از امام صادق (ع) نقل شده است :نگهبانى اجل ،كافى است.

قرآن خطی  600ساله
در یمن ترمیم میشود
یک نسخه خطی قرآن که قدمت آن به شش قرن پیش باز میگردد ،در
صنعاء پایتخت یمن ،ترمیم میشود.

به گزارش پایگاه خبری الثوره؛ قرآن خطی با قدمت  600سال به منظور
ترمیم ،روز گذشته از سوی «دارالمخطوطات» (گنجینه نسخ خطی)
به مؤسسه رشد اجتماعی «شعب» در «صنعاء» پایتخت یمن تحویل
داده شد.
رئیس موسسه شعب با بیان اینکه این قرآن ،یکی از گنجینههای تاریخ
تمدن اسالمی است ،گفت :مؤسسه ما توانایی ترمیم نسخههای خطی
از جمله این قرآن ارزشمند را دارد و ما بر اساس قراردادی که با وزارت
فرهنگ داریم ،این نسخه را با روشی علمی و دقیق در چند مرحله و
توسط تیمی از متخصصان خود ترمیم خواهیم کرد.
همراه با تقریظ امام خامنهاي؛

چاپ هشتم کتاب «فرنگیس» منتشر شد

نهج البالغه (صبحی صالح) ص ، 529ح306

فراخوان شرکت در مسابقه قصیدهسرائی
با موضوع نهضت حسینی
کمیتهبرگزارکنندهجشنوارهبینالمللی
«بهار شهادت» عراق از شاعران
و عالقهمندان برای قصیدهسرایی
درباره سیره امام حسین(ع) و اهداف
قیام جاودانه ایشان دعوت کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی آستان
حسینی؛ علی کاظم سلطان ،عضو
کمیتهبرگزارکنندهجشنوارهبینالمللی
«بهار شهادت» کربال در این باره
گفت :سیره امام حسین(ع) و اهداف
قیام ایشان ،درسها و عبرتهای
واقعه عاشورا از جمله موضوعاتی
است که شاعران و عالقهمندان
میتوانند درباره آن قصیدهسرایی
و آثار خود را به دبیرخانه جشنواره
بفرستید.
وی افزود :از جمله شروط شرکت
در این مسابقات این است که
قصیده بیشتر از  40بیت و کمتر

از  20بیت نباشد و به زبان عربی
فصیح سروده شده باشد و همچنین،
شاعران شرکتکننده باید همراه با
فایل ورود متن شعر ،مکان و تاریخ
والدت ،آدرس ،شماره تلفن و پست
الکترونیک خود را ارسال کند.

تجربیات  20مؤسسه قرآنی برتر
در «راه ماندگار» منتشر شد

توزیع چاپ هشتم کتاب «فرنگیس» خاطرات فرنگیس حیدرپور
نوشته مهناز فتاحی که بهتازگی مزین به تقریظ مقام معظم رهبری شد،
انجام گرفت.

به گزارش حوزه هنری ،کتاب «فرنگیس» در  ۱۲فصل تنظیم شده که با
یک مقدمه شروع میشود و پایانبخش آن «کالم آخر» است .فصل
اول به دوران کودکی راوی میپردازد که در آن از جنگ و پیامدهای
آن خبری نیست اما سایه فقر و محرومیت در جایی که فرنگیس و
خانوادهاش زندگی میکنند بهخوبی مشهود است .او در این فصل
ماجرایی را تعریف میکند که قرار بوده بهرغم مخالفت خود به عقد
یک مرد عراقی در شهر خانقین درآید که با دخالت گرگینخان ،از
بزرگان فامیل ،از اتفاق ناخواسته پیشگیری میشود.
در فصل دوم ،خواستگاری از روستای مجاور ،گورسفید برای فرنگیس
میآید که این بار ازدواج صورت میگیرد و او با مردی به نام علیمردان
زندگی مشترکی را شروع میکند .فصل بعدی نشان میدهد این زن
و شوهر جوان زندگی نسبتا خوشی را آغاز میکنند اما در ادامه که
شرح آن در فصل چهارم آمده ،اول زندگی مشترک این زوج جوان با
آغاز جنگ تحمیلی حکومت بعثی عراق علیه جمهوری اسالمی ایران
همزمان شده و نیروهای متجاوز عراقی خیلی زود از مرزها گذشته و به
روستای آنها نزدیک میشوند.
گروهی از مردهای روستا برای مقابله با دشمن به خط مقدم میروند
و گروهی دیگر که برای سراغ گرفتن از آنها راهی میشوند همگی
به شهادت میرسند .زنان و مردان باقیمانده در روستا به کوههای
اطراف پناه میبرند و به این صورت صحنههای دهشتناک جنگ و
مقاومت و حماسهآفرینی زنان و مردان غیور مناطق مرزی از جمله
خطه گیالنغرب بهویژه فرنگیس و خانوادهاش یکی پس از دیگری خود
را نشان میدهد .فرنگیس در یکی از این صحنهها و هنگامی که از
پناهگاهی در کوههای اطراف روستا به خانه برگشته تا آذوقه بردارد،
در بازگشت با  ۲سرباز عراقی مواجه میشود که یکی از آنها را با تبر
میکشد و دیگری را اسیر میکند.

