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مدیرکل نهاد کتابخانه ها:
کتابخانه های  فضای  سرانه 
خراســان رضوي شــرایط 

مطلوبی ندارد
مدیــرکل نهــاد کتابخانه های  قــدس: 
عمومــی خراســان رضــوی در ســفر به 
بردسکن، از شرایط نامطلوب سرانه فضای  

کتابخانه های استان خبر داد. 

حســین اکبری افزود: براساس سند چشم 
انداز نهــاد کتابخانه های عمومــی، ایران 
1404 باید ســرانه  فضــای کتابخانه به 
ازای هر نفر 8 متر مربع باشد که خراسان 
رضوی فاصله زیادی با این استاندارد دارد.  
وی همچنین بــه پروژه هــای نیمه تمام 
کتابخانه های روستایی در استان اشاره کرد 
و گفت: در بردســکن 3 پروژه در روستای 

شفیع آباد، مرکز شهر بردسکن و شهر انابد 
وجــود دارد که از 6 ســال پیش همچنان 
نیمه تمام رها شــده اســت و از این گونه 
پروژه ها در سطح خراسان رضوی 15 پروژه  

وجود دارد.  
مدیرکل نهادکتابخانه های عمومی خراسان 
رضوی برای نهادی کــردن کتابخانه انابد 
قول مساعد داد و گفت: اگر کتابخانه انابد 

شرایط و استانداردهای الزم را داشته باشد، 
نســبت به نهادی کردن آن اقدام خواهیم 

کرد. 
اکبــری افــزود: درهمیــن راســتا نهاد 
کتابخانه هــای عمومــی شــعاری را برای 
خــود تعریف کرده اســت که امســال در 
نهــاد کتابخانه های عمومی »ســال ملی« 

نامگذاری شده است.

گفت و گو با سینا افشار، طراح و گرافیست

منراباپوسترهایممیشناسند
خبر

سرور هادیان  محمد )سینا( افشار، متولد 
پنجم بهمن 62، طراح، گرافیست و عضو رسمی 
انجمن طراحان پوستر خانه تئاتر و ارایه کننده  
اثر در بیش از 100 نمایشگاه داخلی و بین المللی 
است. از جمله نمایشگاه هایی که آثار او در آن ها 
به نمایش درآمده، می توان به لهستان، ایتالیا، 
اوکرایــن، چین، آلمان، روســیه، کره جنوبی، 
فنالند، مکزیک، بلغارستان، بلژیک، پرو، آمریکا، 
ترکیه، هند، دانمارک، اسلواکی، تاجیکستان، 
قزاقستان و ... اشاره کرد. او همچنین  برگزیده و 
دارنده  بیش از 40 عنوان جایزه و افتخار داخلی 
و بین المللی در زمینه گرافیک است و بتازگی 
نیز توانســت، در اولین دوساالنه طراحی چین 
)روح جاده ابریشــم(  عنوان جایزه عالی را در 
بخش پوستر از آن خود کند.  گفت و گو با این 

هنرمند جوان را با هم می خوانیم: 
  کمی از جشنواره »روح جاده ابریشم« 
و جایزه ای که توانســتید، کســب کنید، 

برایمان بگویید؟
این جشنواره جهانی است و از تمام کشورهای 
جهان حضــور هنرمندان زیــادی را به همراه 
داشت. داوری به صورت بین المللی بود  و من 
توانستم، در بخش پوستر، جایزه عالی را کسب 

کنم. 
  قدری در خصوص پوستری که توانست، 
منتخب این جشنواره شود، توضیح  دهید؟

سه پوستر از من برتر شد که هر سه پوسترهایی 
اســت که برای تئاترهای مشهد طراحی کرده 
بــودم. پوســترهای »یک ســاعت آرامش« و 
»نگهبان اژدها« از سحر رضوانی و »لبخند بزن 

هاگ« که کاری از احسان روحی  بود.
 گویا عالوه براین جایزه در بخش حضور 
در نمایشگاه این جشــنواره  نیز از ایران 

دعوت شده اید؟
در کنار جشنواره »روح جاده ابریشم« همچنین، 
بخش نمایشگاه پوستر  نیز برگزار می شود که 
این نمایشگاه در شانگهای چین برگزار می شود 
و از ایران من در کنار 6 طراح  دیگر نیز دعوت 
هستم. این نمایشــگاه تحت عنوان نمایشگاه 
غیررقابتی در اوایل خرداد )اواخر ماه می ( امسال  

