۰درصدی
صادرات صنایع دستی
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نمی توان عددهای دقیقی در این زمینه اعالم کرد
و البته کار مرمت در چند سال گذشته و دهه 90
شروع شده است .بنا به توضیح وی ،قلعه شاهدژ
در پنج کیلومتری نهبندان قرار دارد و قدمت آن را
به دوره اردشیر بابکان نسبت می دهند و در کتاب
نزهة القلوب حمدا ...مستوفی این طور بیان شده
است که قلعه کاربری نظامی داشته و با هدف حفظ
و حراست از مرزهای شرقی ،راه های تجاری منطقه
در نقطه اتصال مسیر هندوستان ،بخارا ،شمال شهر
نهبندان و بندر عباس با سنگ به ظرفیت دو هزار
سرباز ساخته شد.
شبانی با اشاره به این که از چگونگی ساختن شاهدژ
سنگی و سختی هایی که برای ایجاد آن کشیده شده
است اطالعاتی در دست نیست ،گفت :اسماعیلیان
در قهستان با هدف نفوذ اندیشه اسالمی در منطقه
جنوبی خراسان ،سیستان و بلوچستان و افغانستان
چهار سال پس از استقرار ،برای تصرف این قلعه اقدام
کردند و  129سال با حاکم منطقه درگیر بودند و
موفقیتی کسب نکردند.
سال  620هجری پس از آشفتگی سیاسی حاصل
از حمله چنگیزخان به ایران ،اسماعیلیان باالخره
موفق به خرید قلعه شاهدژ شدند اما سال 657
هجری بعد از حمله هوالکوخان به ایران که هدفش
نابودی اسماعیلیان بود این قلعه باشکوه به دلیل
استقرار اسماعیلیان تخریب شد .شایان ذکر است
کارهای مرمت این اثر تاریخی در دهه  90شروع شده
است و هنوز ادامه دارد.

مالکان خصوصی برای مرمت مشارکتی بناهای
تاریخی در قاین تمایلی ندارند .به گزارش خبرنگار
ما ،بخش کوچکی از آثار تاریخی در اختیار میراث
فرهنگی است و قسمت عمده آن ها در تصرف
دستگاه های دولتی و مالکان خصوصی است
که اختیار میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی را برای مرمت ،نگهداری و استفاده از آن ها
محدود می کند هر چند که به این مشکل ناتوانی
میراث فرهنگی را هم باید اضافه کرد .بر همین
اساس مرمت مشارکتی بناهای تاریخی با هدف
حفظ بنای ثبت شده در دستور کار قرار گرفت اما
این طرح در قاینات و بنا به توضیح رئیس میراث

فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی این شهرستان
با استقبال خوب مالکان همراه نیست و امسال فقط
یک بنای تاریخی به صورت مشارکتی مرمت خواهد
شد چرا که برخی مالکان خصوصی تمایلی به این
کار ندارند و به جز این ،تعدادی از بناهای تاریخی
هم وقفی یا در اختیار دستگاه هاست.بنا به گفته
«عباس زاده»،قرعه مرمت مشارکتی سال قبل به نام
خانه تاریخی حقیقی در آمد و با کمک مالک کارهای
سبک سازی بام ،اجرای کاهگل ،دیوار بنا ،نماسازی
ضلع شمالی و غربی و ...در حال انجام است و برای
امسال هم مرمت مشارکتی خانه حقیقی و صمدی
پیشنهاد شده است.

میراث ماندگار

ارگ طبس
ارگ طبس یا کهن دژ در شهر کویری و کهن طبس
واقع شده است .این ارگ از نظر تاریخی بسیار حائز
اهمیت است و چه بسا شاعر معروف ناصر خسرو
مدتی را در این ارگ گذرانده است و این خود می
تواند بر اهمیت جاذبه تاریخی آن بیفزاید .قدمت
این بنای تاریخی هزار سال است و از ویژگی های آن
می توان به این نکته اشاره کرد که در شهری واقع
شده که به عدالت و امنیت شهرت دارد و شامل پنج

منزل است که دور تا دور آن اتاق قرار دارد .حوض
زیبا در وسط این منزل قرار گرفته و شامل قسمت
های دیگری مانند زیرزمین ،مسجد ،حمام ،آب
انبار و  ...است.
این ارگ زیبا با وجود همه امکانات ،امروزه به مکانی
تبدیل شده است که گردشگران و محققان زیادی از
آندیدنمیکنند.اینمکانتاریخینظرهررهگذری
را برای دیدن و گشت و گذار به خود جلب می کند.

