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فــرهــنــگ وهــنــر

تئاتر

تعداد فجری های تئاتر مشهد
به 4رسید
با اعالم نمایش های راه یافته به بخش مرور تئاتر ایران،
تعداد آثار هنرمندان مشهد در سی و ششمین جشنواره
تئاتر فجر ،به چهار رسید .بر اساس اعالم روابط عمومی
این جشنواره ،نمایش های «اتاق ورونیکا» به کارگردانی
حسین اکبرپور« ،سندروم پای بیقرار» به کارگردانی
عبدا ...برجسته و «نسخه آزمایشی» به کارگردانی
علی حاتمی نژاد ،هر سه از مشهد در بخش مرور تئاتر
ایران پذیرفته شدند .پیش از این نمایش «حذفیات» به
کارگردانی مهدی ضیاءچمنی نیز از مشهد در بخش
برگزیدگان استانی موفق به حضور در جشنواره فجر
شده بود .همچنین «سورنا» امین رضایی در بخش فجر
استانی« ،بوکس» به کارگردانی محمود فالحی در بخش
تئاتر خیابانی و نمایش های «نادیدنی» و پرفورمنس
«مرگ» در بخش مرور خارج از صحنه به عنوان دیگر آثار
هنرمندان مشهد راهی جشنواره فجر شدند.

درخششمشهدیها درجشنواره
بینالمللیتئاترکودکونوجوان

بیستوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک
ونوجوان همدان با درخشش هنرمندان تئاتر مشهد و
نمایش های حوزه هنری خراسان رضوی به ایستگاه
پایانیرسید.بهگزارشفارس،دراختتامیهاینجشنواره،
«شادی غفوریان» برای نگارش نمایشنامه «هفت دست و
یکانگشت»ازمشهدبهطورمشترک،جایزهدیپلمافتخار
وجایزهنقدیمسابقه نمایشنامهنویسیجشنوارهراکسب
کرد .هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از
«سیدجواد رحیم زاده» برای کارگردانی نمایش «پسرها
تنهایند» به عنوان برگزیده بخش نوجوان جشنواره تقدیر
کرد .همچنین در بخش طراحی صحنه و لباس ،دیپلم
افتخار و جایزه نقدی به طور مشترک به مهدی شریفی و
زینب رشتی برای طراحی صحنه و لباس نمایش
«دیواکوال»ازمشهداهداشد.درمسابقهتئاترخردسالاین
جشنواره نیز در بخش طراحی صحنه تندیس جشنواره،
دیپلمافتخاروجایزهنقدیبه«مجیدبخششیان»و«سجاد
انتظاری» برای طراحی صحنه نمایش «نجات مادر» از
مشهداهداشد.همچنینسیدجوادرحیمزادهکارگردان
«پسرها تنهایند» از مشهد جایزه نمایش برگزیده بخش
مردمیدربخشنوجوانرادریافتکرد.هنرمندانمشهد
در بخش های دیگر این جشنواره نیز جزو کاندیداها قرار
داشتند.
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مهدی عسکری -همزمان با سالروز والدت
پیامبرگرامی اسالم(ص) و امام جعفر صادق(ع)،
جشن«بزرگ وحدت ،رمز مقاومت و پیروزی» ،با
تجلیلازخانوادهشهدایجهاناسالمدرحرممطهر
رضوی برگزار شد .به گزارش خراسان رضوی ،در
اینمراسمکهدررواقبزرگامامخمینی(ره)برگزار
شد ،عالوه بر حضور گسترده زائران ،خانواده های
شهدای مدافع حرم و خانواده های شهدای جهان
اسالم ،آیت ا« ...علم الهدی» نماینده ولی فقیه در
استان،حجتاالسالموالمسلمین«رئیسی»تولیت
آستان قدس رضوی ،جمعی از علمای اهل تسنن و

تشیعوهمچنینمسئوالنکشوریولشکریحضور
داشتند.مداحیوذکرمنقبتپیامبراکرم(ص)وامام
جعفر صادق(ع) توسط ذاکران و شاعران اهل بیت،
تواشیح خوانی گروه ولی عصر(عج) و قرائت دو شعر
توسطمولوی«محمودپرویزینیا»امامجماعتاهل
تسنن تربت جام که یکی با مضمون ضرورت وحدت
میان مسلمان و دیگری با مضمون مذمت استکبار
جهانیومدحپیروزیهایجبههمقاومتبود،مورد
استقبال گسترده حاضران قرار گرفت .در بخش
دیگری از این جشن «سیده فاطمه موسوی» فرزند
یکیازجانبازانمدافعحرم،دستنوشتهایازشهید