در چین برگزار می شود.
 در این دوره مسابقه جهانی، مالک های  

داوری را چگونه ارزیابی می کنید؟
 به اعتقاد من داوری کامالً ســلیقه ای اســت. 
پوســترهای مــن کامالً مجزا هســتند. یکی 
تصویرســازی دســتی، دیگری کامالً مونتاژ و 

عکاسی است.
 نظر شــما در خصوص سبک شخصی 
که برخی از هنرمندان  پس از مدتی  برای 

خودشان دارند، چیست؟
با احترام به این افراد اما من از آن دسته افرادی 
هستم که اعتقادی به سبک شخصی ندارم. من 
دلم می خواهد ســبک های مختلف را تجربه 
و کارهایم مدام با هم تفاوت داشــته باشــد. از 
این رو هر کارم حال و هــوای خودش را دارد. 
طراحی های مختلف پوستر در ژانرهای مختلف 
دارم، مانند تئاتر، سینما، همایش ها، نمایشگاه 

ها، تجاری و تبلیغاتی، مذهبی و ... 
به هر حال این روش )سبک شخصی( موافق و 
مخالف دارد. در جهان هم افرادی هســتند که 

دارای ســبک شخصی هستند، اما تعدادی هم 
ندارند، اما شاخص هستند. به هرحال نداشتن 
سبک به معنی به  ثبات نرسیدن نیست. البته 
خیلی اوقات کســانی که کارهایم را دیده اند، 
متوجه شــده اند که کار من اســت و معتقدند 
حتی اگر ســبک ها متفاوت باشد، یک امضای 

شخصی است که به افشار برمی گردد.
 پوستر بخصوص پوستر تئاتر در ایران 

در چه جایگاهی  قرار دارد؟  
 در ایران پوستر از نظر عرضه در جامعه جایگاهی 
ندارد. جایی که پوسترهای فاخر را نصب کنند. 
این موضوع  در فضای بیرون و سطح شهر کاماًل 
مشخص است، ولی  در کشورهای بزرگ، پوستر 
جایگاه خاصی دارد. این موضوع  در ایران کمی 
هم به سفارش دهنده و سفارش گیرنده مربوط 
می شود. در ایران هنوز پوستر جایگاه خودش را 
پیدا نکرده اســت و هزینه برای آن را برخی ها، 
خرج اضافه می داننــد. در حالی که در جهان، 
پوســتر در جایگاه خاصی قرار دارد و به نوعی 
شناسنامه یک کار محسوب می شود و می تواند، 
قبل از برگزاری یک همایش، نمایش، فیلم و... 

مخاطب را جذب کند . 
از سوی دیگر در کشورمان، متأسفانه پوسترها 
خیلی تخصصی  طراحی نمی شوند، تصور این 
اســت که یک نفر که به فتوشاپ مسلط است، 
می تواند پوســتر طراحی کند. در صورتی که 
پوستر باید دارای عمق و معنی باشد. به اعتقاد 
من گاهی یک ایده برای اجرای  یک پوســتر 
شاید بیش از یک ماه زمان نیاز داشته باشد، اما 
بعد از ایده شاید زمان اجرا یک یا چند روز زمان  
بیشتر نبرد. به هرحال به اعتقاد من پوستر برای 

طراحان نسبت به سایر طراحی ها از جذابیت 
خاص تری برخوردار است. 

بسیاری از پوسترهای  فیلم  یا تئاتر در جهان، 
پس از گذشت چند دهه  هنوز در ذهن مانده اند، 
در واقع آن تئاتر یا فیلم به واسطه همان پوستر 

در اذهان تداعی می شود .
 جایگاه و موقعیت طراحان پوسترایران را 

در جهان چگونه می بینید؟
 ایران معموالً در این زمینه خوشبختانه شناخته 
شده اســت و پوســتر ایران در جایگاه خوبی 
قرار دارد. حتی آمار حضور در جشــنواره های 
بین المللی و درخشــش آن ها و کسب جوایز، 
حاکــی از همین ادعاســت. هنــوز در برخی 
کشورهای خارجی جایگاه پوسترها بسیار رفیع 
است تا جایی که کشــورهایی چون لهستان، 

سوئیس و... دارای سبک  هستند.
 به اعتقاد شما چرا پوستر نسبت به سایر 

طراحی هــا و کارهای گرافیکی در جوامع 
بین المللی بیشتر دیده می شود؟

پوستر یک رسانه مستقل است. یعنی در عین 
حالی کــه کامالً محتوای آن رویــداد را در بر 

