اخبار

فرهنگ و هنر

هنری

نشست نخبگان هنری و ادبی
شاهد سراسر کشور در مشهد

با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ،اولین نشست
سراسری انجمنهای هنری و ادبــی نخبگان شاهد و
ایثارگر سراسر کشور در مشهد مقدس برگزار شد .به
گزارش ایثار ،این نشست در قالب  ۹انجمن متشکل از
عکاسی ،خوشنویسی ،نقاشی و کاریکاتور ،گرافیک و
تصویر سازی ،ادبی ،نگارگری ،هنرهای دستی و حجم،
موسیقی ،سینما ،تئاتر و تلویزیون برگزار شد تا فرزندان
شاهد و ایثارگر هنرمند از طریق هنر مروج فرهنگ ایثار و
شهادت در جامعه باشند .در این نشست معاون فرهنگی
بنیادخراسانرضویو ۱۱۴نفرازنخبگانهنرمندشاهد
و ایثارگر سراسر کشور حضور داشتند.

توضیحاترحمانیاندرباره
حاشیههایقبلاجرادرمشهد

جدیدترین اثــر «محمد
رحمانیان» نویسنده و
کــارگــردان نــامــدار تئاتر
ایران ،این هفته در مشهد
روی صــحــنــه مــــیرود.
نمایشی کــه روایــتــی از
حــال و هــوای چند زائــر
امام رضــا(ع) است و به گفته رحمانیان ،بعد از سالها
این نمایش در زادگاه خود روی صحنه میرود« .لیال و
چند مسافر» نام این اثر رحمانیان است که البته تغییر نام
آن به «چند مسافر» برای اجرا در مشهد با حاشیههایی
همراه بود ،هرچند که رحمانیان با تکذیب شایعات از
جمله حذف حضور رضا یزدانی و بازیگران زن در آن
گفت :نامی که برای اجرای این نمایش در مشهد در نظر
گرفتیم« ،چند مسافر» است و پوستری که برای معرفی آن
در مشهد ارائه شده همانی است که در آن تصاویر بازیگران
زن و مرد به همراه رضا یزدانی خواننده این نمایش،
نقش بسته است و نمیدانم منشأ این خبر نادرست از
کجاست .رحمانیان در گفت وگو با ایلنا با تاکید بر این
که تئاتر چند مسافر در مشهد دچار هیچ مشکلی نشده،
از همکاری اداره ارشــاد مشهد تشکر و اظهار کرد :در
این تئاتر مونولوگهایی را در ستایش مشهد و شهری که
دومین شهر زیارتی جهان بعد از مدینه است ،به کار بردیم
و این موضوع برایم جذاب است که بعد از سالها چنین
نمایشی در مشهد یعنی زادگاه آن روی صحنه میرود.
وی افزود :مشکالت اجرایی نمایشهای من در تهران
بیش از دیگر استانهاست ،برای اجرای نمایشهایم در
شهرستانها ،هم برخورد مدیران بهتر است و هم راحتتر
میتوان در آن جا کار کرد .بر اساس اعالم مجری این
نمایش در مشهد ،موضوع یکی از اپیزودها ،مصائب یک
جانباز جنگ تحمیلی و همسرش-لیال -بود که به دلیل
حضور نداشتن بازیگر این نقش بــرای اجــرای مشهد،
اپیزود لیال حذف و دو داستان جدید با موضوع مشهد و
امام رضا(ع) به آن اضافه شده ،به همین دلیل از ابتدا
درخواست مجوز نمایش با حذف نام لیال و به نام «چند
مسافر» ارائه شده بود.گفتنی است نمایش «چند مسافر»
که از جمله آثار شاخص جشنواره تئاتر رضوی است ،از
سوم تا ششم شهریور با حضور هنرمندانی از جمله علی
عمرانی ،مهتاب نصیرپور ،افشین هاشمی و سعید توکلی
در سالن هالل احمر مشهد روی صحنه خواهد رفت و رضا
یزدانی نیز در میانه نمایشها قطعاتی را اجرا خواهد کرد.
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خبر
عبدالهی

