اخبار

فرهنگ وهنر

هنری

نمایشگاه عکس «خانواده شهید»
در نگارخانه رضوان

نــمــایــشــگــاه عــکــس
مــســتــنــد اجــتــمــاعــی
«خــانــواده شهید» در
نــگــارخــانــه رضــــوان
مشهد برپا میشود.
بـــه گــــــزارش پــایــگــاه
اطالع رسانی موسسه
آفــریــنـشهــای هنری
آستان قدس نمایشگاه
« خانواد ه شهید» از23
تا  27دی در نگارخان ه رضوان ،برگزار میشود و هر روز از
ساعت  9تا  12و  16تا  19میزبان بازدیدکنندگان است.
در این نمایشگاه آثار هنرجویان دانشگاه الزهرا(س)،
هنرستان هنرهای زیبا ،موسسه آموزش عالی فردوس
و ...با موضوع ایثارگریهای خانواده شهدا در معرض
دید عموم قرار خواهد گرفت .نگارخانه رضوان در خیابان
کوهسنگی  17واقع شده است.

نقدوبررسی«شایدعشقنبود»
درهویزه
اکــران ،نقد و بررسی
فــیــلــم «شـــایـــد عشق
نبود» امــروز  ۲۳دی،
در پردیس سینمایی
هــویــزه مشهد برگزار
مـــیشـــود .در ادامـــه
نــشــس ـتهــای نــقــد و
بررسی هنر و تجربه،
ایـــــن فــیــلــم ســاعــت
 ۱۷در سینما هویزه
مشهد به نمایش در میآید و پس از آن با حضور سعید
ابراهیمیفر کارگردان و رضا عباسی فیلمبردار فیلم،
نشست نقد و بررسی آن برگزار میشود .پانته آ بهرام،
سعید پورصمیمی ،نیکی کریمی ،مهتاب کرامتی،
هنگامه قاضیانی ،حسن پورشیرازی ،الله اسکندری،
سحر زکریا و هوشنگ مرادی کرمانی از جمله بازیگران
این فیلم سینمایی هستند.

«دختریانکی»رویصحنهتئاتر
اجــــراهــــای نــمــایــش
«دختر یانکی» از فردا
در مشهد آغاز میشود.
این نمایش که کاری از
گــروه نمایشی «آراد»
اســت تــا  8بهمن هر
شبساعت 19:30در
پردیس مستقل تئاتر
مشهد ،روی صحنه
میرود و میزبان عالقه
مندان و هنردوستان خواهد بود .این اثر بر اساس نمایش
نامهای از «نیل سایمون» طراحی شده و کارگردانی آن
را «پیام کاویان» بر عهده دارد .همچنین مهسا قدیمی،
احسان نقیب زاده و یاسر نجفیان در آن ایفای نقش
میکنند .پردیس تئاتر مستقل مشهد ،نبش وکیل آباد
 ٤٨واقع شده است.
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استقبال نیم میلیون کودک و نوجوان از شهربازی معارفی آستان قدس

بیش از نیم میلیون کودک و نوجوان زائر و مجاور از تفریحات
شهربازی معارفی آستان قدس رضوی بهرهمند شده اند .به
گزارش آستان نیوز ،از ابتدای راه اندازی شهربازی معارفی
با عنوان« سرزمین بازی و دانایی» که در مرکز نمایشگاهها و
همایشهای آستان قدس رضوی راه اندازی شده است ،تاکنون
بیش از 525هزار کودک و نوجوان زائر و مجاور از تفریحات توام
با آموزش این شهربازی بهره مند شده اند .شهربازی معارفی

گزارش جلسه
بهبودی نیا

کتاب «رزمنامه کنیزک» به قلم آرش اکبری
مفاخر ،استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات
حماسی ایــران ،با حضور دکتر کــزازی در
مشهد رونمایی شــد .داســتــان «رزمنــامــه
کنیزک» مــاجــرای دخــتــری ایــرانــی است
که در هجوم تورانیان به اســارت آنــان در
میآید اما در فرصتی مناسب میگریزد،
خود را به سپاه ایران میرساند و خبر هجوم
افراسیاب و ویرانی شهر ری را به فرامرز پسر
رستم میدهد .در پی این خبر پادشاه ایران
کیخسرو و رستم با لشکر تــوران وارد نبرد
میشوند و اسیران را آزاد میکنند .در نهایت
سپاه دشمن شکست میخورد و میگریزد.
به گزارش خراسان رضوی نویسنده کتاب
در ابتدای مراسم رونمایی این کتاب در
بنیاد فردوسی شاخه مشهد گفت :رزمنامه
کنیزک در آبان امسال چاپ شد و قرار بر
این بود که درهمان تاریخ رونمایی شود اما
به دلیل وقوع زلزله در کرمانشاه و مرتبط
بودن این کتاب با زبان کردی و مردم این
دیار ،بنیاد فردوسی به پاس احترام به مردم
ایــن دیــار مراسم رونمایی ایــن کتاب را با
تأخیر چهل روزه برگزار کــرد .وی دربــاره
این کتاب گفت :این کتاب در واقع روایتی
شفاهی از حماسه «یادگار زریــران» است
که در اشکانیان رواج داشته و در زمان
ساسانیان تحریر شده است .در عین حال
روایت شفاهی آن در مناطق غربی ایران نیز
رایج بوده اما مردم در این روایت تغییراتی به
وجود آوردند .کتاب رزمنامه کنیزک شامل
مقدمهای است که درباره زبان گورانی (زبان
منطقهای از کردستان ایــران) توضیحاتی
ارائــه میدهد که این زبــان به عنوان زبان
ادبی منطقه غرب کشور انتخاب شده است.
در ادامــه این مراسم دکتر «ژالــه آموزگار»
پژوهشگر فرهنگ و زبان باستانی گفت:
روایتهای این کتاب بسیار مهیج و پر از
شخصیتهای حماسی است وای کاش این
کتاب آموزهای برای دیگر جوانانی باشد که
در این عرصه فعالیت میکنند.