می گیرد، اما وابسته به چیز دیگری نیست.
به هر حال پوستر دارای  ویژگی های منحصری 
اســت. برای مثال جلد کتاب وابسته به کتاب 
است و یا بسته بندی  که وابسته به محتویات 
آن است، اما در پوستر این محدودیت ها وجود 
ندارد. از طرفی جایگاه پوســتر به عنوان یک 
مدیا گرافیکی هنوز در فضای کنونی با وجود 
رسانه های دیجیتالی وجود دارد . در واقع هنوز 
در بین اقالم گرافیکی، پوستر جایگاه ویژه ای 

دارد.
 با توجه به ورود تکنولوژی به دنیای امروز 
بخصوص به هنرهای تصویری،  کمی از 

ورود  آن و پیامدهایش  برایمان بگویید؟
به هر حال ورود نرم افزارها در تسریع و زیبایی 
یک کار کمک بسزایی می کند، اما در هر صورت 
یک اهل فن باید دارای قدرت تجزیه و تحلیل 
باشد و از طرفی مسلط به اجرای دستی باشد، نه 
آنکه یک نفر صرف یاد گیری نرم افزار طراحی 
بدون ایده و ســبک اجرایی یک خروجی فقط 

تحویل سفارش دهنده بدهد. 
 نظر شــخصی خودتان درباره پوستر 

چیست؟
من سه سالی است که در پوستر تئاتر به صورت 
متمرکز بخصوص با گروه های ایرانی و خارجی  

فعــال کار می کنم. البته کارهای دیگری انجام 
می دهــم. به اعتقاد من پوســتر تئاتر یک ژانر 
خیلی شریف و خاص است و این روزها بیشتر 

مرا با پوسترهای تئاترم می شناسند. 
پوســترهای من از نظر سبک اجرایی کامالً از 
یکدیگر مجزا هستند. یکی تصویرسازی دستی، 
دیگری کامالً فتومونتاژ و دیگری اســتفاده از 

عکاسی است.
 در ایران آیا انجمن یا محل خاصی برای 
حمایت از هنرمندان این رشته و یا تبادل 

ایده میان آن ها وجود دارد؟
من خــودم به صورت شــخصی ایــن هنر را 
پیگیری کرده ام. حتی کارم با رشــته تحصیلی 
مــن مرتبط نبود، اما به هرحــال آن گونه که 
باید و شاید از هنرمندان گرافیک حمایت نمی 
شود. جز انجمن طراحی و گرافیک  که یکسری 
برنامه هایــی را برای اعضــا دارد، اما من خودم 
سعی کرده ام تا ســواد کاری خودم را باال ببرم 

و ذایقه  بصری ام را ارتقا بدهم .
 و در پایان اگر حرفی باقی مانده برایمان 

بگویید.
من هنوز در ابتدای راه  هستم، اما معتقدم همه 
ما در جهت ارتقای ســطح هنــری کارها باید 
همراه هم  شویم. ســفارش دهنده و سفارش 
گیرنده هردو باید دغدغه داشــته باشند، یعنی 
ســفارش دهنده بهترین اثر را از طراح بخواهد 
و طــراح هم به کارش جدی نگاه کند تا آثاری 

ماندگار از خودش به جا بگذارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:
خراسان رضوی مهد پرورش

بزرگان خوشنویسي است
قدس: مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراسان رضوی 
گفت: هنر خوشنویسی یک هنر مقدس و ارزشمند است و از 

جایگاه واالیی برخوردار است.
سید ســعید ســرابی در دیدار با اعضای هیأت مدیره انجمن 
خوشنویســان خراســان رضوی افزود: حضور اساتید مطرح 
خوشنویسی کشور در مشهد یکی از مهم ترین پتانسیل های 
این هنر در سطح استان اســت، توجه به مسایل آموزشی در 
شاخه های مختلف هنر خوشنویسی بخوبی صورت گرفته است. 
وی با اشاره به حضور هیأت مدیره جدید انجمن خوشنویسان 
گفت: برنامه ها و اهداف بلند مدتی که از ســوی هیأت مدیره 
انجمن مطرح شد، نشان از تحول و حرکتی رو به جلو دارد که 