افتتاح کتابخانه مرکزی از هفته دولت به
دهه فجر موکول شد

وعده مدیر کل محقق نشد

روز پزشک و تولدی برای پزشک شهید

جانباز «قربان زاده» به خیل شهیدان پیوست

پــــنــــج شــنــبــه
گــذشــتــه ،گــروه
مـــردمـــی ایــثــار
و شـــــهـــــادت،
مــراســمــی را به
یاد هزار و 291
شــهــیــد منطقه
خواجه ربیع برگزار کردند .مراسمی که در روز پزشک برگزار شد و همزمانی اش با
روز تولد شهید دکتر «محمودرضا عابدی استاد» بهانهای شد تا نام آن شهید زینت
بخش محفل باشد .این گروه مردمی عصر دیروز نیز در سالروز تولد شهید مدافع
حرم «حسن قاسمی دانا» مراسمی در آرامستان منطقه خواجه ربیع برگزار کردند.

میرزاده -جانباز سرافراز «علی اکبر قربان زاده» پس از 35
سال تحمل رنج و مرارت ناشی از جانبازی ،پنج شنبه گذشته
به خیل همرزمان شهیدش پیوست .مسئول فرهنگی مرکز
توان بخشی جانبازان امام خمینی (ره) مشهد به خبرنگار ما
گفت :پاسدار سرافراز شهید قربان زاده متولد سال 1345
بود که در سال  1362به جبهههای حق علیه باطل اعزام و
آبان همان سال در عملیات «والفجر  »3بر اثر موج ناشی از
انفجار ،قطع نخاع شد« .کریم دوان» افزود :این جانباز 70
درصد جنگ تحمیلی 10 ،فروردین  1395بر اثر سکته
خفیف به کما رفت و پس از گذشت دو سال و پنج ماه ،پنج
شنبه گذشته به خیل شهیدان پیوست .وی خاطرنشان

گزارش
میرزاده

شهادت ،مرگی آگاهانه و انتخاب شده است ،قبل از آن که به سوی
شهید بیاید ،شهید به سویش میشتابد .شهید «قتیل فی سبیل ا»...
است و خدا شهادت داده است که او ،زنده است و نزد پروردگار ،متنعم
از روزی است« :ای پیامبر! هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته
شدند ،مردگانند! بلکه آنان زندهاند و نزد پروردگارشان روزی داده
میشوند .»...شهید ،شاهد است و گواه .شاهد بر کرامتی که خدا
برایشفراهمکردهوگواهبراحوالآنانکهبهخیلشهیدانمیپیوندند
و نه ترسی در سر دارند و نه غمی بر دل .شهید ،زنده و ماندگار است.
جانش را به بهای بهشت ،در راه خدا داده و تا دنیایی هست ،نامش
زنده است و جاودان .و چه زیبا گفته است سید شهیدان اهل قلم که:
«پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتهاند .اما حقیقت آن است
که زمان ما را با خود برده است و شهدا ماندهاند.» ...
بارها و بارها شاهد نشانههای حضور شهدا بــوده ایــم و احساس
کردهایم که به یقین در کنارمان هستند و دستهای شان یاری دهنده
انسانهایی است که به لطف پروردگار دل میبندند .تازهترین نشانه
این حضور برای مان ،طرحی بود که هفته گذشته در مراسم دومین
سالگرد شهید مدافع حرم «مرتضی عطایی» رونمایی شد .طرحی
به نام «هدیهای از شهید» که با اجرایی شدن آن ،قرار است از این پس
بخشی از هزینههای برگزاری مراسم بزرگداشت شهدا به اموری مانند
تهیه لوازم تحریر ولباسبرای کودکانکمبضاعت،مایحتاج نیازمندان
و .. .اختصاص پیدا کند و یاد شهید و فرهنگ شهادت را بیش از گذشته
در جامعه جاری سازد.
سالگرد شهادت «شهید عطایی» با نام جهادی «ابوعلی» نقطه آغاز
این طرح بود ،طرحی که «خانه ایثار و شهادت مشهد» بانی آن شده
است .دبیر خانه ایثار و شهادت مشهد در گفت و گو با خبرنگار ما درباره
این طرح اعالم کرد :از ابتدای شکل گیری خانه ایثار و شهادت مشهد
تا کنون تالش شده برای زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت در
جامعه گام برداریم و با تشکیل قرارگاههای تخصصی در زمینههای
مختلف ،بــرای کمک به مــردم و تالش در رفع مشکالت آ نهــا نیز

