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رییس بنیاد ســعدی در دیدار با استادان گروه 
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلیمانیه عراق گفت: 
زبان کردی یکی از شاخه های زبان های ایرانی است 

و همین پیوندهای دیرین دو ملت را می رساند.
اســتادان گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 
ســلیمانیه؛ ضمن دیدار با غالمعلی حداد عادل 
رئیس فرهنگســتان زبان و ادب فارســی و بنیاد 
سعدی از بخش های مختلف فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی بازدید کردند. حداد عادل در این دیدار 
ضمن خیرمقدم به استادان زبان فارسی دانشگاه 
ســلیمانیه گفت: از حضور اســتادان زبان و ادب 
فارسی دانشگاه های سلیمانیه در فرهنگستان زبان 
و ادب فارسی استقبال می کنیم و امیدواریم دایره 
روابط ما گسترده تر شود. کشور 41 میلیونی عراق 
یکی از نعمت ها و برکاتی اســت که در همسایگی 
ما قرار دارد و مردم ایــران عالقه خاصی به عتبات 
متبرک در عراق دارند و جای بسی خوشحالی است 

که راه های همکاری گشوده شده است.
رئیس بنیاد ســعدی با اشــاره به دوران دفاع 
مقدس گفــت: باآن که هر دو ملت ایــران و عراق 
تمایلی بــه جنگیدن با هم نداشــتند، رژیم بعث 
عراق جنگی طوالنی را بر هر دو ملت تحمیل کرد. 
بسیاری از خانواده های ایرانی در دفاع مقدس شهید 
دادند و در روزهای گذشته نیز کاروانی از پیکرهای 
به جامانده از چهارصد شهید گمنام در ایران تشییع 
شد. مردم کرد عراق هم از آسیب های این رویداد 
در امان نبودند. جای بســی خوشحالی که اکنون 

می توانیم به جای جنگیدن دوســتی را جایگزین 
کنیم. به هزارویک دلیل باید دو ملت ایران و عراق با 
هم دوستی کنند. امیدوارم که زمینه همکاری های 
دو کشور در بخش های فرهنگی، علمی، گردشگری 

و اقتصادی گسترش پیدا کند.
رئیس بنیاد سعدی با اشاره به زبان کردی که در 
تقسیم بندی های علمی یکی از شاخه های زبان های 
ایرانی به شمار می رود؛ گفت: این پیوند تاریخی و 
فرهنگی دیرسال و آشنایی بســیاری از مردمان 
اقلیم کردستان و سران اقلیم با زبان فارسی موجب 
فراهم آمدن زمینه خوبی برای نزدیکی و همکاری 
بیشتری میان دو ملت شده است. او در ادامه با اشاره 
به شاعران و ادیبان بزرگی که در کردستان ایران به 
زبان فارســی، کردی و گاه عربی شعر می سرایند، 
گفت: فرهنــگ و ادب ایران همــواره از خدمات 
فرهیختگان کرد بهره مند بوده است. برای نمونه 
در پنجاه سال گذشته ادیب و نویسنده ای هم طراز 

مرحوم »عبدالحمید بدیع الزمانی کردســتانی« 
نداشته ایم که مانند آن استاد مسلم بر زبان عربی 
تسلط داشته باشد. امثال او خدمات ارزشمندی به 

زبان و ادب فارسی کرده اند.
حداد عادل با بیان این مطلب که همواره رابطه 
ایرانی ها با عراقی ها ازجمله مردمان کرد این کشور 
صمیمانه و صادقانه بوده اســت؛ گفت: جمهوری 
اســالمی ایران هرگز مانند رژیم گذشته ایران با 
کردها رفتار نکرده است و هرگز سر کردها معامله 
نمی کند. مهم ترین اصول جمهوری اسالمی ایران 
روابط اسالمی و انسانی است. سردار سلیمانی تنها 
چند ســاعت پیش از حمله داعش به اربیل از این 
ماجرا خبردار شد و صبح نشــده با نیروهایش در 
اربیل مستقر و مانع سقوط شهر شد. این حمایت 
سردار سلیمانی از کردها، تنها گوشه ای از سیاست 
جمهوری اسالمی در قبال کردها است. جمهوری 
اسالمی ایران هرگز درصد گسترش مرزهای خود 