با برنامه ریزی منسجم می توان شاهد اجرای آن ها بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی با اشاره به این 
موضوع که خراسان یکی از قطب ها و مراکز هنر خوشنویسی 
در کشــور اســت، گفت: به برکت وجود بارگاه مقدس امام 
رضا)ع( که مملو از جلوه های زیبای هنر خوشنویسی است و با 
توجه به پیشینه غنی این هنر در استان بدون شک می توان از 
استان خراسان رضوی به عنوان مهم ترین مهد پرورش بزرگان 

خوشنویسي نام برد.
وی بر اقتصاد فرهنگ و هنر تأکید کرد و افزود: اقتصاد فرهنگ 

و هنر در کشور ما مقوله نوپایی است که از برنامه های اصلی 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بوده است، لذا ضروری است که 
جامعه فرهنگ و هنر با حفظ شأن و منزلت هنرمند در سایه 
ایجاد گفتمان مشترک سرمایه های جدیدی در حوزه اقتصاد 
و فرهنگ ایجاد کنند. وی در پایان سخنان خود در خصوص 
همایش گرامیداشت استاد سلطانعلی مشهد در سال 2017 
اعالم آمادگی کرد. در ابتدای این جلسه محمد باقرزاده طوسی 
رئیس انجمن خوشنویسان مشهد اظهار کرد: هنرمندان زیادی 
با درجه های ممتاز و فوق ممتاز در این انجمن به فراگیری هنر 
خوشنویسی پرداخته اند و حال ضروری است مجتمع مختص 
انجمن خوشنویسی در مرکز شــهر ایجاد شود، چرا که این 

استان و مشهد ظرفیت بیش از این را دارد.
تأســیس نگارخانه تخصصی خوشنویسی، اختصاص زمین 
برای احداث مجتمع خوشنویسی، برگزاری گرامیداشت استاد 
سلطانعلی مشهدی و برگزاری جشنواره خوشنویسی رضوی از 

جمله خواسته های این هیأت مدیره بود.

برگزاری هفته های فرهنگی مشهد
در سال 2017

قدس: معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات کشور از 
برگزاری هفته های فرهنگی مشهد در سال 2017 در مشهد 
خبرداد. دکترسیدمحمدحســین هاشــمی معاون فرهنگی 
سازمان فرهنگ و ارتباطات کشور در جلسه هماهنگی اجرای 
هفته های فرهنگی با موضوع پایتخت فرهنگ اسالمی مشهد 
2017 که در سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد، اظهار 
کرد: انتخاب مشهد، از سوی آیسسکو انتخاب ویژه ای است، 
چرا که این شهر از ابعاد مختلف فرهنگی در بین شهرهایی که 

تاکنون از سوی آیسسکو معرفی شده سرآمد است .
وی ادامه داد: وجود مضجع شــریف حضــرت رضا)ع( و نیز 

ظرفیت عظیم فرهنگی در این شــهر انتظار مخاطب را باال 
می برد، لذا ضروری است با برنامه ریزی منسجم بتوانیم، این 

قطعه بهشت را به جهان اسالم معرفی کنیم.
وی با تأکید بر آنکه معرفی مشهد در بخش بین الملل بسیار 
حائز اهمیت است، گفت: ســازمان فرهنگ و ارتباطات با به 
کارگیری همه توان خود در معرفی پایتخت فرهنگ اسالمی 
تالش می کند که مشهد همچون نگینی در میان کشورهای 
جهان اسالم بدرخشد که این با همت دبیرخانه مشهد 2017، 
آســتان قدس رضوی و شهرداری مشهد و دیگر اعضا محقق 
خواهد شــد. وی با اشاره به جلســات متعدد با مسؤوالن و 
سفرای مختلف گفت: برنامه هایی را در حوزه بین الملل قبل 
از ســال 2017 تعریف کرده ایم و تا دی ماه ســال 95 آن ها 
را اجرا خواهیم کرد. وی با اشــاره به برگزاری هفته فرهنگی 
در سال 95 گفت: در کشورهای ترکیه، آلبانی، لبنان، عراق، 
پاکستان، افغانستان و آذربایجان و تانزانیا هفته های فرهنگی 
را با محوریــت فرهنگ رضوی برگزار می کنیم . جانشــین 
رئیس ستاد ارتباطات بین الملل مشــهد 2017 با اشاره به 
برگزاری جشــنواره هنر اسالمی ســال 96 در مشهد گفت: 
دراین جشــنواره بالغ بر 100 اســتاد هنر اسالمی با دعوت 
آیسیکا به ایران خواهند آمد و به تبادل نظر می پردازند . وی 
افزود: پیگیری و هماهنگی درخصوص حضور شخصیت های 
برجسته و تأثیرگذار در مراسم افتتاحیه و اختتامیه رویداد مهم 
مشهد 2017، برگزاری همایش خادمان قرآن کریم در جهان 
اسالم، برگزاری جشنواره گردشگری درسال 2017، پیگیری 
برگزاری اجالس رهبران ادیان جهان اسالم در مشهد و اکسپو 