 17تا 20آذر؛نمایشگاههفتهپژوهشاستان
هجدهمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری
خراسان با همکاری دانشگاه فردوسی،
جهاد دانشگاهی ،دانشکده علوم پزشکی و
همراهی شهرداری مشهد ،به مدت چهار روز
از هفدهم تا بیستم آذرماه امسال در محل
نمایشگاه بینالمللی مشهد برگزار خواهد
شد .دکتر «محمد کافی» دبیر علمی ستاد
گرامی داشت هفته پژوهش و فناوری استان
در نشست خبری برگزاری این نمایشگاه گفت:
با رونمایی از  15طرح فناورانه در هجدهمین
نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان تالش
میشود ارتباط موثری بین صاحبان صنایع،
شرکتهای دانش بنیان و واحدهای صنعتی
با پژوهشگران برتر و نخبگان دانشگاهی
برقرار شود .رئیس دانشگاه فردوسی مشهد
با بیان این که پایشی در حوزه تولید دانش
در خراسان رضوی نسبت به دیگر استا نها
صورت نگرفته است ،افزود :با وجود این
میتوان گفت  7درصد تولیدات علمی کشور

از خراسان رضوی است که از کانو نهای آن
میتوان به پارک علم و فناوری خراسان اشاره
کرد .کافی به فعالیت و نقش پررنگ واقفان
علمی اشاره کرد و توضیح داد :خیران علمی
مبلغ  100میلیارد تومان به دانشگاه فردوسی
خدمت و چندین خوابگاه بنا کردند و کمک
هزینه تحصیلی و درمان دانشجویان نیازمند
را متقبل شدند .به تازگی نیز به منظور خرید
دستگا ههای کارآمد برای دانشگاه اعالم
آمادگی کردند« .حسین کشیری» دبیر کمیته
تبلیغات و اطالع رسانی ستاد گرامی داشت
هفته پژوهش و فناوری استان نیز در این
نشست گفت :برای نمایشگاه امسال 400
غرفه در نمایشگاه بینالمللی مشهد دایر
خواهد شد و فضایی معادل  8هزار مترمربع در
نمایشگاه بینالمللی در اختیار پژوهشگران،
صاحبان صنعت و شرکتهای دانش بنیان
قرار خواهد گرفت تا دستاوردهای خود را به
نمایش بگذارند.

«علیرضا توسلی» فرمانده تیپ فاطمیون در وصف
پیامبر اکرم(ص) و ضرورت اتحاد مسلمین را قرائت
کرد.رونماییازدوتابلوینفیسبانشانگنبدوضریح
حرم امام رضا(ع) که توسط استاد «قمرسلطان»
خطاطبرجستهپاکستانیتماممتنقرآنرویآنها
نوشته شده بود از دیگر بخش های قابل توجه جشن
روزگذشتهبود.ویتابلوهایخودرابهتولیتآستان
قدسرضویتقدیمکردوحجتاالسالموالمسلمین
رئیسی ،نیز به نشان قدرشناسی ،بازنشر یکی از
نسخههایخطیقرآنینفیسمربوطبهسال827را
بهویاهداکرد.دیگربخشاینجشنباشکوهیادبود

شهدایواالمقامجهاناسالمبودکهازخانوادههای
معززشهدایجهاناسالم«محمودمکی»و«محمود
عبدا»...ازکشوربحرین«،عباسالشریف»و«حسین
الشریف» از سوریه و «ابرهیم حمید محمد حمید
الدین»ازیمن«،رضوانمحمدارحمه»ازلبنان«،سید
محمدحسینرضوی»ازپاکستان«،ابوحامدتوسلی»
از افغانستان« ،عبدالخضراءپارسا» از عراق« ،شهید
زکزاکی» از نیجریه «حجت االسالم محمود تقی پور
و محرابی» از ایران تجلیل به عمل آمد .پایان بخش
این مراسم نیز با سخنرانی حجت االسالم «سعدی»
دربارهمحورهایاساسیتمدناسالمبود.

دفتر نمایشگاه کتاب مشهد بسته شد
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد،
شب گذشته به کار خود پایان داد .طی روزهای
گذشته نیز جمعی از مسئوالن از جمله قائم مقام
تولیت آستان قدس رضوی ،امیر آذریان فرمانده
قرارگاه منطقه ای و امیر محمدی فرمانده لشکر
 77پیروز ثامن االئمه ،امیر گرامی رئیس سازمان
ادبیاتوتاریخدفاعمقدس،فرماندارمشهد،برخی
از اعضای شورای شهر و معاون فرهنگی شهردار از
نمایشگاه کتاب بازدید کردند .به گزارش آستان
نیوز« ،سيد مرتضی بختیاری» قائم مقام تولیت
آستان قدس رضوی در بازدید از نمایشگاه بین
المللی ناشران جهان اسالم گفت :توسعه و ترويج
معارفاسالميوآموزههايرضويوتوجهجديبه
فرهنگكتابخوانيازمهمترينرويكردهايآستان
قدسدرحوزهفرهنگاست.

