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جزسیمرغچهکسیمسئولیت
زال را برعهده می گیرد؟

گزارشیازوضعیتاداراتفرهنگوارشاداسالمیدرشهرستانهایخراسانرضوی

تجلیل از کارکنان نیروی زمینی
ارتش در مشهد

روز گذشــته با حضور فرمانده نیروی زمینی ارتش
در مشهد ،از کارکنان این نیرو تجلیل شد .آیت ا...
علم الهدی نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی
در ایــن همایش کــه روز گذشــته در ســالن صبای
مشهد برگزار شد گفت  :ارتش جمهوری اسالمی
ایران مستقل ترین نیروی نظامی در جهان است.
به گزارش ایرنــا ،امام جمعه مشــهد ارتش ایران را
سپاه امام زمان (عج) خواند و گفت :این سپاه و نیرو
در زمان ظهور حضرت ولی عصر (عج) تشکیل نمی
شود بلکه قبل از ظهور و برای تامین وسایل و اسباب
ظهور تشکیل می شود و  امروز نگاه همه مسلمانان
در سراسر جهان به ارتش ایران و ســپاه پاسداران
انقالب اســامی به عنوان رزمندگان بــدر ،احد و
احزاب است.
•رضایت رهبری را در ماجرای زلزله و سیل
کسب کردیم

فرمانده نیــروی زمینی ارتش جمهوری اســامی
گفت :رضایت رهبری را در ماجرای زلزله و ســیل
کســب کردیــم ،به گونــهای کــه ایشــان فرمودند،
ارتش در بحث ســیل و زلزله مصداق «اشــداءعلی
الکفار رحماءبینهم» بوده است .به گزارش فارس،
امیر ســرتیپ «کیومرث حیدری» افزود :در نیروی
زمینــی  ۳۰طرح دربــاره خانواده داریــم ،رهبری
توجه خاصــی بــه خانوادههــا دارند ،ایــن توجهی
است که ریشــه در آیات الهی و احادیث معصومین
دارد و در جامعه نیز به طور قطع آثاری دارد.شایان
ذکر اســت در این همایش از  ۳۵۰نفر از کارکنان
ممتاز نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران
از واحدهــای مختلــف این نیرو در سراســر کشــور
قدردانی شد.

آیتا...علمالهدی:

دانشگاه فنی و حرفه ای نقطه امید
جهش و توسعه کشور است

ترســول -نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی
گفت :دانشــگاه فنی و حرفــه ای ،یــک نقطه امید
جهش و توسعه نظام ،کشور و جامعه است ،به ویژه
در این مقطع خاص که دشمن ناپاک دین و انقالب
و جریان استکبار جهانی ،اقتصاد نظام ما را هدف
قرار داده است .به گزارش خراســان رضوی ،آیت
ا ...ســید احمد علم الهــدی در بیســت و هفتمین
جشنواره سراســری فرهنگی و هنری دانشجویان
دانشگاه فنی و حرفه ای که روز گذشته با محوریت
قرآن و عترت در مشــهد برگزار شــد ،افزود :آن چه
می توانــد نیــروی توانمنــد انســانی داخلــی ما را
در نقطه بهــره وری قــرار بدهد ،این نهــاد مختص
آموزشی و فرهنگی است.
•کسی با هنر دشمن است که با علم دشمن باشد

استاددانشگاهفردوسی،شیمیدان
برگزیدهکشورشد
دکتر حســین عشقی،
اســتاد گروه آموزشی
شیمی دانشکده علوم
دانشــگاه فردوســی
مشهد ،توسط انجمن
شیمی ایران بهعنوان
شــیمی دان برگزیــده
شــاخه شــیمی آلی در ســال  98انتخاب شد و در
بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی مورد تقدیر
قرار گرفــت .به گــزارش روابط عمومی دانشــگاه
فردوســی مشــهد ،بیســت و هفتمیــن کنفرانس
شــیمی آلی ایــران بــا حضــور حــدود  450تن از
اســتادان و دانشــجویان ایــن رشــته در دانشــگاه
ارومیه برگزار شد.

