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ماسک تان کجاست؟

استان همچنان قرمز

 رها شدن پروژه 
مرکز جامع سالمت ایور

گروهی که چراغ تئاتر را روشن نگه داشته است

جنگ»برای عشق«
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رئیس کل دادگستری خراسان شمالی خبر داد:

کارگروهی برای سامان دهی معادن

یک مسئول خبر داد:

133کیلوگرم گوشت 
غیرقابل مصرف
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»بله« ها زیرچادر  کرونا
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کرونا روی فرمان برخی مسافرکش ها

 اخبار 

  توزیع  870 بسته 
نذری عیدانه

   870بسته نــذری گوشت قربانی عید به همت اهالی مساجد و اعضای کانون های 
فرهنگی، هنری مساجد خراسان شمالی در میان خانواده های نیازمند در مناطق 

مختلف شهری و روستایی استان توزیع شد ...

2

در بجنورد رخ داد؛

مردی 3 نفر را به 
آتش کشید

با  شخصی  منزل  یــک  بــه  رفتن  از  پــس  مــردی 
ریختن بنزین روی 2 زن و یک مرد حاضر در این 
منزل آن ها را آتش زد. به گزارش خبرنگار ما و بر 
اساس اعالم منابع مطلع، این حادثه بامداد روز 
جنوب  نشین  حاشیه  محالت  از  یکی  در  گذشته 
بجنورد رخ داد به گونه ای که یکی از مصدومان 
درصد   50 دیگر  مصدوم  درصد،  صد  حادثه  این 
پا و دست  از ناحیه  و یکی دیگر از مصدومان نیز 
دچار سوختگی شد. بنا بر اظهارات افراد حاضر 
مرد  همسر  دیده  حادثه  زنان  از  یکی  محل،  در 
متهم است و دو مصدوم دیگر نیز زوجی هستند 
که همسر این مرد به همراه دخترش به منزل آن 
ها رفته بود. متهم این حادثه دستگیر شده است.

#ماسک_بزنیم



میوه های چند نرخی
متفاوت  بجنورد  مختلف  نقاط  در  میوه  نرخ  چرا 
نمی  ای  چــاره  خصوص  این  در  مسئوالن  و  است 

اندیشند؟

نبود مخزن زباله
شمالی  شریعتی  خیابان  انتهای  زبــالــه  مخزن 
نمی  محله  ساکنان  و  است  شده  برداشته  بجنورد 
بنابراین  دهند،  قرار  کجا  را  خود  های  زباله  دانند 
در جای قبلی این مخزن، زباله های زیادی انباشته 

شده است.
فعالیت باشگاه های ورزشی

های  کالس  همچنان  ورزشی  های  باشگاه  برخی 
این  اســت  ــرار  ق اگــر  دهــنــد،  مــی  تشکیل  را  خــود 
ها  باشگاه  همه  اســت  بهتر  کنند  کــار  ها  باشگاه 

بازگشایی شوند تا تنها یک عده ضرر نکنند.

قربانی بدون نظارت
با این که اعالم شد قربانی کردن در روز عید قربان 
باید با نظارت کارشناسان دام پزشکی باشد اما در 
از مردم در شهر و روستاها بدون  این روز بسیاری 
را  کار  این  بهداشتی  های  دستورالعمل  به  توجه 
را فراموش کرده  تنها کرونا  نه  انجام دادند، مردم 

اند بلکه تب کریمه کنگو را نیز جدی نگرفته اند.
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 پرداخت تسهیالت کرونایی متاسفانه با مقررات 
گفت  باید  و  شده  مواجه  ها  بانک  انداز  دست  پر 
قلی  شاه  بخشد،  می  شاه  المثل  ضرب  مصداق 
نمی بخشد قرار گرفته است. در واقع تسهیالت 
کرونا به کرونای مقررات بانکی گرفتار شده است. 
بسیاری از مشاغلی که تسهیالت کرونا شامل آن 
ها می شود پشت باجه بانک ها گرفتار شده اند و 
میله های مقررات مانع از دریافت تسهیالت می 
اعتبارات  این  دولت  که  است  حالی  در  این  شود 
حال  شامل  و  اســت  موجود  و  داده  تخصیص  را 
گیر  ها  بانک  در  اما  شود  می  دیدگان  خسارت 

کرده است.
می  بــاره  این  در  پزی  شیرینی  حــوزه  فعاالن  از  یکی 
شده  گرفته  نظر  در  ساله  دو  تسهیالت  اگرچه  گوید: 
اقتصادی  شرایط  در  درصدی   12 سود  نرخ  اما  است 
کنونی مقرون به صرفه نیست. امیدی اظهار می کند: 
با این که پرداخت وام 280 میلیون تومانی برای من 

در  تومانی  میلیون   15 اقساط  اما  است  شده  تصویب 
شرایط اقتصادی کنونی بسیار مشکل است ضمن این 
که نرخ سود 12  درصدی آن به رأس است یعنی اگر 
و  درصد   18 باشد  اقساط  پرداخت  در  تأخیر  روز  یک 
باشد 24  درصد محاسبه می شود.  تأخیر  اگر 3 ماه 
او سختگیری های بانکی و تهیه ضمانت نامه ها را از 
می  بانکی  تسهیالت  پرداخت  در  تأخیر  عوامل  دیگر 
داند و خاطرنشان می کند: برای 280 میلیون تومان 
وام، بانک سند رهنی می خواهد که 12 تا 13 میلیون 
تومان هزینه دارد. وی ادامه می دهد: در شرایطی که 
درصد   40 تا   35 ها  گرانی  و  افت  درصــد   40 بــازار 
افزایش داشته است، عماًل یک تولیدکننده 75 تا 80 
اقساط  شدن  اضافه  با  که  دارد  افتادگی  عقب  درصد 
بر دردها اضافه می شود.  باالی تسهیالت هم دردی 
اصناف  برای  تسهیالت  نام  ثبت  زمان  از  ماه   2 البته  
فقط  ها  خیلی  هنوز  و  گذرد  می  کرونا  از  دیده  آسیب 
توانسته اند در سامانه کارا ثبت نام کنند. این ها گالیه 

آسیب  دلیل  به  که  است  اصنافی  از  بسیاری  مشترک 
دیدگی بیشتر در اولویت دریافت تسهیالت قرار گرفته 
یکی  »نعیمی«  هستند.  کوچه  یک  اندرخم  امــا  انــد 
که  است  بجنورد  در  داری  رستوران  حوزه  فعاالن  از 
ثبت  کارا  سامانه  در  کرونایی  تسهیالت  دریافت  برای 
نام کرده و هنوز هم نه تنها به بانک معرفی نشده بلکه 
بیشتری  های  گرانی  و  اقتصادی  مشکالت  با  روز  هر 
ها  پرداخت  اگر  خودش  گفته  به  که  شود  می  مواجه 
بیفتد دریافت تسهیالت عالوه  تأخیر  به  این  از  بیشتر 
در  تأثیری  افزاید،  می  ها  آن  بدهکاری  بر  که  این  بر 
اتحادیه  رئیس  نــدارد.  شان  اقتصادی  شرایط  بهبود 
نحوه  به  اعضا  همه  گوید:  می  هم  فروشان  غذا  صنف 
پرداخت تسهیالت اعتراض دارند و با این که از همان 
ابتدا برای ثبت نام اقدام کرده اند اما تاکنون حتی یک 
است.  نشده  تسهیالت  دریافت  به  موفق  اعضا  از  نفر 
»علی آبادی« می افزاید: تاکنون تعداد اندکی از اعضا 
به بانک معرفی شده اند اما تا جایی که من خبر دارم 