طرحی خیرخواهانه که با یاد شهید مدافع حرم
«مرتضی عطایی» آغاز شد:

هدیهایازشهید

کرد :از جمله خصوصیات بارز شهید قربان زاده ،تهجد و اقامه
نماز شب بود و تا زمانی که هنوز به کما نرفته بود ،به پرستار
آسایشگاه تأکید میکرد که نیم ساعت قبل از اذان صبح ،وی
را برای نماز شب بیدار کند.

دانش آموزی شهید ابراهیمی ،قرارگاه دانشجویی شهید رفیعی و
قرارگاه اربعین ،هفت قرارگاه زیرمجموعه خانه ایثار و شهادت هستند
که فعالیتهای خود را در زمینههای مختلف خدمت رسانی به مردم،
دنبال میکنند .غالمی میافزاید :با توجه به وضعیت اقتصادی و لزوم
حمایت بیشتر از خانوادههای نیازمند ،در جلساتی که برگزار شد،
تصمیم گرفتیم در کنار فعالیتهای اجرایی ،بخشی از هزینههای
مراسم یادواره شهدا به امور عام المنفعه اختصاص پیدا کند و به همین
منظور ،طرح «هدیهای از شهید» رونمایی شد .در نخستین گام اجرای
این طرح و در مراسم بزرگداشت شهید «مرتضی عطایی» ،قرار شد با
توجه به نزدیک بودن بازگشایی مدارس ،بخشی از هزینههای مراسم
به تهیه مجموعههای لوازم تحریر دانش آموزان نیازمند اختصاص
پیدا کند و در قالب آن ،پیام ایثار و شهادت نیز در جامعه منتقل شود.
با تکمیل شدن این طرح ،امیدواریم در آینده بتوانیم خدمات بیشتری
را به افراد نیازمند در نقاط مختلف شهر ارائه کنیم و از این طریق ،نام
و یاد شهدا و فرهنگ شهید و شهادت نیز بیش از پیش در جامعه زنده
نگه داشته شود.

•استقبال خانواده شهید عطایی
«محمدعطایی»برادرشهیدمدافعحرممرتضیعطایینیزدرگفتوگو
با خبرنگار ما میگوید :در جلسهای که برای مراسم بزرگداشت شهید
عطایی تشکیل شد ،پیشنهاد اجرای طرح «هدیهای از شهید» مطرح
شد .چون تجربه اول بود ،این نگرانی وجود داشت که با حذف این
بخش از هزینه ها ،از کیفیت برگزاری مراسم کاسته شود ،به همین
خاطر قرار شد نظر خانواده شهید در این زمینه پرسیده شود که پدر
شهید هم با استقبال از این ایده ،تأکید کرد این کار حتما انجام شود.
اقداماتی داشته باشیم« .هادی غالمی» میافزاید :به همین منظور،
تا کنون  14کمیته تخصصی و هفت قرارگاه اجرایی تشکیل شده که
در هر قرارگاه ،به فعالیتهای تخصصی پرداخته میشود و مسئولیت
قرارگاهها نیز با فرزندان شهداست .وی خاطرنشان میکند :قرارگاه
فرهنگی شهید بابانظر ،قرارگاه جهادی شهید علیمردانی ،قرارگاه
راهبردی شهید فرودی ،قرارگاه رسانهای شهید محمدی ،قرارگاه

•راهی که پیش روست...

با اجرایی شدن طرح «هدیهای از شهید» ،راهی برای مشارکت بیشتر
مردمی در زمینه کمک به نیازمندان باز شده است که هم شادمانی
خانوادههای نیازمند را در پی دارد ،هم لبخند شهید را به همراه خواهد
داشت .ترویج این فرهنگ نوع دوستی با ذکر یاد و خاطره شهدا ،حاال
همتی مضاعف میخواهد و تالشی بیشتر؛ تالشی که میتواند دامنه
اجرای آن را گستردهتر کند ،این راه پیش روست.. .

