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شنبه  29تیر 1398

فرهنگ و زندگی

 17ذی القعده  20 1440جوالی 2019
سال سی و دوم
شماره  9017ویژه نامه 3401

فرهنگ و هنر

  تئاتر «جان و جو» در نیشابور

نیشابور -خبرنگارقدس:

تئاتــر« جــان و جو »
بــه نويســندگي اگوتا
کریستوف و كارگرداني
هنرمنــد نام آشــنای
تئاترنیشــابور« جعفــر
پوینده» در تماشــاخانه
بابــک نيشــابور روي
صحنه رفت.در این تئاترهنرمندان نام آشناي تئاتر نيشابور،
سحر دولتآبادی ،سحر زعفرانیه و جواد یزدی به ایفای نقش
پرداخته و هاشــم کرانی به عنوان عوامل با اين كار همكاري
دارد.در خالصه داستان اين نمايش آمده است :جان و جو دو
ولگرد هســتند که برای گذراندن روزها ،هر روز در کافههای
شــهر قرار میگذارند .بــرای جان و جو اهمیتــی ندارد که
پول دارند یا ندارند آنها هر چیزی را که بخواهند ســفارش
میدهند تا اینکه در یکی از کافهها اتفاقی میافتد. ...
تئاتر« جان و جو » تا  ۳۱تیر 98هر روز از ساعت  ۲۰:۳۰شب
ويژه عموم عالقهمندان به روي صحنه تماشاخانه بابک واقع
درخیابان ۱۷شهریور تقاطع امیرکبیر نيشابور ميرود.

فرهنگ هدیه کتاب باید نهادینه شود

قدس :معاون سیاسی،
امنیتــی و اجتماعــی
اســتانداری خراســان
رضوی گفــت :فضاهای
اختصاص یافته به عنوان
کتابخانــه در ادارات و
دستگاههای اجرایی باید
فعال شده و به نحو مطلوب مورد استفاده کارمندان قرار گیرد.
حسن جعفری در جلسه انجمن کتابخانههای عمومی استان
اظهار کرد :باید آسیب شناسی شود که چرا فضاهای اختصاص
یافته به عنوان کتابخانه در ادارات و دســتگاهها با اســتقبال
کارمندان مواجه نشده اســت.وی تصریح کرد :دستگاههای
اجرایی باید اعالم کنند که استفاده نکردن بهینه از کتابهای
موجود در کتابخانه ادارات چه دلیلی دارد و برای فعال شدن
مجدد فضاهای کتابخانهای چه اقدامی باید در دستور کار قرار
گیرد.وی با بیان اینکه فرهنگ هدیه کتاب در سنوات گذشته
نهادینه شده بود ،ادامه داد :متأسفانه امروز این فرهنگ تغییر
کرده و دستگاهها برای قدردانی از برگزیدگان جشنوارهها به
جای کتاب از تابلوهای نفیس استفاده میکنند درحالی که
مجدد باید فرهنگ هدیه کتاب احیا شود.

آموزش مقدماتی عکاسی دیجیتال

قــدس :دوره آموزش
مقدماتــی عکاســی
دیجیتــال زیرنظر دفتر
عکــس حــوزه هنری
انقالب اسالمی در مشهد
برگزار میشود.
این دوره با موضوع نگاهی
به تاریخ عکاســی در ایران و جهان و با هدف آشنایی با انواع
دوربینهای عکاسی و با مقدمهای بر نورسنجی و ترکیببندی
در عکاسی و نیز ویرایش عکس با نرمافزار فتوشاپ و الیت روم
توسط حمید سلطانآبادیان برگزار میشود.
عالقهمنــدان میتوانند با شــماره  ۰۵۱۳۸۸۳۰۳۶۱داخلی
۱۱۱تا  ۳۱تیرماه تماس بگیرند.