است.   نشده  تسهیالت  دریافت  به  موفق  کسی  هنوز 
خراسان  های  بانک  هماهنگی  امور  کمیسیون  دبیر 
بانک های عامل در استان  این که  بیان  با  نیز  شمالی 
صنوف  به  تسهیالت  پرداخت  برای  همکاری  آمادگی 
مجموع 4   از  گوید:  می  دارند،  را  کرونا  از  دیده  آسیب 
تسهیالت  دریافت  برای  نامی  ثبت  مورد   524 و  هزار 
ارزش  به  فقره   588 تاکنون  کارا  سامانه  در  کرونایی 
پرداخت  متقاضیان  به  تسهیالت  ریــال  میلیارد   55
تسهیالت  سهمیه  مجموع  »هــدایــتــی«  اســت.  ــده  ش
هزار   2 را  شمالی  خراسان  عامل  های  بانک  کرونایی 
این  کند:  می  خاطرنشان  و  ذکر  تومان  میلیارد   90 و 
تسهیالت 24 ماهه است و بازپرداخت اقساط آن پس 
آبان شروع می شــود.وی اظهار می  از  تنفس  از 3 ماه 
کند: پرداخت وام های کرونایی در بانک های استان از 
2 هفته پیش آغاز شده است و متقاضیانی که شرایط و 
قوانین مصوب شده را فراهم کنند می توانند طی زمان 

کوتاهی تسهیالت  را دریافت کنند.

 ثبت نام اهالی فرهنگ و تسهیالت کرونا مصداق شاه قلی نمی بخشد!
هنر برای دریافت تسهیالت

هنر  فرهنگ،  اصحاب  از  نفر   463 مرتضوی-   
دریافت  بــرای  تاکنون  شمالی  خراسان  رسانه  و 

تسهیالت کرونا ثبت نام کرده اند.
فرهنگ  کل  اداره  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
که  این  بیان  با  شمالی  خراسان  اسالمی  ارشاد  و 
مشاغل آسیب دیده از کرونا فقط تا 15مرداد برای 
ثبت نام فرصت دارند، افزود: تاکنون 463 نفر از 
ویروس  شیوع  از  دیده  آسیب  های  بنگاه  شاغالن 
دریافت  متقاضی  کارا  سامانه  در  نام  ثبت  با  کرونا 
برای  افــراد  این  اطالعات  که  اند  شده  تسهیالت 
ارسال  استان  عامل  های  بانک  به  تسهیالت  ارائه 

خواهد شد.
و  ماهه   24 تسهیالت  که  این  بیان  با  طهماسبی 
این  افــزود:  بــود،  خواهد  درصــد   12 ســود  نــرخ  با 
برای  تومان  میلیون   16 سقف   3 در  تسهیالت 
تومان  میلیون   8 کارگاه،  کد  دارای  کارفرمایان 
تومان  میلیون   6 و  فرما  خویش  کارفرمایان  برای 

برای آزادکاران فاقد بیمه پرداخت می شود.
 وی خاطرنشان کرد: 79 رسته زیرمجموعه وزارت 
دریافت  طرح  مشمول  اسالمی  ارشــاد  و  فرهنگ 

تسهیالت کرونا هستند.

توزیع 870 بسته نذری 
عیدانه 

قربانی  گوشت  ــذری  ن بسته   870 مرتضوی-  
عید به همت اهالی مساجد و اعضای کانون های 
فرهنگی، هنری مساجد خراسان شمالی در میان 
و  شهری  مختلف  مناطق  در  نیازمند  های  خانواده 

روستایی استان توزیع شد.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی، هنری 
گفت:  خبر  این  اعالم  با  شمالی  خراسان  مساجد 
مسجدی  خیران  و  مساجد  های  کانون  همت  به 
با عید  در نقاط شهری و روستایی استان همزمان 
بین  در  و  تهیه  قربانی  گوشت  های  بسته  قربان 

نیازمندان توزیع شد.
 7 ذبح  بر  عالوه  که  این  بیان  با  شیرازیان«  »هاشم 
کانون  فعاالن  و  خیران  همت  به  گوسفند  رأس 
فرهنگی، هنری محبان الزهرا)س(  و توزیع  بسته 
های نذری در میان 800 خانواده نیازمند، 2رأس 
فرهنگی،  کانون  فعاالن  همت  به  نیز  گوسفند 
هنری مسجد امام رضا)ع( بجنورد همزمان با عید 
نیازمند  خانواده   70 بین  در  و  ذبح  قربان  سعید 

توزیع شد. 
بین  در  قربانی  گوشت  توزیع  از  همچنین  وی   
نیازمندان شناسایی شده در محله قلعه کریم و امام 

رضا)ع( اسفراین خبر داد.
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نصب چراغ چشمک زن 
در چهارراه های پررفت و 

آمد بجنورد
 25 که   8672 شماره  در  خراسان  روزنــامــه 
در  مطلبی  در  رسید،  چاپ  به   1358 خــرداد 
ستون »از شهرستانها خبر می دهند« از نصب 
پررفت  هــای  چــهــارراه  در  زن  چشمک  ــراغ  چ
مطلب  این  در  اســت.  داده  خبر  بجنورد  آمد  و 
چهارراههای  در  بار  اولین  »برای  خوانیم:  می 
و  خمینی  امام  چهارراه  و  طالقانی  و  شریعتی 
17 شهریور ]بجنورد[ دستگاه چراغ فرماندهی 
نصب گردید و 5 دستگاه چراغ چشمک زن در 
با  شــد...  نصب  نیز  آمد  و  پررفت  چهارراههای 
توجه به 250 هزار نفر جمعیت این شهرستان 
گذاری  پالک  و  گواهینامه  صدور  اداره  بزودی 