آستان قدس رضوی که از شهریور امسال با تالش جوانان
خالقموسسهفرهنگیتبیانقمدرجواربارگاهملکوتیحضرت
رضا(ع) راه اندازی شده  ،با استقبال فراوان زائران و مجاوران و
به خصوص کودکان و نوجوانان مواجه شده است .فعالیت این
شهربازی پایان دی خاتمه خواهد یافت و تا آن زمان همه روزه
صبحها از ساعت  8:30تا  12:30و بعد از ظهرها از ساعت
 14:30تا  19:30پذیرای عالقه مندان است.

دکتر کزازی در مراسم رونمایی کتاب «رزمنامه کنیزک» در مشهد:

مرگ هر واژه دریغافزایتر
از مرگ آدمیان است
اگرواژ های
بمیردهمه
ایرانیانباید
اندوهناک
بشوند.زیرااین
واژهسررشت های
استکهریشه
درتاریخو
فرهنگمادارد

•هر کلمهای بمیرد جهانی به سوگ
مینشیند
دکتر میرجالل الدین کــزازی ،پژوهشگر
برجسته زبــان و ادب فارسی در ابتدای
سخنان خــود به ریشه شناسی بعضی از
کلمات رایج در ادبیات و گفتار روزانه فارسی
زبانان در گویشهای مختلف مناطق ایران
پــرداخــت و گفت :ما ایرانیان به ویــژه در

این روزگــار که فناوری رسانهای زبا نها
و فرهنگهای بومی را میفرسایند ،باید
زبا نها و گویشهای بومی خود را به هر
شیوهای که میتوانیم از گزند و آسیب پاس
بداریم .وی افزود :چند سال پیش در همدان
در یک سخنرانی درباره گویشهای بومی
گفتم اگر واژ های از هر کــدام از زبا نها و
ایرانی جان آگاه
گویشهای ایرانی بمیرد،
ِ
آوازه در خواهد افکند که فالن روز در فالن

جای جمع خواهیم شد تا در سوگ این واژه
بگرییم چراکه مرگ هر واژه دریغ افزای تر
از مرگ آدمیان است.این پژوهشگر ایرانی
خاطر نشان کرد :وقتی بزرگی از دودمانی
میمیرد نزدیکان او اندوهناک میشوند و
به سوگ مینشینند اما اگر واژهای بمیرد
همه ایرانیان باید اندوهناک بشوند .زیرا
این واژه سررشتهای است که ریشه در تاریخ
و فرهنگ ما دارد.

•ایران فرهنگی ترین سرزمین است
دکــتــر کــــزازی دربــــاره فــرهــنــگ م ــداری
ایــرانــیــان گــفــت :تــودههــای مـــردم مــا که
دانشی نیاموختهاند نیز فرهنگ ور هستند
و پروا ندارم که به برهان بگویم این کشور
فرهنگیترینسرزمیناستوبیهودهنیست
که تا دیــروز تــاراج گــران ،داشتههای ما را
یک به یک میربودند واکنون دانشمندان
مان را.
کــزازی اف ــزود :به هر روی باید زبــانهــا و
گویشهای بومی را به هر شیوه ارج بنهیم
و خویش کــاری خود را به انجام برسانیم
ودر این مسیراین که دولت با ما هم داستان
است پرسمان ما نیست .این شاهنامه پژوه
دربــاره شاهنامه فردوسی نیز گفت :این
نــازش ،خراسانیان را بس که زبــان جان
بخش فارسی از خراسان برخاسته است و
نازش دیگر آن است که فردوسی را در دامان
خود دارد .تا جایی که امروز کودکی خرد در
لرستان که هنوز به دبستان نرفته است هم
شاهنامه را به آیین درست میخواند و این
آیین را از پدرش آموخته است.
دکــتــر میر جــالالــدیــن کـــزازی دربـــاره
کتاب «رز منــامــه کنیزک» نیز بیان کرد:
به خجستگی ایــن کــار پژوهشی شایان و
نمایان بود که این سخنان را بر زبان راندم.
در پایان این مراسم دکتر کزازی چارانهای
از جدیدترین سرودههایش در وصف حکیم
فردوسی را که به گفته خود در زمان پرواز تا
مشهد سروده بود ،قرائت کرد.
ای میر سخن ،باد جانت شادان  /بوسه زن
پاک آستانت رادان
آن جــان کــه تــو را جــان سخن نشناسد /
بیبهره ز جان جاودانت باد ،آن