اگرچه طی چند ماه گذشته ،بارها خبر افتتاح کتابخانه
مرکزی مشهد در هفته دولت و تکمیل آن تا دهه فجر از
سویمسئوالناعالمشدهبود،امابراساساعالممدیرکل
کتابخانههایعمومیاستان،افتتاحوتکمیلاینکتابخانه
درهماندههفجرخواهدبود .بهگزارشخراسانرضوی،
حجتاالسالموالمسلمین«علیاکبرسبزیان»کهازاواخر
سال گذشته مسئولیت مدیر کلی کتابخانههای عمومی
استان را بر عهده گرفت ،در اردیبهشت ماه امسال از
افتتاحکتابخانهپیرمشهددرهفتهدولتخبردادوبااعالم
این خبر از سوی استاندار و معاون هماهنگی عمرانی او،
محقق شدن آن به نظر قطعی و حتمی بود .آخرین اظهار
نظر رسمی زمانی اعالم شد که استاندار خراسان رضوی
یازدهمتیرماههمراهباخبرنگاران،ازاینپروژهبازدیدکرد
ودرنشستخبریکهدرهمینکتابخانهبرگزارشدگفت:
«باپیگیریهایمعاونهماهنگیامورعمرانیاستانداریو
درجلساتیکهدرسفررئیسجمهوربامجموعهنهادریاست
جمهوریورئیسدفتررئیسجمهورداشتیم،تالشهایی
برایتأمیناعتبارموردنیازاینپروژهانجامشد،امیدواریمبا
توجهبهپیگیریهایانجامشده،بخشیازاینپروژهدرهفته
دولت به بهره برداری برسد و بهره برداری کامل از آن نیز تا
دههفجرامسالانجامشودوبهسالآیندهموکولنشود».

•پیگیریخراساندربارهوعدهمسئوالن

با آغاز هفته دولت ،زمان افتتاح کتابخانه مرکزی مشهد را
که مردم شهر بیش از دو دهه منتظر آن هستند ،از مدیر کل
کتابخانههایعمومیاستانپیگیریکردم.سبزیانبااعالم
منتفی بودن افتتاح این پروژه در هفته دولت گفت :افتتاح
اولیهوثانویهنداریموانشاءا...اینپروژه،دههفجرودریک
مرحلهافتتاحمیشود.ویبااشارهبهاینکهخوشبختانهبا
پیگیریهای انجام شده ،همه مسئوالن استان و همچنین
دبیر کل نهاد کتابخانههای عمومی کشور برای تکمیل و
بهرهبرداریکتابخانهمرکزیمشهدپایکارآمدهاند،افزود:
کارهایمربوطبهساختوبهرهبرداریاولیهاینکتابخانه،
تقریبا انجام شده و اکنون بخش عمده کارهای باقی مانده
مربوط به تجهیز کتابخانه ،ثبت و برچسب زنی کتابها و
تکمیلمخزنآناستکهدرحالانجاماستوحتییکروز
همپروژهمتوقفنشدهاست .سبزیانبهایننکتههماشاره
میکندکهادارهکلکتابخانههایعمومیاستان،عالوهبر
پیگیریتکمیلوافتتاحکتابخانهمرکزیمشهد،پروژههای
دیگریرانیزدنبالمیکندومیافزاید:درهفتهدولتپنج
پروژه را در استان افتتاح میکنیم و دومین کتابخانه سیار
مشهدنیزفعالخواهدشد.

•تقدیرازپیگیریخراسان

مدیر کل کتابخانههای عمومی استان با اشاره به این که
پروژهای مانند کتابخانه عمومی مشهد ،طبیعتا پروژهای
زمانبراستوبایدهمهمسئوالنورسانههابرایتکمیلآن
در کنار هم باشند ،اظهار کرد :این که شما به عنوان رسانه
پیگیراینپروژههستیدودرتکمیلشدنآننقشداشتهاید،
ارزشمنداستوواقعانقشرسانهوبهویژهروزنامهخراسان
دراینزمینهبیبدیلاست.