اتومبیل بطور دائم در بجنورد دایر میگردد.«

اخبار  حرف مردم    

اخبار

ها  مسافرکش  برخی  فرمان  روی  کرونا  صدیقی-  
که  ایــن  با  شــود  می  گفته  که  نحوی  به  اســت  نشسته 
این  با  این ویروس هستند  به  از آن ها مشکوک  برخی 
بین  در   مــدام  و  کنند  می  اقــدام  مسافرکشی  به  حال 
و  هستند  مسافر  جایی  به  جا  حال  در  روستا   و  شهر 
تنها چیزی که شاید برای آن ها در اولویت است رفت 
و برگشت سریع به مقصد است و خبری از سختگیری 
و استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی از سوی 
برخی مسافربرهای شخصی نیست. اگر چه آمار دقیقی 
وجود  بجنورد  در  شخصی  مسافربرهای  تعداد  درباره 
ندارد اما می توان با یک بررسی ساده تشخیص داد که 
بیش از نیمی از کار جا به جایی مسافران برون شهری  
وروستایی توسط مسافربرهای شخصی انجام می شود. 
محدودیت  بجنورد  وضعیت  شدن  قرمز  با  روزهــا  این 
هایی برای برخی فعالیت ها از سوی ستاد پیشگیری از 
کرونا در استان اعمال شد، این در حالی است که برخی 
مسافربرهای شخصی این قانون را نادیده می گیرند و 

همچنان با بی توجهی »کرونا ویروس« را در جای جای 
نقاط استان به ویژه روستاها جا به جا می کنند. اغلب 
مسافربرهای شخصی چندان توجهی به محدودیت ها و 
پروتکل های بهداشتی ندارند. شاید اکثر این خودروها 
و  کنند  می  سوار  مسافر  کرونا  شیوع  از  پیش  شیوه  به 
از  پس  خــودرو  داخل  فضای  کردن  ضدعفونی  میزان 
هر بار رسیدن به مقصد تقریبًا در حد صفر است. برخی 
سختگیری  به  چندانی  اعتقاد  شخصی  مسافربرهای 
سالمت  حفظ  برای  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  در 
توجیه  تنها  نــدارنــد.  شــان  مسافران  و  خــود  شخصی 
شان در سختگیری نکردن درباره استفاده مسافران از 
ماسک و نصف ظرفیت کار کردن هم به صرفه نبودن و 
است.  بهداشتی  تجهیزات  و  ضدعفونی  وسایل  گرانی 
مسیر  در  شخصی  مسافربرهای  اغلب  فعالیت  دیدن 
»سد شیرین دره« قابل تامل است چرا که گویا با ماسک 
امر  همین  و  هستند  غریبه  بهداشتی  های  پروتکل  و 
باعث نگرانی مسافران و اهالی این منطقه شده است 

مسافران  نگران  های  پرسش  به  پاسخ  در  رانندگان  و 
حق  »مــرگ  جمله  به  فقط  ماسک   از  استفاده  ــرای  ب
است و اگر قسمت ات باشد با ویروس کرونا راهی دیار 
باقی می شوی« بسنده می کنند. برخی مسافربرهای 
شخصی حتی  گاهی اوقات به بهانه نبود وقت و شرایط 
حد  از  بیش  مسافر  کــردن  ســوار  به  ــدام  اق اضــطــراری 
معمول می کنند تا از این طریق هزینه زندگی شان را 
با به خطر انداختن جان مسافران تامین کنند. شنیدن 
تست  که  شخصی  مسافربرهای  برخی  فعالیت  خبر 
دردناک  و  تامل  قابل  است  مثبت  شان  ویروس  کرونا 
می  دره«  شیرین  »سد  مسیر  مسافران  از  یکی  است. 
که  شویم  خالص  کرونا  شر  از  توانیم  می  زمانی  گوید: 
مسئولیت  خود  اجتماعی  رفتارهای  درباره  مردم  همه 
قطع  بــرای  را  بهداشتی  هــای  پروتکل  و  باشند  پذیر 
زنجیره انتقال کرونا رعایت کنند. وی ادامه می دهد: 
به  مسیر  ایــن  شخصی  خــودروهــای  رانندگان  اغلب 
هشدارها درباره استفاده از ماسک توجهی نمی کنند 

و در کمال حیرت رانندگانی را می شناسیم که تست 
اقدام  اما همچنان بی خیال  کرونای شان مثبت شده 
به جا به جایی مسافران روستاهایی می کنند که از این 
ماجرا بی خبر هستند. یکی دیگر از مسافران می گوید: 
اعتراض  رانندگان  به  مسافران  حتی  مواقع  برخی  در 
ماسک  از  نکردن  استفاده  بر  عالوه  چرا  که  کنند  می 
جواب  در  ها  آن  که  کنند  می  سوار  نیز  اضافی  مسافر 
است  کار  این  انجام  خواهان  کس  هر  گویند  می  شان 
پیاده  است  ناراحت  خیلی  هم  واگر  بدهد  کرایه  دوبله 
شود و بحث نکند. درست است که اغلب مسافربرهای 
شخصی مسیر روستایی به خاطر مشکالت اقتصادی و 
نبود شغل در روستا اقدام به مسافرکشی می کنند اما 
نباید این موضوع از دید متولیان امر مخفی بماند و در 
از پروتکل  سختگیری و وادار کردن آن ها در استفاده 
های بهداشتی سهل انگاری وجود داشته باشد و آن ها 
همچنان در شیوع  و گسترش کرونا نقش قابل توجهی 

داشته باشند.

کرونا روی فرمان برخی مسافرکش ها

خراسـان شـمالی همچنـان در وضعیت قرمـز کرونایی 
قـرار دارد. بر اسـاس آخریـن گزارش وزارت بهداشـت 
تهـران، مازنـدران،  در خصـوص کرونـا، اسـتان هـای 
اردبیـل،  شـرقی،  آذربایجـان  فـارس،  گلسـتان، 
کرمـان،  رضـوی،  خراسـان  ایـالم،  البـرز،  اصفهـان، 

در  هرمـزگان  و  لرسـتان  سـمنان،  شـمالی،  خراسـان 
وضعیـت قرمـز قـرار دارند. بـه گفته »الری« سـخنگوی 
وزارت بهداشـت، در 24 سـاعت منتهی بـه 11 مرداد 
تشـخیصی  قطعـی  معیارهـای  اسـاس  بـر  و   1399
2 هـزار و 548 بیمـار جدیـد مبتـال بـه کوویـد19 در 

 24 طـول  در  متاسـفانه  کـه  شـدند  شناسـایی  کشـور 
مبتـال  بیمـار   216 گذشـته،  روز  بـه  منتهـی  سـاعت 
بـه کوویـد19 جـان خـود را از دسـت دادنـد و مجمـوع 
جـان باختـگان ایـن بیمـاری بـه 16 هـزار و 982 نفـر 

رسـید.

