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امروز ،آخرین مهلت ثبت نام
در جشنواره قرآنی «مدهامتان»

جشــنواره «مدهامتــان» بــه منظــور کشــف وشناســایی
استعدادهایبرترقرآنیبرگزارمیشودوامروزآخرینمهلت
ثبتنامبرایشرکتدراینجشنوارهاست.بهگزارشروابط
عمومی اداره کل ارشــاد اســامی ،عالقهمندان میتوانند
از طریــق ســایت www.modhammatan.comبــرای
شــرکت در این مســابقات اقدام کنند .مســئول دبیرخانه
کانون های فرهنگی مساجد خراســان رضوی با اشاره به
تالش برای کشف و شناسایی استعدادهای برتر قرآنی در
اینجشنوارهگفت:اگرمافقطنگاهسطحیبهقرائتقرآن
یا حافظ قرآن شدن داشته باشیم و تالش نکنیم بچه های
مسجدراباحقیقتقرآنآشناکنیم،اینقصورما،آسیببه
دنبال خواهد داشت« .محمد حسین عبداللهی» با اشاره
به این که تنظیم آیین نامه مســابقات و افزودن جزء سی ام
قرآن به آن ،تالشــی برای حضور حداکثــری نوجوانان در
جشنوارهمدهامتانبودهاست،گفت:انتظارداریمازهزار
و ۷۷۰کانون استان ،حداقل هزار کانون در این مسابقات
مشارکتداشتهباشند.

نمایشگاه نقاشی «رخسار»
نمایشــگاه انفــرادی پرتره«رخســار» روز جمعه در مشــهد
گشــایش یافت و تا 28آذر میزبان شــهروندان هنردوست
خواهد بــود .در ایــن نمایشــگاه  14اثــر هنرمنــد مهاجر
افغانســتانی« ،فاطمه اصغرزاده» به نمایش در آمده که زیر
نظراستاد«امیرخواجهمحمدی»و«نسترناخوان»طراحی
شــدهاند .پنج نقاشــی پرتره این نمایشــگاه به چهرههای
معروفافغانستاناختصاصیافتهاست.نمایشگاهرخسارتا
 28آذرهرروزازساعت 17تا 21درگالری«رادین»میزبان
عالقهمندان به نقاشی خواهد بود .گالری رادین در بولوار
سجاد،حامدجنوبی 12واقعشدهاست.

نمایشگاهگروهیهنرجویان
عکاسی
نمایشــگاه عکس هنرجویان انجمن عکاســان خراســان
رضویبانام«مردم»درمشهدبرپاشدهاست.ایننمایشگاه
تا 27آذرماه ادامه داردوهرروز از ساعت  14تا19میزبان
شهروندانعالقهمندخواهدبود«.شرمیننصیری»مدرس
دوره عکاســی این نمایشــگاه و «آلما منشــی باغان» دبیر
اجرایی آن است .نمایشگاه عکاسی هنرجویان «مردم» در
نگارخانه جهان اســام شــماره 2در حال برگزاری است.
ایننگارخانهدرمجتمعفرهنگیامامرضا(ع)،پارکملت،
سالنانجمنعکاسانواقعشدهاست.
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بغض و شادمانی همایون شجریان از دیدار دختران بی سرپرست موسسه خیریه توان بخشی فتح المبین

همایون؛همدمفرزندان«همدم»