نیست و آنچه که در داخل کشور عراق اتفاق می افتد 
به ما ایرانی ها مربوط نیست. برای ما استقالل عراق 
و برقراری رابطه خوب با آن ها مهم است. بی شک 
ایران برای کردســتان عراق، از آمریکا و اسرائیل 

دلسوزتر است.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با بیان 
این مطلب که اهالی اقلیم کردستان در یک دوره 
شــش ماهه می تواند زبان فارســی را فرا بگیرند، 
خطاب به استادان زبان فارسی دانشگاه سلیمانیه 
گفت: من سفر شما را به ایران به فال نیک می گیرم. 
امیدوارم بزودی شــاهد حضور و شــرکت شما و 
همکاران تان در سایر دوره های بنیاد سعدی باشیم. 
تمام تالش ما در بنیاد سعدی این است که استادان 
زبان فارســی، در جای جای جهان به ویژه کشور 
عراق، بتوانند از امکانات دانش افزایی این مجموعه 
بهره مند شوند. فرهنگستان زبان فارسی امکان این 
را دارد تا در صورت لزوم با همکاری بنیاد سعدی 
شرایطی را برای دسترسی استادان دانشگاه های 

سلیمانیه به منابع زبان و ادب فارسی فراهم کند.
چشم امید ما به بنیاد سعدی و فرهنگستان زبان 

و ادب فارسی است
در ادامه این دیدار عدنان سجادی رئیس بخش 
زبان فارسی دانشگاه سلیمانیه گفت: چشم امید ما 
در دانشگاه سلیمانیه به بنیاد سعدی و فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی است، امیدواریم حمایت معنوی 
این دو مجموعه بزرگ همواره شامل گروه زبان و 

ادب فارسی این دانشگاه شود./صبا

کردی یکی از شاخه های زبان های ایرانی است

خرب فرهنگ و هرن 

نمایش »توریست« به کارگردانی ابوالفضل کریم زاده نائینی در مرکز تئاتر مولوی به صحنه می رود.
این نمایش به نویسندگی غزاله چیذری، تهیه کنندگی علیرضا احمدی خیری و کارگردانی ابوالفضل 
کریم زاده نائینی از سیزدهم تا پایان دی ماه جاری در سالن کوچک مرکز تئاتر مولوی روی صحنه می رود.

در خالصه داستان نمایش آمده است: »گردشگر اوکراینی به یزد سفر می کند و با یک راهنمای سفر، 
آشنا و درگیر یک رابطه عاطفی می شــود و به اوکراین باز می گردد.« نمایش »توریست«، با بازی سید 
مسلم حجتی تنها بازیگر این اثر نمایشی، هر روز ساعت 1۹:30 با مدت زمان چهل دقیقه و قیمت بلیت 

40 هزار تومان در سالن کوچک مرکز تئاتر مولوی روی صحنه می رود./مهر

مرکز موسیقی مأوا در آستانه فرارسیدن سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی نماهنگ »قاسم آباد« را 
با حال و هوایی متفاوت پیش روی مخاطبان قرار داد. »قاسم آباد« عنوان یکی از تازه ترین نماهنگ های 
منتشر شده توسط مرکز موسیقی انقالب اسالمی )مأوا( است که در آستانه فرا رسیدن سالروز شهادت 
سردار حاج قاسم سلیمانی نماهنگ »قاسم آباد« را منتشــر کرد. در این نماهنگ که شعر آن با حال و 
هوایی متفاوت و حضور تعدادی از بازیگران نوجوان منطقه جنوب کشور پیش روی مخاطبان قرار گرفته، 
اسماعیل معنوی تهیه کننده، امید متحج کارگردان، حامد فالحی راد شاعر، سید صادق آتشی آهنگساز 

برخی از عوامل اجرایی را تشکیل می دهند./مهر

همه معادله ها را به هم زدی رفتی!گردشگر اوکراینی در یزد