  طرح تابستانه کتاب

ن فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراسان
معاو 
رضوی گفت :طرح جامــع یارانه خرید کتاب با عنوان«طرح
تابستانه کتاب» با شــعار «کتاب ،همنشین دلنشین» آغاز
شــد .وی ادامه داد :در راستای شــعار سال  ۱۳۹۸به جهت
رونق تولید ،به منظور رونق بخشــیدن به بازار کتاب و ترویج
کتابخوانی ،تسهیالتی را در قالب یارانه خرید کتاب از طریق
کتابفروشیهای سراسر کشــور به خریداران کتاب پرداخت
میکند.تحفهگــر گفت :این طرح تا  ۳مرداد ماه ادامه خواهد
داشت.

گشت و گذا ر

«دخمه غارنشینان» و «آغل سرفه»
در روستای خادر شاندیز

مهــدی کاهانــی
مقدم :روســتای زیبا
و سرســبز «خادر» در
 16كيلومتري شــمال
غرب مشهد ،نرسيده به
شانديز ،انتهاي خيابان
امام رضــا  ،30در میان
درهای قرار دارد .اراضی
خادر در حدفاصل دو رودخانه شاندیز و نغندر قرار گرفته است.
براساس تحقیق باستان شناسان ،قدمت روستا به  1000سال
میرسد .در قسمت غربی روستا ،محلی به نام سرچشمه وجود
دارد که به واسطه وجود قناتی پرآب ،از دوره ناصرالدین شاه
مورد توجه بوده اســت.در انتهاي روستا و در پايين كوهي از
جنس «كنگلومرا» اثري دســتكند وجود دارد كه بنابر گفته
اهالي ،آتشــكده بوده اســت .از جملــه مكانهايي كه مردم
قدیمی روســتا به آن باور داشــتند ،اتاقكي اســت كه آن را
«آغل سرفه» مينامند؛ آنها بيماري را كه سرفه ميکرد به
آنجا برده و همانجا برايش خاگينه ميپختند و به خوردش
ميدادند.همچنین عالوه بر قبرستانی مربوط به دوره قاجار،
يكي از بي نظيرترين ابنیهها و جاذبههاي گردشگري در این
روســتا وجود دارد .اين اثر شامل مجموعهاي است از بناها و
آثار ســنگی است كه در دل كوه ايجاد شــده و از آثار دوران
غارنشيني مردمان بومي اين منطقه است.ازجمله دو خانه به
شــكل دخمه کنده شده در دل كوه چنان جذابيتي دارد كه
براي لحظاتي انســان را به گذشتههاي دور ميبرد .در باالي
اين دو دخمه نيز آثــار ديگری همچون پلهها ،حوضچهها و
طاقهايي كه بر ســنگ كوه كنده شــده و شكوه و عظمت
خاصي دارند ،به چشم میخورد .همچنين چشمه و قناتي كه
مقابل اين دو خانه كمري وجود دارد ،به همراه درختان بلند
چنار اطراف آن بسيار دلفريب و آرامشبخش است.