آئین نکوداشت سیدضیاءالدین دری
در جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت
آئین نکوداشت و تجلیل زندهیاد سیدضیاءالدین دری ،کارگردان
پیشکسوت سینما و تلویزیون و خالق آثاری چون سریال «کیف
انگلیسی» و «کاله پهلوی» ،همزمان با برگزاری پانزدهمین جشنواره
بینالمللی فیلم مقاومت در تهران برگزار میشود.
به گزارش روابط عمومی جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت ،سید
ضیاءالدین دری ،چندی پیش به دلیل عارضه کبدی در بیمارستان
تهران بستری بود و برای پیوند کبد به بیمارستان شیراز منتقل و عمل
پیوند کبد را با موفقیت پشت سر گذاشت ،اما به دلیل عوارض ناشی
از عفونت در شیراز درگذشت.
یادآور میشود ،وی شروع فعالیت خود در سینما را با دستیاری
کارگردان فیلم «گرداب» به کارگردانی حسین دوانی در سال  ۶۱شروع
کرد .دری فیلمهای «دیدار در غبار»« ،باد و شقایق»« ،صاعقه»،
«لژیون»« ،در سرزمینی دیگر»« ،سینما سینماست» را در کارنامه
هنری خود داشت .آخرین پروژه سید ضیاءالدین دری« ،کاله پهلوی»
بود که سال  ۹۱و  ۹۲از شبکه اول پخش شد .این کارگردان همچنین
ساخت سریال تاریخی «کیف انگلیسی» را با بازی لیال حاتمی و علی
مصفا در کارنامه هنریاش داشت ،همچنین یکی از کارگردانان سریال
«کمند خاطرات» در سال  ۱۳۶۹بود.
«سردار سنجرخان» تازهترین پروژه ضیاءالدین دری بود که توسط
خود وی به نگارش درآمده و قرار بود ساخته شود.
پانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت به همت بنیاد فرهنگی
روایت فتح ،انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس با همکاری مراکز
و سازمانهای مختلف کشور همزمان با هفته گرامیداشت بسیج از ۵
تا  ۹آذر به دبیری محمد خزاعی در تهرن و اصفهان برگزار میشود.

نویسنده کتاب «راه ماندگار» از بهرهگیری از تجربیات بیست مؤسسه قرآنی
موفق و برتر کشور در تدوین این کتاب خبر داد.
تجربیات  20مؤسسه قرآنی برتر در «راه ماندگار» منتشر شدداوود جعفری،
مدرس و قاری قرآن و نویسنده کتاب «راه ماندگار» که حاوی اطالعاتی در
زمینه ثبت تجربیات کاربردی و موفق مؤسسات مطرح قرآنی کشور است،
توگو با خبرنگار ایکنا؛ در رابطه با نحوه تدوین این کتاب اظهار کرد:
در گف 
امسال به مناسبت برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم،
با همکاری معاونت امور مؤسسات قرآنی معاونت قرآن و عترت وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،طی طرحی که پیشنهاد شده بود ،به این نتیجه
رسیدیم که کتابی را تدوین کنیم که تجربیات موفق مؤسسات قرآنی کشور
در آن گردآوری شود.
جعفری با بیان اینکه این کتاب در بخشهای مختلف تدوین و مشکالت
فراوانی که مؤسسات محتلف با آن روبرو هستند ،بررسی کرده است ،افزود:
کتاب راه ماندگار ،حاوی اطالعات و نکاتی در مورد فعالیتهای اساسی
مؤسسات مانند راهاندازی ،ترکیب هیئتامنا ،هیئت مؤسس ،انتخاب
روشهای آموزشی ،شیوههای برخورداری از تناسب مالی ،شیوههای
تبلیغاتی ،راهکارهای رسیدن به موفقیت یک مؤسسه قرآنی و  ...است.
جعفری با اشاره به اینکه تحقیق و بررسی برای تدوین چنین کتابی از مدتی
قبل آغاز و در نهایت نیز توسط بنده نگاشته شد ،گفت :هماکنون این مدون
در اختیار معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار گرفته و
تصمیم بر این شده است تا پس از طی مراحل اداری ،این کتاب به عنوان یک
کتاب مرجع برای مؤسسات قرآنی کشور چاپ شود.
وی اظهار کرد :البته در تدوین این کتاب ،عزیزانی مانند حمید شیخویسی،
معاون مؤسسات قرآنی معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد ،حجتاالسالم
والمسلمین خسروی و محمدرضا پورمعین در بحثهای نظارتی ،تشویقی
و حمایتی کمکهای شایانی انجام دادند که جا دارد تا از ایشان تشکر و
قدردانی داشته باشم.
وی تصریح کرد :امیدوار هستم که این کتاب که حاصل چندین ساعت
تحقیق ،پیگیری و گفتوگو با مدیران بیست مؤسسه است ،بتواند توشه خوب
و تأثیرگذاری برای مؤسسات قرآنی کشور که در وضعیت فعلی نیاز به استفاده
از تجربه موفق دیگران دارند ،باشد.
زارعی در آئین گشایش نمایشگاه کاریکاتور «دونالد سلمان»:

مقاومت ،ریشه و تنه درخت انقالب
را تنومندتر خواهد کرد
کوروش زارعی ،مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری ،در آیین گشایش
نمایشگاه کاریکاتور «دونالد سلمان» گفت :هر چه ایستادگی و مقاومت
مردمی ما در برابر فشار و زورگوییهای مستکبران بیشتر میشود ،ریشه و تنه
درخت انقالب تنومندتر خواهد شد.
کوروش زارعی ،مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری ،با حضور در
توگو با
آیین بازگشایی نمایشگاه کاریکاتور آثار شجاعی طباطبایی در گف 
خبرنگار پایگاه خبری حوزه هنری گفت :زبان هنر زبان تیز و برندهای است که
روی اندیشه و احساس آدمی تاثیر میگذارد .کاریکاتور هم یکی از هنرهایی
است که بهخوبی و بهسرعت با مخاطب ارتباط برقرار کرده و تاثیرات خود
را تثبیت میکند.
زارعی افزود :آثار کاریکاتور این نمایشگاه به هنرنمایی سید مسعود شجاعی
طباطبایی بینظیر است .شجاعی آثارش را با اندیشههای عمیق خود پیرامون
بخشهای گوناگون دنیای امروز به تصویر میکشد و به همین شیوه مخاطب
را به اندیشه وادار میکند .شجاعی هنرمندی نافذ در دلهای عموم جامعه
است که کاریکاتورهایش در جهان شناخته شده است.
وی که اخیرا نمایشی تاریخی مذهبی را حدود بیست شب در دمشق و حلب
سوریه همزمان با ایام اربعین حسینی روی صحنه برده است درخصوص
سالروز تاریخی استکبارستیزی گفت 13 :آبان روز استکبارستیزی و یادآور
 40سال مقاومت و ایستادگی مردمی ایران مقابل زورگویانی همچون آمریکا
است .در حالی که میان آثار هنری امروزه موضوع مهمی همچون  13آبان
حضور چشمگیری ندارد .اما شاهد تالش قدرتمند هنرمندی مانند شجاعی
هستیم تا یادآوری کند مقابل زورگویان ایستادگی کنیم و پوزه مستکبران را به
خاک بمالیم.

ادامه مطلب در etedaldaily.ir

علی کاظم سلطان با اشاره به این که
قصاید ارائه شده نباید پیش از این
در مسابقات محلی و بینالمللی
رتبهای کسب کرده باشد ،گفت:
کمیته داوری این مسابقات متشکل
از اساتید و متخصصان ادبی هستند

که قصاید را از حیث موضوع ،زبان و
بالغت مورد ارزیابی قرار میدهند.
وی در پایان اعالم کرد که  3میلیون
دینار عراقی برای قصیده برتر2 ،
میلیون دیناری برای نفر دوم ،یک
میلیون دینار برای نفر سوم و 500
هزار دینار برای نفر سوم درنظرگرفته
شده و عالقهمندان برای کسب
اطالعات بیشتر میتوانند با دو شماره
تلفن 009647801677644
009647801863241
و
تماس بگیرند.
یادآوری میشود ،جشنواره
بینالمللی دینی ـ فرهنگی
بهارشهادت همه ساله به مناسبت
اعیاد شعبانیه در کربال برگزار میشود
و شخصیتهای دینی و آ کادمیک
از کشورهای مختلف جهان در آن
حضور مییابند.