خطــه خراســان از دیرباز مهــد فرهنــگ و هنر و تاریــخ بــوده و همچنان
پرچمــدار این حوزه اســت ،امــا افســوس کــه اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی استان قدر این داشــته ها را نمی داند و شهرســتان های پرآوازه
اســتان از تدبیر در مدیریــت این حوزه محــروم اند .به گزارش خراســان
رضوی ،با وجود این که حدود  15ماه از انتصاب مدیر کل فرهنگ و ارشاد
•اداره ارشاد در دسترس نیست!

استعفایدوعضوهیئتمدیرهانجمنهنرهای
نمایشــی اســتان و انتقــاد از بــی توجهــی بــه
شهرســتان ها دلیلی شــد تا خراســان رضوی
وضعیت ادارات فرهنگ و ارشــاد اســامی در
شهرستان ها را زیر ذره بین قرار دهد و بررسی
کند .موضوعی کــه نتیجه آن چیــزی جز انبوه
مشــکالت و کمبودهای عرصه فرهنگ و هنر
در شهرســتان ها نبود .عجیب آن که اداره کل
فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراســان رضوی در
تعداد قابل توجهی از شهرســتان های استان
حتی یکساختمانبهعنوانمجتمعفرهنگی
برای برگزاری مجامع ،نشســت ها وجشنواره
ها ندارد و درتعدادی از شهرســتان ها از جمله
تایباد ،ســرخس و تربت جام نیز پــروژه احداث
ساختمان فرهنگســرا سال هاســت که خاک
میخورد.
•ادارهشهرهایفرهنگیوتاریخی
باسرپرست!

اینموضوعدرصالحآبادکه9ماهازشهرستان
شــدنش می گذرد اســفناک تر اســت زیــرا در
این شهرســتان نــه اداره ای به نــام فرهنگ و
ارشاداســامی داریــم ونــه مدیری بــرای این
مجموعه ! در برخی شهرســتان ها نظیر شــهر
تاریخی و فرهنگی نیشابور و شهر سرخس نیز
مدتیاستکهادارهارشادباسرپرستمدیریت
می شــود .مجموعه این مشــکالت این سوال
هــا را در ذهن تداعی می کند که آیــا مردم این
شهرستانهانیازبهاقداماتفرهنگیوحمایت
هــای اداره فرهنگ وارشــاد اســامی ندارند
واگــر دارند چــرا اقدام موثــری از ســوی مدیر
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان صورت
نمیگیرد؟
•آقایمدیرکل حواستان هستکه
صالحآبادشهرستانشده؟

یــک فعــال فرهنگــی صالــح آبــاد خطــاب به
مدیرکل ارشــاد مــی گویــد :آقــای مدیرکل،
حواســتان هســت که صالــح آباد 9ماه اســت
شهرستان شده و مردم این منطقه نیاز به اداره
فرهنگ وارشاد دارند؟ لطفا بفرمایید در مدت
یک ســالی که مدیــرکل ارشــاد اســتان بودید
چه کاری برای صالح آباد انجــام دادید؟  یکی
از فرهنگیان صالح آبــاد هم درباره نبــود اداره
ارشاد در این شهرستان می گوید :صالح آباد با
وجود این که از آذر ســال گذشته به شهرستان
ارتقا یافته اســت و تعــداد زیــادی از مــردم و به
خصوص جوانــان در این شهرســتان بــه هنر،
فرهنگ و موســیقی عالقه مندند اما متاسفانه
این شهرســتان مــرزی از نعمــت وجــود اداره
ارشــاد حتی به صورت نماینده و سرپرست هم
محروم اســت« .غالمرضــا علیمیرزایــی» می
افزاید :این شهرستان هنرمندانی نیز در حوزه
موسیقیسنتیداردکهبهمدارجباالییدست

یافته انــد ولی متاســفانه مســئوالن فرهنگ و
ارشاد خراسان رضوی تاکنون برای رشد این
استعدادهاوعالقهمندیهااقدامینکردهاند.
•انتقادعضوشورایشهرصالحآباد