ماسک تان کجاست؟ 

استان همچنان قرمز

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی خبر داد:

کارگروهی برای سامان دهی معادن
برای سامان دهی معادن  و رفع نواقص و کاستی ها 
و شفاف سازی وضعیت اشتغال و تولید در این عرصه 
انقالب  و  عمومی  دادستان  ریاست  به  کارگروهی 
مرکز استان به عنوان دبیر شورای حفظ حقوق بیت 
شده  تشکیل  طبیعی  منابع  و  ملی  اراضی  در  المال 
در  شمالی  خراسان  دادگستری  کل  رئیس  اســت. 
المال  بیت  حقوق  حفظ  شــورای  نشست  چهارمین 
اسمی  آمــار  بین  ــزود:  اف مطلب  ایــن  بیان  با  امسال 
معادن  در  اشتغال  حوزه  در  اکنون  هم  که  واقعی  و 
استان ارائه می شود تفاوت ها و مغایرت هایی وجود 
دارد که برای سامان دهی آن، این کارگروه تشکیل 

شده است.
معادن  ظرفیت  به  اشاره  با  »جعفری«  االسالم  حجت 
در  طبیعی  ارزشمند  منابع  این  نقش  تبیین  و  استان 
و اشتغال  و کار  اقتصادی، بهبود فضای کسب  رونق 

مصادیق  از  یکی  عنوان  به  معدنی  ذخایر  از  زایــی، 
عمومی  های  سرمایه  ترین  اصلی  جمله  از  و  انفال 
و راهگشا  با مدیریت دقیق  یاد و تصریح کرد:  جامعه 
و اعمال نظارت های جدی و سازنده مشکالت بخش 
معادن استان رفع و به نحو مطلوب سامان دهی شود.

خراسان  المال  بیت  حقوق  حفظ  شــورای   رئیس 
شمالی با بیان این که برای آسیب شناسی مشکالت 
حوزه معادن استان گزارش جامعی در این خصوص 
تهیه شده، به ارزیابی نتایج بررسی های فنی و دقیق  
فعال  از  ادامــه  در  و  پرداخت  گرفته  صورت  میدانی 

بودن صرفًا 50 درصد معادن استان انتقاد کرد.
تبیین  و   استان  معادن  وضعیت  تحلیل  ضمن  وی 
مجوزهای  و  ها  میزان پروانه  کیفی  و  کمی  مغایرت 
بیان  شمالی،  خراسان  معادن  حوزه  در  شده  صادر 
کرد: ظرفیت معادن استان و حتی مجموع  تخلفات 

کاماًل  نیز  ها  حــوزه  این  در  گرفته  صــورت  احتمالی 
شناسایی شده که مراتب در دست بررسی قرار دارد. 
حفظ  شــورای  دبیران  از  »جعفری«  االســالم  حجت 
سیاست  اجــرای  استانی  ستاد  و  المال  بیت  حقوق 
های  دستگاه  همچنین  و  مقاومتی  اقتصاد  هــای 
ضمن  خواست  ربط  ذی  نظارتی  نهادهای  و  مسئول 
از وقوع  و پیشگیرانه  بازدارنده  در نظر گرفتن تدابیر 
جرایم، برای رسیدن به توسعه و اشتغال پایدار در این 

بخش بیش از پیش تالش کنند.
وی صیانت از جنگل ها و مراتع و دیگر منابع ارزشمند 
طبیعی و ملی را یک ضرورت و رسالت شورای حفظ 
حقوق بیت المال دانست و از حمایت  قاطع دستگاه 
قضایی استان  از  سازمان ها و نهادهایی  که در  مسیر 
هجمه،  مــورد  نحوی  به  راستا  این  در  وظیفه  انجام 

مزاحمت و ممانعت قرار می گیرند، خبر داد.

یک مسئول خبر داد:

133 کیلوگرم گوشت غیرقابل مصرف
قابل  غیر  قرمز  گوشت  کیلوگرم  ــری- 133  ــی ش
مصرف در روز عید قربان در خراسان شمالی کشف 
پزشکی  دام  کل  اداره  سالمت  معاون  شد.  ضبط  و 
به  مطلب  این  بیان  با  گذشته  روز  شمالی  خراسان 

خبرنگار ما افزود: طی 3 هزار و 123 بازرسی از دام 
در  دام  های  الشه  از  بازرسی   104 و  هزار   2 و  زنده 
روز عید قربان، 5 الشه غیر قابل مصرف به وزن 133 
رمضانی«  »حمید  دکتر  شد.  ضبط  و  کشف  کیلوگرم 

افزود: عالوه بر این الشه ها، 146 کبد، 172 ریه و 
32 کلیه دام ضبط شد. وی اظهار کرد: از آن جایی 
و  کشف  بیشترین  ــود،  ب گوسفند  کشتار  عمده  که 

ضبطی ها نیز مربوط به آن بود.
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دست نوشته ای از عروسی های این روزها 

»بله«ها زیر چادر کرونا

همه چیز مانند 
قبل از کرونا 

بود و هیچ کدام 
از مهمان ها از 

مهمان ناخوانده 
)کرونا( صحبت 
منی کردند تا جو 

عروسی به هم 
نخورد، من هم 

برای اجنام وظیفه 
یک ساعتی 

حضور داشتم 
سپس آن جا را 

ترک کردم

این  چون  شود  گرفته  درنظر  ایام  این  در  مجالس 
بیماری شوخی بردار نیست ضمن این که بسیاری 

از افراد مجبورند به دعوت پاسخ مثبت بدهند.

IIعروسیIبرگزاریIبرایIپیلوتIاجاره
بازار اجاره پیلوت در این ایام بسیار داغ شده است 
و برخی ترجیح می دهند به جای این که مراسم 
از آن فعال صرف  یا  بیندازند  تعویق  به  را  عروسی 
نظر کنند هر طوری که شده است مهمانی شان 
را با اجاره کردن پیلوت یا سوله و به شکل مخفیانه 
قیمت  برابر  چند  هستند  حاضر  و  کنند  برگزار 
پرداخت کنند تا بار مراسم عروسی هر چه زودتر از 

روی دوش شان برداشته شود.
بعد  و  کشد  می  راحتی  نفس  حاال  که  دامــاد  پدر 
از یک هفته کار سخت که برای برگزاری مراسم 
شده  برطرف  اش  خستگی  کرده  تحمل  عروسی 
است، می گوید: مراسم عروسی فرزندم باید اواخر 
اسفند سال گذشته برگزار می شد تا عید نوروز را 
در خانه خود جشن بگیرد اما با شیوع کرونا برنامه 
ها کنسل شد و از آن موقع تا زمان برگزاری مجلس 
بارها و بارها برنامه ریزی مان به هم خورد تا این که 
دل به دریا زدیم و جشن مختصری را با اجاره کردن 

یک پیلوت گرفتیم.
او که هزینه زیادی را برای اجاره پیلوت پرداخت 
کرده و البته نگران بیماری کروناست، به ریسک 
باالی خود اعتراف و اضافه می کند: من و همسرم 
و  پسر  دیدیم  می  وقتی  اما  هستیم  بیمار  دو  هر 
عروسم بالتکلیف هستند و برای رفتن به خانه خود 
لحظه شماری می کنند با خود گفتیم هر طوری که 
شده باید این مراسم برگزار شود زیرا معلوم نیست 
تا چند ماه یا حتی چند سال دیگر ویروس کرونا 

زنده باشد.