ورزش خراسان

شاعران از استاد امیر برزگر میگویند

سخن سرای
آین ه ها
جلیل فخرایی استاد امیر برزگر خراسانی،
شــاعر پیشکســوت پس از تحمل یک دوره
رنج بیماری ســرطان صبح روز پنجشــنبه
گذشته دارفانی را وداع گفت .پیکر این شاعر
پیشکسوت در مقبرهالشــعرا در جوار حکیم
توس و در کنار یاران خراســانی خویش آرام
گرفت.
امیر غالمحسین برزگر متخلص به امیر مشهور
به امیر خراســانی فرزند حاج حســن معمار
مشهدی متولد اول خرداد ماه 1321شمسی
در مشــهد محله کهن نوغان چشم به جهان
گشود .استاد امیر دانشآموخته هنرهای زیبا و
دانشگاه آزاد شاخه نقاشی و بازنشسته دانشگاه
علوم پزشکی است.
اســتاد امیر برزگر شاعر ،نویســنده ،نقاش و
مدرس ردیفهای دستگاهی آواز اصیل ایرانی
بود .وی مؤسس نخستین انجمن ادبی جوانان
در دهه  40به نام انجمن ادبی امید جوان بود.
مدیر چندین انجمن ادبی از سال  50تا  60با
همیاری دوستان صمیمیاش ،استادان برجسته
شعر خراسان آقایان کمال ،قهرمان ،صاحبکار،
باقرزاده ،قدســی ،بی گناه ،نجومیان ،صدیق
و ...بود.وی از یــاران قدیمی و دائمی انجمن
اســتاد بزرگ فرخ و انجمن غزلســرای نامی
استاد قهرمان بوده است .این شاعر پیشکسوت
خراســان تاکنون  10عنوان مجموعه شعر و
چهار عنوان رمان و داســتان منتشر کرده ،به
عالوه مقاالت متعدد ادبی هنری و نیز سفرنامه
شیوا و شاعرانه حج و رمان شورانگیز و مجموعه
فاخر حمام باغ را در دست چاپ داشت.
امیر برزگر خراســانی ،ریاســت انجمن شعر
فرهنگ و ارشــاد مشــهد به نام پاژ خراسان،
دبیری چهار دوره جشنواره شعر رضوی مشهد
و داوری چندین جشنواره شعر و عضویت در
اتاق فکر اصحاب فرهنگ و هنر خراسان را در
کارنامه خود دارد .وی که به شــاعر آینهها نیز
شهرت دارد در طول نیم قرن کار ادبی و هنری
خود ،شــاگردان زیادی در شعر و ادب و هنر
پرورش داده است.برزگر خراسانی خالق  ۱۵اثر
شامل «برگی از دیوان امیر»« ،سخن آئینهها»،
«شــعر و شــاعری در آیینه زمان»« ،گزیده
ادبیات فارســی شــماره « ،»68از شــرنگ و
شطح»« ،نماز عاشقی»« ،فصل عطش» و «رها
در ناکجا آباد» و ...است.وی همچنین تاکنون
رُمان «شــورانگیز» و مجموعه داستانی «رها
در ناکجا آباد» و همچنین مجموعه دیگری به
نام «سفرنامه حج» را به رشته تحریر درآورده
است.او از شاعران معاصر فارسی زبان بود که در
وصف اهلبیت نیز اشعار بسیاری سروده است.
پیام وزیر ارشاد

در پی درگذشــت این
شــاعر ،وزیر فرهنگ و
ارشــاد اســامی پیام
تسلیتی صادر کرد.
در متن پیام سیدعباس
صالحی آمده اســت« :خبر درگذشــت شاعر
و هنرمند شهیر خراســان ،استاد امیر برزگر
خراســانی پس از تحمل دوره سخت بیماری
موجب تأثر شــد.صفحات دفتر زندگانی او به
هنرهای اصیل ایرانی مزین گشته بود.
اینجانب فقدان این استاد و شاعر خراسانی را
به اهالی فرهنــگ و هنر و خانواده آن مرحوم
صمیمانه تســلیت میگویــم و از درگاه ایزد
متعال علو درجات و رحمت واســعه برای آن
هنرمند فقید و صبر و شــکیبایی بازماندگان
محترم را خواستارم».
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد خراســان رضوی
هم در پیام جداگانهای درگذشــت این شاعر
خراســانی را تســلیت گفــت .در پیام جعفر

  پیشرفت مشهد در آموزش فوتبال

رئیس کمیتــه آموزش
فدراســیون در کارگاه
دانشافزایــی مربیــان
حرفهای  Aو  Bآســیا
گفت :مشــهد اقدامات
خوبــی را در بحــث
آموزشــی آغاز کرده و
پیشرفت خوبی در این حوزه داشــته است.میرشاد ماجدی
افزود :این دوره در چند اســتان دیگر هم به صورت همزمان
در حال برگزاری اســت و باید همه استانها به برگزاری این
دورهها توجه کنند.
وی اظهار داشت:مشهد در بحث آموزش اقدامات خوبی را آغاز
کرده و به نسبت پیشرفت خوبی هم داشته است؛ امیدوارم این
دورهها همچنان منظم برگزار شود و مربیان استانی بخصوص
جوانترها از این فرصت استفاده کنند.