•استقبال از برنامه های «سرای اهل قلم»

بخش «سرای اهل قلم» نمایشگاه کتاب مشهد نیز
که به همت معاونت فرهنگی سپاه و اداره ارشاد

برپا شده بود ،در دو روز پایانی با حضور مهمان
ویژه مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت .برخی از
چهرههای ادبیوفرهنگیکشورهمچونعلیرضا
قزوه،سعیدتشکری،محمدرضاسرشار،سیدعلی
میرافضلی و حامد عسکری نیز میهمانان سرای
اهل قلم در روزهای گذشته بودند .رونمایی از25
عنوان کتاب با موضوع پایتخت فرهنگی جهان
اسالموهمچنینرونماییازتازههایکتاببرخی
ازانتشاراتحاضردرنمایشگاهازدیگربرنامههای
روزهای پایانی نمایشگاه کتاب مشهد بود .در خور
ذکر است برپایی شب های فرهنگی شهرستان
های استان نیز از جمله برنامه های نمایشگاه بود
که با استقبال مخاطبان مواجه شد .نوزدهمین
نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد شب گذشته به
کار خود پایان داد .این نمایشگاه اگرچه در حوزه
کتاب و کتابخوانی ،به عنوان مهم ترین هدف یک
نمایشگاهکتاب،نتوانسترضایتمردموناشرانرا
جلبکندامابرنامههایفرهنگیوهنریجنبیآن
مورداستقبالبازدیدکنندگانقرارگرفت.

سوژه خود را برایصفحهپیگیری
حرف مردم

شاعر

شعرهایی که برای هنر سروده شد

تقدیر از خانواده شهدای جهان اسالم در جشن «وحدت ،رمز مقاومت و پیروزی»

پاسداشت مقاومت

با هنرمندان
سمانه سنگچولی

ارسالکنید

به نقش «آموده» ،دریای سخن را ساحل دل
به لطف حق ،هنر از قاف معنا گشته نازل
این روزها ،با برپایی
نمایشگاه شعر و نقاشیخط
«آموده» در مشهد ،میزبان
هستیم،
هنردوستان
نمایشگاهی که در آن می
توان به یك رویداد نوین
اشاره كرد« :سرودن
شعر پس از اتمام كار
خوشنویس» .بر خالف تجربه های گذشته ،این بار
شاعر بر اساس نقش و طرح و موضوع خوشنویس ،شعر
می سراید و این رویداد ویژگی متفاوت این نمایشگاه
است .در نمایشگاه «آموده» آثار خوشنویسی كالسیك،
تایپوگرافی و خط نقاشی های استاد «امیرشاهرخ
فریوسفی» و اشعاری که من برای این آثار سروده ام به
نمایش گذاشته شده است .این نمایشگاه در هتل كوثر
ناب (بین وحدت  7و  )9برپاست و تا  22آذر هر روز از
ساعت  16تا  20میزبان عالقه مندان است.

خبر
فرهنگی

تقدیر «کیوان ساکت»
از انجمن موسیقی خراسان
استاد «کیوان ساکت» آهنگ
ساز و نوازنده برجسته تار و
سه تار ،از انجمن موسیقی
خراسان که آیین نکوداشت
او را در زادگاهش مشهد
برگزار کردند ،قدردانی
کرد.یکشنبهگذشتهبودکه
آیین نکوداشت این هنرمند
با حضور جمعی از بزرگان هنر ایران از جمله استادان
فرهاد فخرالدینی ،حسن ناهید ،نادر مشایخی و اسرافیل
وشیرچیدرموسسهخیریهتوانبخشیهمدمبرگزارشد.
کیوان ساکت پس از برگزاری این مراسم ،در پیامی گفت:
«باید از همه و به ویژه انجمن موسیقی خراسان ،که دست
در دست هم گذاشتند و برای هنر خراسان و بنده حقیر
کمترین ،نکوداشتی برگزار کردند مراتب سپاسمندی
خودم را بیان کنم ،دست یکایک عزیزانی را که به هنر و
فرهنگ خدمت می کنند می بوسم و می فشارم ،درود و
افتخار من بر همه کسانی باد که در راه فرهنگ و هنر ایران
گام بر می دارند» .شایان ذکر است ،برگزاری کالس های
تخصصی نوازندگی با حضور کیوان ساکت و همچنین
اجرایپژوهشیاینهنرمنددرمشهد،ازدیگربرنامههای
انجمنموسیقیخراساندرهفتهگذشتهبودکهبااستقبال
هنردوستانهمراهشد.