عبدالهی -زینب به «همایون» ســام می کند و لبخند
میزنــد ،بعد دســت هایــش را بــاال مــی آورد و دعا می
کند ،دعا برای سالمتی پدر مهمان امروز ،دعای برای
سالمتی«استادمحمدرضاشجریان»....
حضورروزگذشته«همایونشجریان»درموسسهخیریه
توانبخشیدخترانبیسرپرستوکمتوانذهنیفتح
المبین(همدم)درمشهد،خاطرهایشدماندگاربرای
آنهاکهتمامزندگیشانراوقفخدمتبه 400دختر
معصوم و بی سرپرست این موسســه کرده اند .باورش
ســخت بود که «همایون شــجریان» ،هنرمندی که هم
خودشهرتیجهانیداردوهمپالکفرزندیخسروآواز
ایران بر سینه او می درخشد ،چنین فروتنانه و با متانت
در جمع این دختران آســمانی حضور یابد و بیش از دو
ســاعت برای بودن در کنار آن ها وقــت بگذارد .حضور
همایون شجریان در شــهر پدری اش ،مشهد ،عالوه بر
ما ،برای خود او نیز دلنشــین و شــادی بخش بود و می
شداینموضوعراازچهرهاوخواند.البتهحضوربزرگان
خانوادهاستادشجریاندرکنارهمایون،ازجملهاستاد
«سیامک شجریان» که خود نامی درخشان در هنر آواز
دارد،جلوهایدوچندانبهاینمحفلبخشیدهبود.
دیدارشانبااهدایگلتوسطدخترانهمدمبههمایون
آغاز شد و ســپس او در بخش های مختلف این موسسه
حضور یافت تــا از نزدیک معصومیت این فرشــته های
زمینی را به نظاره بنشــیند .گاهی اشک در چشمانش
نمایان می شــد ،وقتی که دختران بی سرپرســت و کم
توان ذهنی به او لبخند می زدند اما توان ســخن گفتن
و ابراز محبت بیشتر نداشتند ،با این حال ،او بغضش را
فرو می خورد تا اشک هایش فرشته ای را رنجور نسازد.
«زینب»،ازدخترانهمدم،بالبخندمیزبانهمایونشد
وسپسبهدرخواستحاضراندرمحفل،دستهایش

•تو وقف خراباتی ...

رابهسویآسمانبلندکرد.معصومیتنمایاندرچهره
او سبب شــد همگان از او بخواهند دعایی کند ،دعایی
که بدون شک از زبان او بهتر شــنیده می شود و امید به
برآورده شــدنش هم بیشتر اســت ،زینب دست هایش
را باال آورد و با چشــم هایش دعا برای ســامتی اســتاد
شجریانرازمزمهکرد.....

•وبغضیکهشکست...
دقایقی هم در تاالر «همــدم» گرد هم آمدیم تا به تماشــا
بنشینیمهنرنماییدوتنازدخترانهنرمنداینموسسه
را«.تکتم»و«مهتاب»ازبااستعدادتریندختراناینخانه
هستندکههمینچندروزقبلنیزدراولینکنسرتملی
معلوالن ایران (لگاتو) حضوری درخشــان داشتند و بار
دیگر توانمندی همنوعان خود را به نمایش گذاشــتند.
بیشــتر مردم مشــهد «تکتم» را می شناســند ،دختر بی
نظیریکهباوجودمعلولیت،لبریزازاستعداداستوآثار

هنرمندانرابهزیباییهمانکاراصلیبازخوانیمیکند.
تکتمشروعبهشعرخوانیواینبیترازمزمهکرد«:خوب
شددردمدواشد»،همانلحظهبودکهانگارحالهمایون
همخوبترازقبلشدوبغضفروخفته،درجلوهاشکبر
گونههایشنشست.ایناحساس،لحظاتیبعدهمایون
را از جای خود بلند کرد و به روی ســن کشــاند .همایون
شجریان ،هنرمندی که اگر او را بهترین آوازخوان امروز
ایران بدانیم خالف نیندیشــیده ایم ،در کمال سادگی و
بی آالیشــی از جای برخاســت و با تمام احساس در کنار
دخترهنرمندکمتوانینشستکهنهآرزویگرفتنعکس
یادگاریباهنرمندانراداردونهمشتاقدیدنسلبریتی
هاست،اماانسانیتدرتماموجوداوموجمیزند.چشمان
همایوندیگرپرازاشکشدهبودوتوانپنهانکردنآنها
راهمنداشت،پسآوازسردادوتماماحساسرادرآهنگ
کلمات جاری کرد« :خوب شــد دردم دوا شد خوب شد،
دلبهعشقتمبتالشدخوبشد.»...