مروارید آمده اســت :خبر درگذشــت استاد
برزگر شــاعر والیی و فرهیخته ،شیفته اهل
بیت(علیهمالســام) و چهره ماندگار شــعر
خراسان که بیش از  ۵۰سال در هوای عاشقی و
شعر این دیار پرگهر نفس کشید ،موجب تألم و
تأثر شد .بزرگمردی از دوران اوج شعر خراسان
و یادگاری از حلقه یاران خراسانی که عمری با
اخالص در خدمت مؤثر در عرصه شعر و ادب
گذراند و با طبعی روان اشــعاری درخشان از
خویش به یادگار گذاشت.

  کسب عنوان قهرمانی مسابقات
فوتسال توسط کارکنان زندان نیشابور

معلمی مهربان

مدیر ســایت شــاعران
فارســی زبــان و مدیر
مطالعات زبان فارســی
شــبه قــاره در رایزنی
فرهنگی ایران در دهلی
نیز با صدور پیامی درگذشت شاعر خراسانی را
تسلیت گفت .در پیام دکترعلیرضاقزوه آمده
است :دیگربار از قافله شاعران جان آگاه و عارف
اهل تحقیق و سرایش خراسان ،شاعری شیرین
سخن و معلمی مهربان رخت بر بست و ما را در
فراق خویش اندوهگین ساخت. ...
نقش استاد بر شاعران جوان

دکتر مهرناز آزاد ،رئیس
کانونهــا و انجمنهای
توگو
ادبی کشور در گف 
با خبرنگار ما در خصوص
ویژگیهای استاد گفت:
استاد امیر برزگر خراســانی ،یکی از شاعران
قدیمی که خدمات وی در شــعر خراسان در
خور و ارزنده محسوب میشود و تأثیر وی بر
شــاعران جوان در انجمنها و جلسات شعری
مشهد و خراسان را میتوان به وضوح دید.
تسلط به سبک اصفهانی

خسرو احتشامی ،شاعر
پیشکسوت اصفهان نیز
به خبرنگار ما گفت :در
 50سال دوستی من با
استاد ،ایشــان را فردی
صادق ،کریم و بزرگوار یافتم .وی به مضامین
هندی و سبک اصفهانی بسیار تسلط داشت و
بیشــتر تحت تأثیر محمد قهرمــان بود و به
زیبایی غزل میگفت.
طبع روان و آشنایی به مبانی شعر

محمدعلــی مجاهدی،
شاعر آیینی هم به قدس
گفت :اســتاد برزگر از
شعرای مطرح خراسان
بود .پیــش از انقالب در
انجمن ادبی فــرخ او را میدیدم .طبع روان و
آشنایی به مبانی شعر از ویژگیهای وی بود .او
در زمینه شعر آیینی جایگاه مطرحی برای خود
کسب کرد .فقدان وجود وی موجب تألم جامعه
شعری ایران و بویژه خراســان است و بسیار
متأسفیم که وجود این چنین شاعر بزرگواری را
در شعر خراسان و ایران از دست دادهایم اما از
طرفی خوشحالیم که شاگردانی که وی پرورش
داده اســت ،شخصیتهای درخشانی در شعر
کشور هستند.
نمایندهای شایسته از شاعران خراسان

جبیباهلل بیگناه ،شاعر
پیشکسوت خراسانی هم
اظهار داشت:عزیزی با نام
برزگــر کــه روزی و
روزگاری محفــل آرای