عضوشورایاسالمیشهرصالحآبادنیزدرباره
نبودادارهارشاددراینشهرمیگوید:استقرار
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی در صالح آباد به
لحاظ این که این شهرســتان در مرز واقع شده
ونسبتبهدیگرشهرستانهابیشتردرمعرض
آسیبهایاجتماعیاستضرورتدارد«.علی
قربانی» می افزایــد :برنامه هــای فرهنگی در
صالحآبادباعالقهمندانزیادیبرگزارمیشود
واینعالقهمندیمردمبهفرهنگ،هنروبرنامه
هایی که مطابق با موازین اسالمی است روز به
روز بیشتر می شــود ،انتظار می رود مسئوالن
درخصوص استقرار اداره ارشــاد در صالح آباد
که 9ماه از شهرستان شدن آن می گذرد اقدام
کنند .سرپرست فرمانداری شهرستان صالح
آباد درباره اهمیت وجود اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمیواستقرارنیافتنآنبهخراسانرضوی
می گوید :با وجود اهمیت بسیار زیاد فرهنگ،
ادبوهنروتقویتبرنامههایفرهنگیوهنری
مطابق با موازین اســامی و ایرانی متاســفانه
شهرســتان صالح آبــاد از وجــود اداره ارشــاد
اسالمیمحروماست.
•ادارهکلجوابمنفیمیدهد

«علی نصیریان» خاطرنشان می کند :تاکنون
چندینبارباادارهکلفرهنگوارشادخراسان
رضویبرایاستقرارادارهدرصالحآبادمکاتبه
کرده ایم اما اداره کل با اســتدالل نبــود نیرو و
امکانات به مــا جواب منفی می دهــد .وی می
افزاید :به رغم اهمیت بســیار اشــاعه و تقویت
فرهنــگ و هنــر در شهرســتان های محــروم،
متاسفانه شهرســتان صالح آباد حتی از وجود
نمایندگی اداره فرهنگ و ارشــاد هم بی بهره
است .رئیس اداره ارشاد شهرستان تربت جام
درباره نبود اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی در
صالح آباد می گویــد :با وجود طرفــداران زیاد
رشــته های هنری در صالح آباد ،متاسفانه این
شهرســتان دارای زیرســاخت های الزم برای
استقاللادارهارشاداینشهرستانازتربتجام
نیست و در این شهرستان موسسات فرهنگی
هنری،سینما،آموزشگاههاوموسساتیکهدر
حوزه فرهنگی هنری کار کنند وجود ندارد .به
همین دلیل اداره کل ارشــاد با اســتقرار اداره
فرهنگوارشاداسالمیدرصالحآبادمخالفت
کرده است« .حسین حیدر بیگی» خاطرنشان
کــرد :بــرای اســتقرار اداره فرهنــگ و ارشــاد
در شهرســتان صالــح آباد بــا فرمانــداری این
شهرستانوادارهکلفرهنگوارشادخراسان
رضویبهصورتمکتوبوتلفنیپیگیریهایی
انجام داده ایم که به علت نبود زیرساخت های
حوزههایفرهنگیوهنریفعالاستقراراداره

اسالمی اســتان می گذرد اما وضعیت ادارات ارشــاد در شهرستان های
خراسان رضوی همچنان در سایه غفلت است و تدبیری برای بهبود آن ها
اندیشیده نشده است .این بی تدبیری اداره کل ارشاد در خطه فرهنگی
خراسان ،گالیه اهالی فرهنگ و هنر را به همراه داشته و بسیاری را دلسرد
و ناامید کرده است.

فرهنگوارشاددراینشهرستانمقدورنیست.

فازاولپروژهرادربهمنامسالافتتاحکنیم.

•نبودیکمجتمعفرهنگیدرشهرتاریخی
نیشابور

•ادارهارشادجویندریکمنزلمتروکه!