IIکروناIباIهمراهی
عروسی  مجالس  با  بیشتر  که  مشاغلی  صاحبان 
ارتباط دارند، اگرچه در این ایام حال و روز خوبی 
ندارند اما برخی از آن ها به گفته خودشان ناچارند 
از این خسارت  تا بیشتر  مشتری ها را پس نزنند 
نبینند. تاالرها، آرایشگاه ها، آتلیه ها، قنادی ها، 
مزون ها و گل فروشی ها از جمله صنوفی هستند 
که به خصوص در فصل تابستان مشتریان زیادی 
می  رقــم  زمــان  ایــن  در  سودشان  بیشتر  و  ــد  دارن
در 5  کرونا  آمدن  با  گفت  توان  می  البته  و  خورد 
ماه گذشته ضرر زیادی دیدند. اما برخی از آن ها 
گویا کرونا را همراهی می کنند تا با فعالیت های 
یواشکی خود در روزهایی که صنف شان تعطیل 
اعالم می شود، از آب گل آلود ماهی بگیرند یا به 
قول خودشان بتوانند اجاره بهای فروشگاه شان را 

تامین و سود اندکی کنند.

IIکشیدهIنیمهIهایIکرکره
یک بانوی آرایشگر در این باره می گوید: از زمان 
شیوع کرونا بارها آرایشگاه ها را تعطیل کردند و با 
این که زندگی ام از طریق شغل ام می چرخد اما 
به قانون احترام می گذارم و پذیرش مشتریانم را 
به بعد از بازگشایی آرایشگاه ها موکول می کنم اما 
بعضی از همکارانم با زیر پا گذاشتن پروتکل های 

بهداشتی همچنان پشت کرکره های نیمه کشیده 
فعالیت می کنند و عالوه بر این که موجب شیوع 
کرونا می شوند، مشتریان امثال من را می گیرند 

که این کار اصال درست نیست.
او به برگزاری عروسی های پشت پرده اشاره می 
تا  بزنید  سری  ها  آرایشگاه  به  افزاید:  می  و  کند 
متوجه شوید در این روزها چه تعداد از آرایشگران 
ها  آن  به  البته  و  دارنــد  عروس  مشتری  همچنان 

همراهان عروس را هم اضافه کنید.
او با تاکید بر این که اگر قرار است، زمانی که استان 
از نظر وضعیت کرونا قرمز می شود برخی صنوف 
مانند آرایشگاه ها تعطیل شود باید سرکشی از این 
اماکن به طور جدی صورت گیرد تا افرادی مانند 
من که همیشه دستورالعمل ها را اجرا می کنیم 

ضرر نکنیم.
یکی از گل فروش های بجنورد هم با اشاره به این 
که هنوز مشتریان عروسی خود را دارد و هفته ای 
بار دسته گل و تاج گل عــروس درســت می  چند 
کند، می گوید: اگرچه تزیین ماشین عروس برای 
شدن  ممنوع  با  اما  دارد  سود  ها  فروشی  گل  ما 
بیشتر  در  قسمت  این  عروسی،  مجالس  برپایی 
مواقع فاکتور گرفته می شود هر چند تعدادی از 
مشتریانم در این مدت از من تقاضای تزیین ماشین 

عروس کرده اند.
او که گل های چند مزون عروس را تامین می کند، 
ادامه می دهد: هنوز هم گل های آن ها را برای 
عروسی های پشت پرده تامین می کنم البته تعداد 
این مجالس کم شده است اما همین تعداد کم نیز 

در شیوع افسارگسیخته کرونا موثر است.

IIIباغیIمجالس
تاکیدات دانشگاه علوم پزشکی استان و ستاد  با 
استانی مبارزه با کرونا برگزاری مجالس عروسی 
ممنوع شده اما کافی است از زیر پوست شهر که 
مجالس  نوع  این  مخفیانه  برگزاری  دهنده  نشان 
سرک  اطــراف  روستاهای  به  و  شوید  خارج  است 
مانند  نقاط  این  اهالی  از  برخی  تاببینید  بکشید 
بعضی از ساکنان شهرها، کووید 19 را به سخره 
اند؛ عروسی هایی که در باغ ها و محوطه  گرفته 
های باز روستاها برگزار و صدای ساز و دهل شان 
می  شنیده  باالدست  و  دست  پایین  های  باغ  در 
مجالس  میان  در  همیشه  از  تر  سمج  کرونا  شود. 
عروسی و عزا جوالن می دهد و تاخت و تاز آن به 
قدری شده است که استان همچنان در تب می 
سوزد اما برخی افراد با نادیده گرفتن آن و برگزاری 
مجالس و دورهمی ها، گویا این ویروس را به عنوان 
شخص اول فرا می خوانند تا بیشتر جان و بال و پر 
بگیرد و قربانیانش را از بین مهمان ها انتخاب و 
باز هم دانشگاه علوم پزشکی در اظهاراتش اعالم 
قربانیان  حتی  و  مبتالیان  از  زیــادی  تعداد  کند: 
عروسی   مجلس  در  کــه  هستند  ــرادی  افـ کــرونــا 

شرکت کرده اند! 
در  شهروندان  برخی  که  روندی  با  دید  باید  حال 
پیش گرفته اند چه تعداد از عروسی ها با پوشیدن 

رخت سیاه به پایان می رسد؟

حیدرزاده
ترس از کرونا از یک سو و برگزاری مراسم عروسی 
از سوی ستاد استانی کرونا ممنوع  این روزها  که 
دچار  و  معذب  را  همه  دیگر  سوی  از  شده  اعــالم 
استرس کرده است. پدر و مادر عروس و داماد بعد از 
ماه ها دو دو تا چهارتا کردن سرانجام تاریخ عروسی 

را تعیین کرده و تدارکات الزم را دیده اند.
بعضی ها در عمل انجام شده قرار گرفته و آمده اند 
تا صاحبان مجلس دلخور نشوند و به زور لبخند می 
تا  زنند و هر از گاهی ماسک شان را بر می دارند 
در هوای خفه پیلوت کمی نفس تازه کنند. در این 
میان برخی مهمان ها بدون هیچ نگرانی مشغول 
و  هستند  خود  دستی  بغل  با  کردن  بش  و  خوش 
بدون این که ترسی به خود راه بدهند ساعت هاست 

با ماسک خداحافظی کرده اند.عکس: بهمنیار

IIکروناIقرمزIخطIازIعبور
هر سال هر چه به ماه محرم نزدیک تر می شدیم 
برپایی مجالس عروسی بیشتر می شد و بسیاری 
از زوج ها تاریخ مراسم شان را قبل از محرم و صفر 
که  تابستان  فصل  خصوص  به  کردند،  می  اعالم 
ماشین  و  داد  می  ســرور  و  جشن  و  عروسی  بوی 
دیدیم.  می  شهر  از  نقطه  هر  در  را  عــروس  های 