روزگار خراسان بود و شعر هم میسرود و خوب
هم میسرود ،منزل ابدیش پر گل و برای ما در
شعر خراسان فقط تأسف به جا گذاشت.
همواره خوشپوش و آراسته

رضا افضلی ،پژوهشگر و
استاد دانشگاه هم گفت:
زنده یاد امیر غالمحسین
برزگــر را از ســالهای
 46 - 47میشناســم.
یکی از دوســتان شــاعری بود که غالباً بعد
ازظهرها به کافه داش آقا میآمد و در مباحث
شعر و شاعری شرکت میکرد .گاهی با استاد
کمال میآمد و زمانی همــراه جناب بیگناه.
همواره خوشپوش و آراسته بود .وی در شعر
کالسیک توانایی داشت و در جوانی کمی شعر
نو میسرود .هشت سال پیش یکی از اعضای
برجســته انجمن یاران و دوســتداران کافه
داش آقا شــد .به ناگاه سرطان بیرحم او را از
پای درآورد.
صراحت و شجاعت در گفتار

محمــد کاظم کاظمی،
شاعر و پژوهشگر و عضو
فرهنگستان ادب فارسی
هم به خبرنگار ما گفت:
اســتاد برزگر فردی بود
که عالوه بر شــاعری ،به خصائــل و فضائل
بسیاری آراســته بود ،از جمله تسلط بر هنر
موسیقی و نیز داستاننویسی .همچنین ایشان
فردی بــود دقیق ،وقتشــناس ،خوشقول،
آدابدان ،مؤقــر ،متیــن ،خوشلبــاس و
خوشسیما .صراحت و شجاعت در گفتار را با
فصاحت بیان و ادب گفتار همراه ساخته بود و
نمایندهای شایســته از شــاعران خراسان در
محافل و مجامع به شمار میآمد.
پل پیوند دو نسل شعر خراسان

مصطفــی محدثــی
خراســانی شــاعر هم
گفــت :امیــر برزگــر
خراســانی پل پیوند دو
نسل شعر خراسان بود.
وی افزود :برزگر با حســن ســلوک و جایگاه
محترمانهای که دربین پیشکســوتان داشت
همــواره در جمع شــاعران از مقبوالن بود و

ازطرفی به علت نزدیکتر بودن سن و سال به
نســل بعد ،با آنهــا نیز تعاملی ســازنده و
چشمگیر داشت و درحقیقت پل پیوندی میان
این دونسل بود.
مشفق برای نسل جوان

دکتــر هــادی منوری،
شاعر نیز در گفت و گو با
قــدس اظهار داشــت:
استاد امیر برزگر شاعری
دلسوز و مشــفق برای
نســل جوان و نقشــی مؤثر در بدنــه و در
زمینههای شعر خراسان داشت.
پشتم لرزید

عباس ســاعی ،شــاعر
مشــهدی هــم گفت:
نزدیکیهــای غــروب
آفتاب تلفــن زنگ زد.
اسم برزگر را که شنیدم،
پشتم لرزید .فهمیدم آنچه از آن میترسیدم بر
سر شعر خراسان آمده است .خورشید غروب
میکرد در حالی که یقین داشــتم فردا طلوع
میکند .برزگر اما برای همیشه رفت و ما مثل
ســنگی که در چاهی بیانتها رها شده باشد،
تکرار میکنیم شب و روز را /هنوز را. ...
پس از یاران خراسانی

محمــد نیک ،شــاعر
خراسانی هم در گفت و
گو با خبرنگار ما گفت:
امیــر برزگر در ســال
 1344توسط زنده یاد
غالمرضا قدسی به انجمن فرخ معرفی شد و از
آن تاریخ به بعد بیشترین فعالیت هنری وی در
رشته شعر و غزل بود .پس از یاران خراسانی،
کسی به قدمت و پیشکسوتی ایشان در شعر
خراسان نداشتیم.