حضور فیلمی با  ۱۰۰بازیگر سوری
در جشنواره فیلم مقاومت
«زندان حلب» جدیدترین فیلم نجدت انزور کارگردان سوری با آوازه جهانی
و خالق اثر «پادشاهی شنها» در پانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم
مقاومت به نمایش درمیآید.
به گزارش فارس ،در فیلم «زندان حلب» نجدت انزور کارگردان سوری که
اکنون در قامت عضو پارلمان سوریه فعالیت میکند ،گوشههایی از روزهای
پرالتهاب زندان مرکزی حلب و ایستادگی و مقاومت مدافعان این زندان برابر
شدیدترین هجمههای تروریستها در قالب یک اثر  2ساعته به تصویر
کشیده شده است .در این فیلم  100بازیگر سوری بازی می کنند.
این فیلم در بخش های بین الملل و عماد مغنیه پانزدهمین جشنواره فیلم
مقاومت حضور دارد.نجدت أنزور در طول سالهایی که از بحران سوریه
میگذرد ،فیلمهای متعددی ساخته است که مهمترین آنها فیلم «مملکه
الرمال» (پادشاهی شنها) بود که جنجال زیادی در محافل سعودی و جهان
عرب به دنبال داشت؛ فیلمی که به تاریخ تاسیس آل سعود و پشت پرده آن
پرداخت .این فیلم باعث شد که این کارگردان به مرگ تهدید شود.
یکی دیگر از آثار مطرح انزور ،فیلمی است که اوایل سال جاری میالدی با عنوان
«فانیه و تبدد» درباره گروه تروریستی داعش ساخت .این اثر به جنایات این گروه
تکفیری در سوریه پرداخته است.این کارگردان سوری تمامآثار خود در پنج سال
اخیر را با هدف بررسی ابعاد بحران و مطلع کردن افکار عمومی از دخالتهای
خارجی در سوریه و تالشها برای تجزیه و تخریب جبهه سوریه ساخته است.

فرهنگ و هنر
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با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

داوری بخش «تاریخ شفاهی»
کتاب سال دفاع مقدس تمام شد
سرداور بخش تاریخ شفاهی جشنواره کتاب سال دفاع مقدس گفت:
داوری بخش تاریخ شفاهی به پایان رسیده ،برآیند کلی نشان میدهد
آثار واصله نسبت به گذشته از لحاظ کمیت با کاهش همراه بود اما به
لحاظ کیفیت شاهد رشد آثار بودیم.
غالمرضا عزیزی سرداور بخش تاریخ شفاهی جشنواره کتاب سال
دفاع مقدس در گفتوگو با خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس
درباره داوری آثار اظهار داشت :آثار واصله به نسبت سال گذشته به
لحاظ کمیت با کاهش همراه بود اما به لحاظ کیفیت شاهد رشد بودیم.
وی در ادامه به ارسل آثار سازمانی و انفرادی هم اشاره کرد و بیان
داشت :آثار سازمانی متناسب و درخور توجه بود اما در مقابل تعداد
آثار مستقل و انفرادی اندک اما جالب توجه بود.
عزیزی به جزئیات بیشتری اشاره کرد و با بیان این مسئله که ایراد کلی
در کارهای سازمانی این بود که به نظر میرسد در برخی قسمتهایی
که مربوط به کتاب آرایی و مسایل نشر میشود از شیوه نامه یک دستی
استفاده نکرده بودند ،گفت:عدم استفادع از شیوهنامه یکسان و یا
روشهای متفاوت مشهود بود ،بنابراین آثار هم یکدست نبودند ،به
لحظ محتوایی و ارائه مصاحبهها هم آثار یکسان نبودند ،ضعیف،
قوی متوسط بودند.
سرداور بخش تاریخ شفاهی کتاب سال دفاع مقدس به مسئله مهم
تدوین در اینگونه آثار اشاره کرد و عنوان داشت :برخی آثار در مسئله
تدوین بهتر از سایرن بود ،اما رگه هایی از شعف در باقی آثار دیده
میشد متاسفانه هنوز در تدوین به پختگی که شایسته دفاع مقدس و
اطالعات آن دوره باشد نرسیدیم.
به گفته این محقق،در گویا سازیها یکدستی وجود نداشت و دامنه
اختالف آثار زیاد بود ،حتی در یک اثر ،عالوه بر گویا سازی در متن از
اسناد و تصاویر افرادی که نامشان در کتاب آمده و یا عملیاتهایی از
آنها ذکر نام رفته مواردی درج میشد ،حتی مکانهای جعفرافیایی که
در کتاب مطرح میشود باید گویا سازی میشد ،متاسفانه در برخی
آثار از این موارد استفاده نشده بود ،هرچند برخی از تالیفات هم این
نکات را مورد توجه قرار داده بودند ،اما روح غالب اینطور بود.
عزیزی در بخش دیگر با تاکید بر حداقل ویژگیهای تاریخی در آثار
دفاع مقدس گفت :نباید به صرف انجام مصاحبه و بیان خاطره در آثار
اکتفا کرد وجه غالب ما باید تاریخ نگاری باشد که این مسئله در برخی
آثار رعایت شده بود در برخی آثار نه.
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