دارد  فرق  قبل  های  سال  با  امسال  تابستان  اما 
از  خیلی  که  طــور  همان  ــروس  وی کرونا  شیوع  و 
برنامه ها را به هم زده، موجب کنسل شدن مراسم 
عروسی یا تولد شده است. با این وجود بعضی از 
شهروندان بدون توجه به توصیه های بهداشتی و 
تاکیدات مسئوالن مبنی بر برگزار نکردن مجالس 
و دورهمی ها، مانند زمان عادی برنامه ریزی و این 
مراسم را برگزار می کنند. غافل از این که عبور از 
نیست  قرمز  چراغ  از  عبور  مانند  کرونا  قرمز  خط 
چون تعداد افرادی که با مشکل مواجه می شوند 
بسیار زیاد و ممکن است بر اثر این بی تدبیری ها 

فاجعه انسانی پیش بیاید.
رنگ خراسان شمالی از شدت کرونا قرمز و به همین 
دلیل تاالرها، باشگاه های ورزشی و آرایشگاه ها تا 
اطالع ثانوی تعطیل شده است تا از تجمع مردم و 
به تبع آن افزایش تعداد مبتالیان به کرونا ویروس 
جلوگیری شود. اما برخی از شهروندان قانون گریز 
به هزار و یک دلیل چشمان شان را روی این مسائل 
بسته اند و گویا مرغ شان یک پا دارد و باید هر طوری 

که شده مراسم شان را برگزار کنند.

IIIIزیرزمینیIهایIعروسی
به گفته یکی از تــاالرداران بجنورد، با شیوع کرونا 

تاالرهای پذیرایی و به تبع آن رستوران ها، آتلیه ها و 
مزون های عروس ضرر زیادی کردند و این خسران 
همچنان ادامه دارد زیرا برگزاری مجالس عروسی 
به دستور ستاد کرونا بارها و بارها ممنوع شد اما 

شاهد برگزاری عروسی های زیرزمینی هستیم.
او که به ذکر نام خود در این گزارش تمایلی ندارد، با 
اشاره به بیکار شدن و کاهش درآمد کارگران خود 
ادامه می دهد: اگر قرار است عروسی ها برپا نشود 
چرا جلوی افرادی که این مجالس را به اصطالح 
نه  تا  شود  نمی  گرفته  اند،  داده  سوق  زیرزمین  به 
با وضعیت کنونی سر ما  سیخ بسوزد و نه کباب؟ 

تاالرداران بی کاله مانده است.
در این میان یکی از شهروندان که هفته گذشته در 
عروسی یکی از اقوام درجه دوی خود شرکت کرده 
بود، به برگزاری این مراسم در یک منزل مسکونی 
نیمه کاره اشاره و اظهار می کند: همه چیز مانند 
قبل از کرونا بود و هیچ کدام از مهمان ها از مهمان 
ناخوانده )کرونا( صحبت نمی کردند تا جو عروسی 
به هم نخورد، من هم برای انجام وظیفه یک ساعتی 

حضور داشتم سپس آن جا را ترک کردم.
قوانین سفت و سختی و حتی  باید  افزاید:  او می 
کنندگان  بــرگــزار  بــرای  سنگینی  ــای  ه جریمه 

رها شدن پروژه مرکز جامع سالمت ایور

محمودیان- از آن جایی که بخش درمان با سالمت 
آن  رضایت  جلب  بــرای  باید  دارد  کــار  و  سر  مــردم 
و  بهداشتی  های  ــروژه   پ تکمیل   در  مسئوالن  ها، 
خصوص  به  باشند  داشته  مضاعفی  همت  درمانی 
آن  بهداشت  مرکز  که  ایــور  همچون  شهرهایی  در 
و  می شود  اداره  قدیمی  و  فرسوده  ساختمانی  در 
هیچ مطب پزشکی در شهر دیده نمی شود. مردم 
ایور هر زمانی که به ستون های پروژه ناتمام مرکز 
پروژه  این  امیدوارند  می کنند،  نگاه  سالمت  جامع 
به همت مدیران به اتمام برسد؛ پروژه ای که از سال 
به  آن  ساختمان  اکنون  هم  و  شد  کلنگ زنی   9۴
صورت نیمه کاره رها شده است و از حضور کارگر 
و کارفرما در ساختمان خبری نیست.»نیازی« یکی 
ایوری می گوید: مرکز جامع سالمت  از شهروندان 
و  می شود  اداره  قدیمی  و  غیراستاندارد  فضایی  در 
امکانات رضایت بخشی در این مرکز دیده نمی شود. 
جامع  مرکز  شهر  ایــن  ــردم  م مــی دهــد:  ادامــه  وی 
سالمت کنونی را بیشتر برای مهر ارجاع انتخاب و 
های  شهرستان   یا  شهرستان  مرکز  به  درمان  برای 
همجوار مراجعه می کنند.وی با بیان این که فضای 
می  اظهار  نیست،  مناسب  کنونی  بهداشت  مرکز 
کند: مردم برای درمان به فضایی بسیار فرسوده با 
مراجعه  غیراستاندارد  و  ضعیف  بهداشتی  خدمات 
می کنند که این فضا مورد رضایت شان نیست.یکی 
مرکز  ساختمان  اگر  گوید:  می  شهروندان  از  دیگر 
بهداشت تکمیل و خدمات درمانی به بیماران ارائه 
نشود در آینده با چالش مواجه می شویم. »صفری« 
با بیان این که شهروندان برای انجام مراحل درمانی 
و  تجهیزات  تامین  در  ــت  دول توجه  نیازمند  خــود 
مدیران  از  افزاید:  می  هستند،  ساختمان  احــداث 
خواستار رسیدگی به وضعیت کنونی هستیم. یکی 
ایور برای  ایوری بیان می کند: مردم  از شهروندان 
درمان بیماری  های خود به مراکز درمانی و مطب 
مراجعه  همجوار  هــای  شهرستان  پزشکان  هــای 
در  درمان  به  امیدی  بیماری  هنگام  در  و  کنند  می 
نیز  ایــور  اسالمی  شــورای  رئیس  ندارند.  شهر  این 
هفته  در  ایور  سالمت  جامع  مرکز  پروژه  گوید:  می 
 ۲۰۰ تخصیص  با  و  زنــی  کلنگ   9۴ ســال  ــت  دول
میلیون تومان اعتبار مناقصه انجام و پس از اسکلت 
بندی به علت تخصیص نیافتن اعتبار به طور مجدد 
رها شد. به گفته »شیخ زاده«، به این پروژه در سال 
های گذشته هیچ مبلغی تخصیص نیافته و تاکنون 
پیمانکار  امسال  فروردین  در  و  است  مانده  معطل 
قراردادش را لغو کرد.وی ادامه می دهد: متاسفانه 
مرکز جامع سالمت در یک خانه بهداشت فرسوده 
و غیراستاندارد با عمری بیش از ۴۰ سال اداره می 
شود در حالی که پروژه مذکور با برخی مراکز دیگر 
در استان شروع و از آن ها بهره برداری شد ولی مرکز 

ایور مورد کم لطفی قرار گرفت.