کم توجهــی اداره کل ارشــاد به شــهر تاریخی
نیشابور هم واضح اســت ،چرا که مدت هاست
ادارهارشاداینشهرستانباسرپرستادارهمی
شود .از پنج روز ملی کشور که به نام شخصیت
های فرهنگی کشور نام گذاری شده دو روز آن
متعلقبهشهرنیشابوریعنیعطاروخیاماست،
غافل از این که بزرگداشت این روزها پیگیری و
اعتبار و حمایت می خواهد اما اداره کل ارشاد
حتــی در حد تعییــن قطعــی رئیــس اداره این
شهرستانهماقدامینمیکند.گذشتهازاین
ســالروز ورود امام رضا(ع) به نیشابور که نقطه
عطفی در تاریخ است در آستانه ثبت ملی است
وهرسالمراسمآنباحضورهزارانعاشقاهل
بیت(ع) برگزار می شــود اما اعتبار و برنامه ای
برایآنوجودندارد .همچنیننبودیکمجتمع
فرهنگی ،هنری که به صورت متمرکز فعالیت
های هنری زیر مجموعه اداره ارشاد نیشابور را
پوشش دهد سال هاست که مردم این منطقه
را رنج می دهد .جالب است بدانید ساختمان
اداره ارشاد نیشابور هم چند دهه قبل ساخته
شده ،ســاختمانی که بســیار فرســوده است و
طیاینسالهاهیچفعالیتعمرانیهمدرآن
صورتنگرفتهاست.همچنین تعطیلیبیشاز
یک ساله دبیرخانه ویژه کانون های فرهنگی و
هنریمساجدنیشابورراکهفقطتابلوواتاقیاز
آنبهجاماندهنیزبایدلحاظکرد.
•تربتحیدریه،بدونسینماومجتمع
فرهنگیکامل

درتربتحیدریهنیزیکیازمهمترینمشکالت
فرهنگی که انجمــن های مختلف فقــدان آن
را حس می کنند ،نبود فرهنگســرا و حتی یک
سالن سینماســت .تخریب ســینما ۲۲بهمن
تربــت حیدریــه در میانه هــای دهــه  ۸۰برای
بازسازی باعث محروم شدن مردم این شهر از
داشتن یک ســالن استاندارد ســینمایی شد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد تربت حیدریه در
پاسخبهسوالیمبنیبردلیلنبودفرهنگسرادر
تربتحیدریه،میگوید:افتتاحهرچهسریعتر
مجتمعفرهنگیهنریتربتحیدریهمیتواند
پاسخگویبخشزیادیازنیازهاباشد«.محمد
حسن زاده» می گوید :در ابتدا ساخت مجتمع
فرهنگی تربت حیدریه بر عهده وزارت مسکن
وشهرسازیبودهودرگذشتهمتاسفانهتوجهی
بهاینپروژهنشدهاست.اماهماکنونباپیگیری
هایصورتگرفتهفازاولاینپروژهانجامشده
و فقط تاسیســات ندارد اما دیگر قســمت های
آن آماده بهره برداری است .وی می افزاید :در
سفر دوم ریاســت جمهوری مبلغ  ۴۵میلیارد
ریال برای این پروژه اختصاص یافته اســت که
امیدواریم اگر تا شهریور امســال اعتبار برسد،

اوضــاع اداره ارشــاد در شهرســتان جوین هم
جالبتوجهاست.محلاستقرارفعلیایناداره
در یک منزل متروکه مســکونی اســت که هیچ
نشــانی از اداره ارشــاد در آن دیده نمی شــود.
«نقابی» عضو ســابق شورای شــهر جوین می
گوید :در دور ســوم شــورای شــهر و دولت نهم
زمیــن برای ســاخت مجتمــع فرهنگــی اداره
ارشادواگذارشد.درهمانزماناسکلتآهنی
درمحلایجادشدولیدرطولحدود 10سال
هیچ خبری از تکمیل این پــروژه ناتمام که۵۰
درصدپیشرفتفیزیکیداشتهاستنیست.
•پروژهناتمامفرهنگسرای سرخس