اخبار
فرهنگی

دیدار جانشین فرمانده قرارگاه
منطقهای ارتش با خانواده دو شهید
جانشین قرارگاه منطقهای شمال شرق نزاجا از خانواده
شهیدان «غالمرضا میر» و «رضا فیضی» دو شهید ارتش
جمهوری اسالمی دیدار و دلجویی کرد.
به گزارش روابط عمومی قرارگاه منطقهای شمال شرق،
در این دیدار امیر سرتیپ  ۲ستاد «مجید زارع» دیدار و
دلجویی از خانواده شهدا را مایه توفیق و سعادت دانست
و گفت :صبر و استقامت خانواده شهدا مثال زدنی است.
حجت االســام «سیدهادی موسوی پور» رئیس بنیاد
شهید منطقه  ۳مشهد مقدس نیز در این دیــدار صبر و
استقامت همسر شهیدان را زینب گونه توصیف کرد.
شهید «غالمرضا میر» جمعی لشکر  ۷۷پیروز ثامن
االئمه(ع) در سال  ۷۰بر اثر انفجار مین و شهید «رضا
فیضی» در سال ۶۰در درگیری مستقیم به فیض شهادت
نائل آمدند.

رئیسادارهقرآنآموزشوپرورشبااشارهبه

روندکاهشیبودجهمطرحکرد

خطرتعطیلیمسابقاتقرآنی
مدارس استان

رئیس اداره قرآن ،عترت و نماز ادارهکل آموزشو پرورش
خراسان رضوی با بیان این که بودجه اختصاصی برای
فعالیتهای قرآنی آموزشوپرورش تعریف نشده است،
اظهار کرد :از  ۱۰سال گذشته تاکنون به منظور ارتقا
و ایجاد رقابت در فعالیتهای قرآنی مسابقات قرآن در
سه سطح آموزشگاهی ،شهرستانی و مقدماتی بین ۴۷
اداره در سراسر استان برنامهریزی شد که این موضوع
در ارتقای فعالیتها نقشی تاثیرگذارداشته است که
با کمترین بودجه برگزار میشود امــا با رونــد کاهش
بودجههای قرآنی این فعالیت به تعطیلی کشیده خواهد
شد.
«علی مهدو یخواه» در گفتوگو با ایکنا ،اظهار کرد:
درد جامعه قرآنی ،کمبود بودجه است اما با این حال
نیز آموزشوپرورش فعالیتهای قرآنی را با صرفهجویی
و حداقل بودجه انجام میدهد .وی افــزود :در مرحله
مقدماتی مسابقات قرآن دانش آموزی استان حدود۲۵۰
میلیون تومان هزینه میشود و عالوه بر آن از حق الزحمه
داوران گرفته تا تدارک جوایز نفرات برتر که مبالغ آن
چندین سال است ثابت مانده و از  ۷۰هزار تومان فراتر
نرفته اســت ،همه صرفهجویی در هزینه فعالیتهای
قرآنی این اداره را نشان میدهد.مهدوی خواه با اشاره به
این که با حداقل بودجه ،فعالیتهای کیفی چشمگیری
ارائه شده است ،بیان کرد ۳۰ :عنوان برنامه در قالب
سه حوزه قرآن ،عترت و نماز برای شناسایی استعدادها
و ظرفیت قرآنی شهرستا نها ،برپایی محافل قرآنی
و .. .در دستور کار فعالیتهای بخش قرآنی این اداره
اســت .همچنین طــرح آمــوزشــی بــرای سه هــزار معلم
قرآن در پایه اول و سوم با بودجه پنج میلیون تومانی از
فعالیتهای بخش قرآنی آموزش و پرورش استان است
که با استقبال جامعه هدف مواجه شد .وی با بیان این
که فعالیتهای قرآنی مــدارس از سرانه بودجه دیگر
بخشها در آموزشوپرورش انجام میشود ،افزود :امید
است مسئوالن دستاندرکار ،سرفصل ویژهای را برای
فعالیتهای قرآنی آموز شوپرورش اختصاص دهند،
همان طور که برای فعالیتهای پرورشی و .. .این اداره
اختصاص داده اند.