گزارش خبری 
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ادب و هنر

روزی می آید...
روزی می آید

ناگهان روزی می آید
که سنگینی ردپاهایم را

در درونت حس می کنی
ردپاهایی که دور می شوند

و این سنگینی
از هر چیزی طاقت فرساتر خواهد بود

ناظم حکمت  

کاش...
کاش

نبض ات را می گرفتم و منتشر می کردم
تا دنیا

به حال طبیعی اش برگردد...
شمس لنگرودی  

هنرمندان استان در جشنواره 
ملی موسیقی جوان

چهاردهمین  در  شمالی  خــراســان   هنرمندان 
پیدا  حــضــور  ــوان  جـ موسیقی  مــلــی  جــشــنــواره 
در  جشنواره  این  ما،  خبرنگار  گزارش  کردند.به 
»موسیقی  ایران«،  دستگاهی  »موسیقی  بخش   3
می  برگزار  ایران«  نواحی  »موسیقی  و  کالسیک« 
ارسال  جشنواره  دبیرخانه  به  اثر   ۲۴۰۰ و  شود 
بخش  به  مربوط  ــار  آث درصــد   ۵۰ که  اســت  شــده 
بخش  به  مربوط  درصد   ۱۵ دستگاهی،  موسیقی 
بخش  به  مربوط  درصد   3۵ و  کالسیک  موسیقی 
ــزارش،  گ ایــن  اســت. بــراســاس  نواحی  موسیقی 
»رامین  نژاد«،  »سیدحسن فاطمی«، »مهدی ولی 
»امیرحسین   و  حدادیان«  امین  »محمد  نوروزی«، 
این  در  که  هستند  هنرمندانی  ــره  زم در  زارع« 

جشنواره شرکت کردند.
جــوان  موسیقی  ملی  جــشــنــواره  چهاردهمین 
گسترده  مشارکت  و  اسعدی  هومان  دبیری  با 
موسیقی  انجمن  توسط  کشور  موسیقی  استادان 
دفتر  حمایت  و  رودکــی  بنیاد  همکاری  با  ایــران، 
و  فرهنگ  وزارت  هنری  امور  معاونت  و  موسیقی 

ارشاد اسالمی برگزار می شود.

مرتضوی

 گروه تئاتر »هو« شاید تنها گروهی در استان است 
این  و در  را سرپا نگه داشته  تئاتر آن  به  که عشق 
هنری  و  فرهنگی  های  فعالیت  تعطیلی  و  روزها 
بیکار ننشسته و سخت مشغول تمرین و به عبارتی 
به جنگ با کمبودها و کرونا رفته است تا در همین 
را که سوسو می زند، روشن  تئاتر  تابستان چراغ 
»امیر  با  گفتی  و  گپ  بهانه  همین  به  دارد.  نگه 
»برای  نمایشی  اثر  کارگردان  نثار«  جان  حسین 
عشق« داشتیم تا از چند و چون کار در این شرایط 

کرونایی برای مان بگوید.
از ایده شکل گیری اثر نمایشی »برای 

عشق« برای مان بگویید.
و  بودم  مشغول  معنوی  مثنوی  مطالعه  به   مدتی 
همزمان به پیشنهاد یکی از دوستان رمان »ملت 
این  های  صحنه  برخی  و  کردم  مطالعه  را  عشق« 
دکور  و  صحنه  طراحی  بازیگری،  لحاظ  به  را  اثر 
های  صحنه  همزمان  و  دیدم  مناسب  تئاتر  برای 
به  شروع  بالفاصله  و  ثبت  و  یادداشت  را  مناسب 
برداشت  عشق«  »برای  نوعی  به  و  کردم  نوشتن 

رها و اقتباسی از رمان »ملت عشق« است.
 اولویت من اجرای عمومی این اثر نمایشی برای 
مردم شهرم در این روزها و شرایط سخت است و 
به نظر می رسد مردم نیاز دارند به تماشای تئاتر 
تا  گرفتم  کار  به  را  ام  انرژی  همه  من  و  بنشینند 

مختلف  های  جشنواره  در  بعد  و  بیفتد  اتفاق  این 
شرکت خواهم کرد. 

 چگونه دست به انتخاب بازیگر زدید؟ 
انتخاب بازیگران و متقاعد کردن افراد 
برای حضور در یک اثر نمایشی در این 

شرایط کرونایی سخت نبود؟
ارادت  که  بودند  افــرادی  بازیگران  خوشبختانه 
آن  دیگر  ســوی  از  و  داشتند  موالنا  به  ای  ــژه  وی
تئاتر  خصوص  در  دوستان  دلتنگی  و  عطش  قدر 
که  بود  زیــاد  نمایش  فضای  از  دوری  واسطه  به 
هیچ  به  و  نداشتم  بازیگر  انتخاب  برای  مشکلی 
وجه از روی اجبار پای کار نیامدند و بیشتر دلی 

بود. 
برای فضای تمرین با مشکل مواجه 

نشده اید؟
مراکز  و  مختلف  هــای  مکان  تعطیلی  از  قبل   تا 
شهرداری  ســرای  فرهنگ  در  هنری،  و  فرهنگی 
برای دورخوانی اقدام کردیم اما به واسطه تعطیلی 
این مراکز به لطف »منوچهر محمدپور« پیش کسوت 
عرصه تئاتر بخش مهمی از تمرینات دورخوانی در 
آموزشگاه او انجام شد. هم اکنون دورخوانی متن 
به اتمام رسیده است و به محض عادی شدن شرایط 
و بازگشایی مراکز فرهنگی و هنری برای تمرین در 

فضای پالتوی شمس اقدام خواهیم کرد.
فکر نمی کنید وقفه ایجاد شده برای 

تمرین، کار را برای عوامل سخت 

می کند؟
یک وقفه کوتاه بین دورخوانی و تمرین الزم است 
شود  برداشته  ها  تعطیلی  که  این  محض  به  اما 
می  آغــاز  شمس  پالتوی  در  اولویت  با  را  تمرین 
کنیم. اگر ببینم این اتفاق نمی افتد ترجیح می 
دهم در فضای دیگری به تمرین بپردازم تا وقفه 
دهه  از  دارم  نظر  در  زیرا  نشود  ایجاد  کار  در  ای 
همین  به  و  ببرم  صحنه  روی  را  اثر  شهریور  دوم 
و  مانم  نمی  شرایط  شدن  مساعد  منتظر  خاطر، 

ترجیح می دهم در این شرایط کار کنم.
 کار کردن در این روزها و شرایط سخت 

نیست؟
ــن هنر مــقــدس آن  بــه واســطــه پــرداخــتــن بــه ای
سختی  متوجه  اصال  که  است  خوب  حالم  قدر 

دیگر  ــوی  س از  و  نیستم  ــار  ک
شرایط  دهم  نمی  اجــازه 

و  سخت  عوامل  ــرای  ب
فرسایشی   تمرینات 

فقط  معتقدم  ــود.  ش
ــردی کـــه عــاشــق  ــ ف

ــت می  ــ ــر اس ــات ــئ ت
هــر  در  تــــوانــــد 

هنر  ــن  ای بــرای  و  کند  ــار  ک عاشقانه  شرایطی 
بجنگد.