اداره فرهنــگ وارشــاد ســرخس هــم فعــا با
سرپرستادارهمیشودوطیپنجسالگذشته
ســه رئیس برای این اداره آمد ورفت داشته اند
که البته آن هــا هم از ادارات دیگــر به این حوزه
مامور شدند .متاسفانه تنها سینمای شهر هم
با قدمت  40ســال تخریب شــد و زمیــن آن به
ساخت فرهنگسرا اختصاص یافت اما با آن که
پروژه ساخت آن  80درصد پیشرفت فیزیکی
دارد ،دو سه ســالی اســت که به حال خود رها
شدهاست.
•مجتمعفرهنگیناتمامتایباد

شهرســتان تایباد هــم یک مجتمــع فرهنگی
درحــال احــداث دارد و پیمانــکار هــم اکنون
مجتمع را با کلی مشکالت تحویل ارشاد داده
اســت .ســال گذشــته ۱۵۰میلیون تومان در
قالباوراقمشارکتبهمجتمع تایبادتخصیص
دادند اما حتی در صورت تحقق این اعتبار هم
پروژهکاملنمیشود.
•داستانتکراریارشاددرقوچان

اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی قوچــان هم
مدتی اســت که با سرپرســت اداره می شــود.
فرهنگسرایاینشهرنیزدرحالاحداثاسث
و هنــوز این شــهر باتوجه به پیشــینه تاریخی و
فرهنگی و وجــود هنرمندان بســیار و مطرح از
فرهنگسرابرخوردارنشدهاست.
•پروژهناتمام  10سالهدرتربتجام

تربت جام هم فاقد فرهنگسراســت ۱۰ .سال
است که آهن های ساخت فرهنگسرا برپا شده
ولــی از ســاخت آن خبری نیســت و تنهــا خبر
این اســت که گویا امســال بودجه ای بــرای آن
درنظرگرفتهشدهاست.
شــایان ذکر اســت برای طــرح این ســواالت و
بررســی چرایــی مشــکالت ادارات ارشــاد در
شهرستان،چندینباربادکتر«جعفرمروارید»
مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستانتماس
گرفتیماماموفقبهگفتوگوبااونشدیم.

برخی پروژه های ناتمام فرهنگی

وی اظهار کرد :ما در توسعه فرهنگ دین مان باید از
هنر استفاده کنیم منتها هنر در استخدام فرهنگ
دین باشد نه ابتذال .مسئله ای که ما امروز در کشور
داریــم ،در برخوردهــا یا بعضــی از درگیــری های
اجتماعی در مسائل مربوط به هنر ،درواقع مقابله
و دشمنی با هنر نیســت ،با هنر کسی دشمن است
که با علم دشمن است .مگر می شود با علم دشمنی
کرد که ما بخواهیم با هنر دشمنی کنیم؟ آیت ا...
علم الهدی تصریح کرد :بحث امروز ما این است که
هنر در اســتخدام چه جریانی قــرار بگیرد؟ چیزی
که ما با آن مخالفیم ،این اســت که هنر ابزار توسعه
ابتــذال شود.شــایان ذکــر اســت در این مراســم،
«ابراهیم صالحی عمــران» رئیس دانشــگاه فنی و
حرفه ای کشــور و «محســن حداد ســبزوار» رئیس
دانشگاه فنی و حرفه ای استان نیز نکاتی را مطرح
و گزارش هایی ارائه کردند.

آقایمدیرکلارشاد اینجاخطهفرهنگ است

دالیلاستعفای ۲عضوهیئتمدیرهانجمنهنرهاینمایشیاستانمنتشرشد

ناتوانی انجمن هنرهای نمایشی و عدم کارایی مدیریت ارشاد استان
روز گذشــته متــن اســتعفای دو عضــو هیئت
مدیره انجمن هنرهای نمایشی استان منتشر
شــد .اســتعفایی که در اعتــراض بــه مدیریت
نامطلوب اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی
استان و وضعیت اسفبار تئاتر خراسان صورت
گرفــت .در بخشــی از بیانیه مشــترک «ســید
جــواد اشــکذری» و «مرتضــی ملتجــی» آمده
است ...« :ما نیامده بودیم که برویم اما ناتوانی
انجمــن هنرهــای نمایشــی اســتان در کنــار
بیتدبیری ،بیتوجهی و عدمکارایی مدیریت
فعلــی اســتان در اداره کل ارشــاد ،متاســفانه