مخاطبان گرامی!
لطفــا ً نظــرات خــود را در
خصوص این مطلب به شماره
 300072305پیامک کنید.
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کارکنان زندان نیشابور
در مســابقات فوتسال
دســتگاههای وابسته به
قوه قضائیه شهرســتان
نیشابور عنوان قهرمانی
را ازآن خــود کردنــد.
مســابقات فوتســال
دستگاههای وابسته به قوه قضائیه شهرستان با حضور تیمهای
ادارات دادگستری ،ثبت اســناد و امالک ،زندان و تیم بنیاد
شــهید و ایثارگران به عنوان تیم میهمان ،به صورت دورهای
در محل ســالن انقالب برگزار شد.در این دوره از مسابقات و
پس از انجام هفت مسابقه ،تیمهای اداره زندان نیشابور ،اداره
ثبت اسناد و امالک ،دادگستری و بنیاد شهید و ایثارگران به
ترتیب مقامهای اول تا چهارم را کسب نمودند.گفتنی است،
در مراســم اختتامیه که با حضور رئیس ادارات دادگستری،
زندان ،ثبت اسناد و امالک و رئیس هیئت فوتبال شهرستان
در محل ســالن ورزشی انقالب شهرستان برگزار شد ،از تیم
زندان نیشابور به عنوان تیم نخست مسابقات و نیز سرپرستان
تیمهای شــرکتکننده با اعطای هدایا ،لوح تقدیر و تندیس
تجلیل شد.

رذه نیب

آیا مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی
 2سال پیش از مدیر شدنش حکم صادر کرده است؟

ابالغ حکمی که عواقبش به  3سال
پیشبرمیگردد!

هاشم رسائی فر :چند روز پیش مدیرکل ورزش و جوانان
خراسان رضوی زحمت کشیدند و سرپرست برای اداره ورزش
و جوانان شهرستان نیشابور معرفی کردند .پس از این اتفاق
میمون به رسم اتفاقاتی اینچنینی رونوشتهایی از حکم ابالغ
شده برای افراد و مدیران دستگاههای مرتبط با حکم ارسال
میشود تا آنها در جریان تغییر و تحولی که ایجاد شده ،قرار
بگیرند .در جریان ابالغ حکم ،محسن کاوه به عنوان سرپرست
اداره ورزش و جوانان نیشــابورانتخاب شد اما اتفاقی تاریخی
افتاد که همه مناسبات مسئولیتی و محاسبات جغرافیایی را
بهم ریخت.
نخســتین رونوشــت حکم سرپرســت جدیــد خطاب به
حجتاالسالم سبحانینیا زده شده است ،رونوشتی که در آن
مسئولیت وی را یکی از نمایندگان شهرستان قید نموده در
حالی که از پایان دوره قبل مجلس شــورای اسالمی تا جایی
که همگان خبر دارند گرمابی و چنارانی نمایندگان شهرستان
نیشابور و شهر فیروزه در مجلس هستند و بیش از سه سال از
این جریان میگذرد!
نکته بعدی در نگارش حوزه انتخابیه نماینده موردنظر است که
با قدری توجه متوجه این جریان میشوید که عنوان نماینده
مردم نیشــابور و فیروزکوه در آن آورده شده است! حاال چه
ســنخیتی در حوزه جغرافیایی فیروزکوه با نیشابور و فیروزه
وجود دارد سؤالی مهم است که در رونوشت مورد نظر به آن
توجهی نشده است.
و نکته بعدی رونوشتهای ارسالی جای خالی حمید گرمابی
به عنوان نماینده شهر نیشابور در مجلس شورای اسالمی است
ال دیده نشــده و به جای وی رونوشت برای فردی زده
که اص ً
شده که دوره قبل نماینده بوده ،این سانسور و جایگزینی چه
معنایی میتواند داشته باشد باید پاسخش را مجموعه اداره کل
ورزش و جوانان خراسان رضوی بدهد.

zadehalireza@gmail.com
محمدرضا علی زاده
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