همایــون دقایقــی را هم بــا حاضران ســخن گفت ،از
عشــق و محبتی که در این بازدید دریافت کرده بود و
تماشای همدمی و همدلی عاشــقانه ای که خادمان
به این دختران بی سرپرســت با آن هــا دارند« :باعث
افتخار است که انسان هایی مانند خادمان فرزندان
این موسسه هستند که قدر سالمتی و زندگی را خوب
می دانند و ســعی می کنند آن را به کســانی که توان
کافی ندارنــد ،هدیه کننــد ،قابل تقدیر اســت تالش
انســان هایی که کمبود و نیازهای دختــران کم توان
این موسســه را برآورده می کنند .زندگی چیزی جز
گذر زمانی که می رود نیست ،مهم این است که آن را
به چه کیفیتی بگذرانیم و چه دســتاوردهایی داشته
باشیم .چه دستاوردی بهتر از خدمت به عزیزانی که
از یک ســری نعمت ها و توانایی های طبیعی محروم
هستند .باعث خوشحالی است که در این جا ،در کنار
رســیدگی با محبت به مشــکالت و نیازهای جسمی
این فرزنــدان کم تــوان ،اســتعداد آن ها را هــم بارور
می کنند تا ُبعد روحی آن ها هم پرورش یابد و تقویت
شــود .این کار صبر و از خودگذشــتگی بســیاری می
خواهد که مشــاهده آن باعث افتخــار و فرصتی برای
یادگیری اســت .امیدوارم این تجربه بــرای خود من
درسی باشد که بتوانم در حد توان برای این فرزندان
وقت بگــذارم و به همیــن خاطر هر کاری از دســتم بر
آید برای فرزندان همدم خواهم کرد ».فرزند اســتاد
شجریان ،صحبت های خود را با این بیت از موالنا به
پایان رســاند تا مهر تاییدی باشــد بر آمادگی و حضور
تمام قد برای کمک به فرزندان کم تــوان ذهنی « :تو
وقف خراباتی ،دخلت می و خرجت می ،زین وقف به
هشیاران مسپار یکی دانه».

آخرینوضعیتسالمتی
استاد شجریان
فرصت اندک حضور همایون شجریان و نبود
مجال کافی بــرای گفت و گو ،مانع از آن شــد
کهبتوانیمبااوبهصحبتبنشینیموبهتفصیل
از او بشنویم .اما همین مجال اندک ،بهترین
فرصت بــود تــا از او درباره وضعیت ســامتی
پدر بپرســیم ،ســوالی که دغدغه ذهنی همه
دوســتداران فرهنگ و هنر و ایــن آب و خاک
است .همایون در پاسخ به خراسان در این باره
گفت :شرایط شان مشابه قبل است و تغییری
نکــرده اســت ،در خانه تحــت نظر هســتند و
مانند گذشته ،به خداوند امید داریم تا ببینیم
وضعیت سالمتی شــان چه می شود ،فعال بد
نیستند و الحمدهلل وضعیت شان پایدار است،
شرایط درمانی هم به خوبی در حال پیگیری
است.همایونشجریاندربارهوضعیتحنجره
و تارهای صوتی استاد هم گفت :خوشبختانه
قدرت تکلــم دارنــد و وقتی کــه بخواهند می
توانند صحبت کنند .از همایون درباره عالقه
اســتاد به تماشــای بازی های فوتبال و حال و
هوایاینروزهایشانهمپرسیدیم،اوگفت:
اینروزهاکمترازگذشتهفوتبالمیبینند،اما
اگر حوصله داشته باشند گاهی هم تلویزیون
تماشــا می کنند .صحبــت پایانی مــا ،انتقال
پیام بســیاری از دوســتداران فرهنــگ و هنر
به خانواده استاد شــجریان وآرزوی سالمتی
ایشانبودوفرزندایشانهمگفت:میدانمکه
همهازرویعالقهایکهبهاستاددارند،پیگیر
وضعیتسالمتیایشانهستندامابیشازآن
چهگفتهشدهاستوحاالهمبیانکردم،نکته
قابلتوضیحدیگرینیستواگرباشدحتماآن
رااعالممیکنیم.

عکس ها:میثم دهقانی

دورهمیهای فرهنگی در شهر
دورهمیفرهنگیمحالتباعنوان«عصرانه»پنجشنبههای
هرهفتهبرگزارمیشود.ایندورهمی،ویژهخانوادههاست
و ساعت 15تا 17در فرهنگ سرای غدیر برگزار میشود.
غرفهکودکوخالقیت،اکرانپویانمایی،بازیهایبومی،
کارگاههای مشاوره خانواده ،بازارچه محلی ،سینما محله
(اکران فیلم) ،جشنواره غذا ،مسابقات سرگرمی ورزشی
و تئاتــر شــهروندی از برنامههای طراحی شــده بــرای این
«عصرانه»هایفرهنگیاست.گفتنیاستفرهنگسرای
غدیردرتقاطعشهیدشیرودیورستمیواقعشدهاست.
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