انجمن هنرهای نمایشی خراســان رضوی را
به یکــی از ضعیفترین انجمنهــای هنرهای
نمایشی در چند دوره اخیر استان تبدیل کرده
اســت ».در ادامه این بیانیه آمده است« :وقتی
مدیــران فرهنگی اســتان در برابــر تالشها و
افتخارآفرینیهنرمنداندرجهیکتئاتراستان
عکس میگیرنــد ،پــز میدهنــد و بیانیههای
خبریشان ،گوش رسانهها را کر میکند ،چرا
هیچگاه در برابر بیعدالتیهــا ،بیقانونیها
و خلــف وعدههــای هیئتمدیــره انجمــن
هنرهای نمایشی استان ،در راستای حمایت

از حق هنرمنــدان تئاتر اقدامــی نمیکنند؟!
ایــن حمایــت از بدعهدیها چه معنایــی و چه
ســرانجامی دارد؟! چــرا مدیــران فرهنگــی
اســتان فقط در عرصــه نظارتی کــه خطراتی
برای میزشان خواهد داشت ،ورود میکنند و
از هدایت ،طرح و برنامهریــزی و نیز حمایت از
پرافتخارترینهنراستانهیچحرفینمیزنندو
کارینمیکنند؟!»همچنیندراینبیانیهآمده
است«:باتوجهبهاینکهچندماهیاستکهبود
و نبود قانونی ما و نیز نظراتمان در مسیر رشد
تئاتردرانجمنهنرهاینمایشیاستاننادیده

گرفتهمیشودوهمچنینبرخیازتصمیمات
بهصــورت فردی صــورت میگیــرد و کمتر در
جلسات هیئت مدیره مطرح میشود یا اگر هم
مصوباتی به تصویب میرسد ،عمل نمیشود،
لذا با توجه به انتقاد شدید و نیز اعتراضمان به
وضعیت اســفبار موجود تئاتر اســتان به خاطر
مواردزیادیازجمله«بیتوجهیوعملنکردن
بــه مصوبــات صورتجلســات هیئتمدیــره
انجمنخراسانرضوی»«،عدمحمایتازتئاتر
شهرســتانهای اســتان»« ،عــدم برنامهریزی
صحیحومدونتئاترشهرمشهد»«،بیتوجهی
بهوضعیتهنرمندانبهخصوصپیشکسوتان
مشهد و استان» ،استعفای خود را از حضور در
هیئتمدیرهانجمنهنرهاینمایشیخراسان
رضویاعالممیکنیم».