 به اجرا نشدن کار یا اجرای آنالین هم 
فکر کرده اید؟

نگاهم به قدرتمند تولید کردن اثر است و ترجیح 
انجام  را  تمرین  بهترین  لحظه  همین  دهم  می 
نیست  اجــرا  و  گیشه  به  نگاهم  وقت  هیچ  دهــم. 
بلکه ترجیح می دهم از مسیر تمرین تا اجرا لذت 
اجراها  بروم  درست  را  مسیر  این  اگر  زیرا  ببرم 
لذت  مخاطب  و  بود  خواهد  لذت  با  قطع  طور  به 
میان  کــه  اســت  ای  زنجیره  ایــن  و  ــرد  ب خــواهــد 
هنرمند و مخاطب می چرخد. از طرف دیگر هر 
زمانی که کاری را تولید کردم سعی کردم از هیچ 
کس به جز خودم انتظاری نداشته باشم. این که 
خوشایند  چندان  باشد،  حمایت  منتظر  هنرمند 

نیست.
حال و روز این روزهای تئاتر استان را 

چگونه می بینید؟
 متاسفانه برخی هم صنفی های من 
مخاطب  به  چشم  که  ایــن  خاطر  به 
نمی  کار  خودشان  دل  برای  و  دارند 
در  ــروش  فـ و  ــرا  اجـ را  مـــالک  کــنــنــد، 
به  من  که  زمانی  تا  اما  دانند  می  گیشه 
عنوان هنرمند با اثر خودم ارتباط برقرار 
قطع  طــور  بــه  نبرم  لــذت  و  نکنم 
مخاطب  بــیــن  ــرژی  ــ ان ایـــن 
ــود،  ــ ــم نـــمـــی ش ــی ــس ــق ت
سال  در  همین  بــرای 
کارهای  اخیر  هــای 
شد  تولید  ضعیف 
توسط  مخاطبان  و 
ــای تــئــاتــر  ــ ــه ه ــچ ب
دور  ــا  ه ســالــن  از 
ــد. بــســیــار  ــدنـ شـ
ــت که  ــ ــم اس ــه م

قرار  چیزی  چه  تئاتر  در  را  خود  مالک  هنرمند 
حال  و  تئاتر  از  بــردن  لــذت  مــالک  وقتی  دهــد؟ 
همراه  هــم  مخاطب  قطع  طــور  بــه  باشد  خــوب 
نداشته  ــاور  ب را  کــارمــان  وقتی  امــا  شد  خواهد 
باشیم به طور قطع مخاطب همراه نمی شود.باید 
بگویم قبل از جشنواره تئاتر استان، فضا به سمت 
رفت  پیش  تولیدات  کاهش  و  ضعیف  کارهای 
و  حال  تا  شده  علت  بر  مزید  آمده  پیش  شرایط  و 
اما  نباشیم  تئاتر استان شاهد  را برای  روز خوبی 
است  متفاوت  کسی  هر  دیدگاه  شرایط  این  در 
و  آیم  نمی  کوتاه  شرایط  این  در  وقت  هیچ  من  و 
هنری  اثر  تا  جنگم  می  ممکن  سطح  باالترین  در 

تولید کنم و این به هنرمند بستگی دارد. 
چه چیزهایی دست به دست هم می 

دهد تا حال و روز تئاتر استان ما خوب 
شود و خوب باقی بماند؟

سمتی  به  باید  ربط  ذی  های  سازمان  نظرم  به 
بروند که هنرمند تربیت کنند. در سال های اخیر 
تازه واردانی را در عرصه تئاتر داشتیم که نیازمند 
آموزش بودند و متاسفانه بسیاری از این افراد در 
مغرور  و   کردند  فعالیت  موجود  های  تاب  و  تب 
عمومی  اجــرای  حقیقت  با  که  این  بــدون  شدند 
آثار آشنا باشند. برای همین برگزاری دوره های 

آموزشی در استان ضرورت دارد.
فکر می کنید چرا تکاپویی در میان اهالی 
تئاتر استان دیده نشده است و از دریچه 

دیگری به تئاتر نگاه نکردند و وارد دنیای 
تئاتر نشدند؟

این  از  اوقات هنرمندان  نان. گاهی  به خاطر غم 
می  فاصله  فضا  این  از  و  شوند  می  خسته  مسیر 
موقعیت  این  از  ها  برخی  میان  این  در  اما  گیرند 
عنوان  به  فرصت  ایــن  از  و  کنند  می  استفاده 
به  دوبـــاره  بازگشت  و  تقویت  ــرای  ب دورخــیــزی 
را  عطایش  ای  عده  و  گیرند  می  بهره  هنر  دنیای 

به لقایش می بخشند.

گروهی که چراغ تئاتر را روشن نگه داشته است

جنگ »برای عشق«

معتقدم 
فقط فردی 
که عاشق 

تئاتر است 
می تواند در 
هر شرایطی 
عاشقانه کار 

کند و برای 
این هنر 

بجنگد

 بر بال خیال 

 قاصدک 

  تازه های هنر     امثال الحکم   

 داغ َده ِجیران ِگرساتیَه
گروه  ادب و هنر- ادبیات فارسی سرشار از مثل ها و اصطالحاتی 
است که بر غنای آن افزوده است، به تبع آن ادبیات عامه نیز آیینه ای 
و تجربیات  اندیشه ها  آن  به  پرداختن  از فرهنگ قومیت هاست که 
گذشتگان و دانش ها و حکمت های آن ها را به ما منتقل می کند. 
در این شماره به یکی از ضرب المثل های رایج در میان قوم ترک از 
فرهنگ  از  ای  صندوقچه  اش  سینه  که  بانویی  سلطانی«  »ثریا  زبان 
به  مندان  عالقه  و  مخاطبان  با  را  آن  و  پردازیم  می  است،  شفاهی 
فرهنگ عامه به اشتراک می گذاریم. وی با بیان این که ضرب المثل 
»داغ َده ِجیران ِگرساتَیه«  به معنای این است که »در کوه آهو نشان 
نیافتنی  دست  وعده های  از  نشان  مثل  این  افزاید:  می  می دهد«، 

است.

این  ا نیا«  ملکی  »عبدالوهاب 
ــاده سازی  ــا در حــال آم روزه
ماکت »مختوم قلی فراغی« 
از بزرگ ترین شاعران زبان 

ترکمنی است.

از  ا زاده«  حــســیــن  »ســمــیــه 
ــران اســـفـــرایـــنـــی، در  ــ ــاع ــ ش
از  ای  مجموعه  دارد  نظر 
نوسروده های عاشقانه خود 
را در ۲ سال اخیر در قالب 
»گسل«  عنوان  با  ای  مجموعه 

منتشر کند.

اثر: عکاسی
 هنرمند: مریم داورنیا

مرا زهار امید است ... 
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