«تئاتر پدیدهای اســت اساســا شــهری ،وابســته به
تاریخ و وابســته به تحول ســیته _در یونان باستان
بــه معنــی دولــت_ کــه برایــش تماشــاگر فراهــم
جاویــدان تئاتر /گی لکلرک،
میکند (ماجراهای
ِ
کریســتف دســولیر) ،هــدف تئاتــر ایجــاد فضــای
گفت وگوست و ساختن بستر مناسب برای ارتباط
«آی ِ
لف
بهتر با شهر .این تولید براساس نمایش نامه ُ
کوچــک» اثر هنریــک ایبســن نمایــش نامهنویس
مشــهور نروژی ســاخته و پرداخته شــده است .در
ِ
کشــف ارتبــاط تطبیقی بین
این پــروژه به دنبــال
اســطورههای ایرانــی مثــل زال ،ســیمرغ ،ســام،
سیندخت و ...با آی ُلف ،آلفرد ،بانوی موشران (به
عنوان بازتابــی از اســطورههای اســکاندیناوی)،
کاراکترهــای محــوری ایــن نمایشــنامه بودهایم.
اهمیت پرداختن به اســطورههای ملی_ایرانی در
بســتر هنر نمایش دســت مایه بســیاری از آثار این
گروه نمایشــی بوده اســت .زال یکــی از مهمترین
شــخصیتهای شــاهنامه فردوســی اســت کــه از
خانوادهای بــا قابلیتهای
افســانهای میآیــد؛ پدرش
سام و پسرش رســتم هر دو
قهرمانهایــی اســطورهای
هســتند .در این اســطوره،
پســری با موهایی ســپید به
دنیا میآید ،که در اصطالح
پزشــکی امروزه به بیماری
آلبینیسم مبتالست .در ایران از هر سه هزار نفر یک
نفر به این بیماری مبتال میشــود که تا امروز حتی
انجمن مخصوص به خود ندارند و مشکالت زیادی
در داشتن شغلهای دولتی از جمله معلمی دارند.
یک ســوال مهم و اساســی پیش میآید :چه کسی
مسئول این افراد اســت؟ چه کسی مسئولیت زال
را به جز ســیمرغ بر عهده می گیرد .همان سوالی
کــه ایبســن در نمایش نامــه خود مطــرح میکند.
چه کسی مســئول سرنوشت ُآیلف اســت؟ ُآیلفها
همچون زالهــا در اقلیت اند .در ناحیه سیســتان
و بلوچستان تعداد افراد آلبینیسم بیشتر از استان
های دیگر است ،همان اقلیمی که زال در شاهنامه
فردوسی در آن متولد میشود .تطبیق این اسطوره
ایرانی و فضــای نمایش نامه ایبســن ،پــروژه را در
راستای یک اجرای محیطی قرار داد .فراهم آوردن
بســتری برای ارتباط نزدیکتر با مخاطب تئاتر در
جهــت درک عمیقتر این مفاهیم گــروه اجرایی را
واداشــت تا به میان مــردم بیاید و بار دیگر مســئله
مســئولیتپذیری اجتماعی را با همشهریان خود
تمرین کند .شــکلهای مهم و قدیمــی تئاتر ایران
همچون تختحــوض ،نقالی و تعزیــه در فضای باز
و در میان مردم و در میدانگاههای شــهر به نمایش
در میآمدند .این جا ضرورت توجه به ارتباط شهر
و تئاتر مطرح میشود ،دو مولفه ای که برای حیات
به یکدیگر نیازمند هستند .از این روی درخواست
اجرا برای زمین بازی فرهنگســرای رســانه از این
مهم نشــئت میگیــرد .زمین بــازی محلی اســت
که گروه اجرایی بــرای به تصویر کشــیدن مفاهیم
موجود در متن و اســطوره به آن نیازمند اســت .از
ســوی دیگر نحوه روایــت نمایش ایرانــی که مورد
توجه اجراست در فضای میدانی خودش را نشان
خواهــد داد .ایــن اجــرا در نحــوه روایت بــه نقالی
نزدیک اســت و از لحاظ مایههای تراژیک و شــکل
اجرایی به تعزیه .این اولین بار است که ضرورت یک
گفتمان مطرح میشود؛ گفتمانی بین شهروندان
شهر مشهد و طیف وسیعی از هنرمندان با تجربه و
تمرین یک وظیفه
تحصیلکرده تئاتر و تجســمی.
ِ
امکان بازی و ارتباط مستقیم و
اجتماعی و کشــف
ِ
بیواسطه با مخاطب.
«زایلــف» کاری از گــروه تئاتــر نیمکــت
نمایــش ُ
اســت که ایــن روزهــا ســاعت  18در زمیــن بازی
فرهنگسرای رســانه (بولوار هفت تیر ،پارک الله)
اجرا می شود.

روزشیشهای
پردیــس مســتقل تئاتــر
مشهد این شب ها با نمایش
«روز شیشــه ای» میزبــان
هنردوستان اســت« .محمد
چرمشیر» نویســنده و «یاسر
عــودی» کارگــردان ایــن
نمایــش هســتند و عــادل
توکلی نســب تک بازیگر این
اثر اســت .پردیس مســتقل تئاتــر مشــهد در بولوار
وکیل آبــاد ،نبش وکیل آبــاد  48واقع شــده و «روز
شیشــه ای» ســاعت  20در ســالن شــماره  2ایــن
پردیس روی صحنه می رود« .ژنتیک» و «استارت»
دو نمایش دیگر این شب ها در این پردیس است.