بین المللی از جمله برنامه های این ستاد است.
وی تصریح کرد: در ســال جاری پذیرای 6 هفته فرهنگی در 
تهران هستیم که درصورت امکان یک هفته را در مشهد برگزار 

خواهیم کرد که این مستلزم هماهنگی است.
دکترهاشمی با اشــاره به اینکه هفته های فرهنگی با عنوان 
پایتخت فرهنگ اســالمی نامگذاری خواهد شــد، گفت: با 
توجه به درخواست دبیرخانه مشهد 2017، عناوین هفته های 

فرهنگی به نام ذکر شده، انجام خواهد شد.

خبر
اردیبهشت در اردیبهشت در مشهد 

ساغر یزدی: پایان اردیبهشت ماه سال جاری »اردیبهشت  
تئاتر« در مشهد برگزار می شود .

 بــه گفته سرپرســت اداره تئاتر خراســان رضوی مراســم 
»اردیبهشت تئاتر« سی ام ماه جاری در سالن اصلی تئاتر شهر 

مشهد برگزار خواهد شد.
رضا حسینی گفت: مراسم جشن اردیبهشت تئاتر در مشهد 

امسال همچون سال های پیش باشکوه برگزار خواهد شد .
وی  افزود: براســاس برنامــه ریزی های انجام شــده، علی 
مرادخانی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، مهدی 
شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشــی و اتابک نادری مدیرکل 

تئاتر استان از میهمان های این جشن هستند.
وی خاطر نشــان ســاخت: همزمان با برگزاری این جشن، 
همچون سال های گذشته، نشریه ای منتشر خواهد شد و در 
این نشریه تمام رویدادهای تئاتری استان را به صورت مصور و 

مکتوب ارایه خواهیم داد. 

حسینی دیگر برنامه های این مراسم را قدردانی از برگزیدگان 
رشته های هنری مرتبط با تئاتر اعالم کرد و اذعان داشت: از 
سه هنرمند تئاتر پیشکسوت خراسانی نیز  تجلیل خواهد شد.
سرپرســت اداره تئاتر خراسان رضوی در خصوص تجلیل از 
پیشکســوتان نیز توضیح داد: دو تن از این هنرمندان ساکن 
تهران هستند و یکی دیگر از هنرمندان فعالً در تهران فعالیت 

دارد. البته هنوز اسامی این هنرمندان قطعی نشده است.
این کارگردان تئاتر با بیــان این مطلب که قدردانی از اهالی 
رسانه از دیگر برنامه های این مراسم خواهد بود، گفت: در این 
مراسم همچنین از خانواده هنرمندان تئاتر علی اصغر مذهب 
یوسفی و مهدی تقدیمی که در سال گذشته، فوت کرده اند، 

قدردانی می شود.
به گفته  رضا حســینی، این مراســم ســاعت 19 روز 30 
اردیبهشت در سالن اصلی تئاتر شهر مشهد برگزار خواهد شد.

بازار فیروزه ای مشهد جابجا شد 
سرور هادیان: بازار هنر و سوغات فرهنگی مشهد از میدان 

شهدا رفت. 
پیمانکار پروژه بازار فیروزه ای مشهد در گفت وگو با خبرنگار 
ما ضمن اعالم این مطلب گفت: در بازدید مسؤوالن شهری و 
به دلیل استقبال مردم و هنرمندان، این بازار تمدید شد، البته 
مکان آن تغییر کرد. احمد پارسا افزود:  این بازار در حال انتقال 
به بازار پروژه امجد اســت.   وی یادآور شد: در این پروژه  به 
پیشنهاد مسؤوالن شهری، 30 درصد از هزینه فروشگاه ها را 

خود هنرمندان باید متقبل شوند.
این  در حالی اســت که هنرمندان معتقدند، این برنامه بهتر 
است، همانند شروع اجرای پروژه رایگان باشد و یا10 درصد 
از هزینه را هنرمند بپردازد. الزم به ذکر است، پروژه امجد در 

خیابان دانشگاه 3 مشهد واقع است.

»واچار« در گالری آرتین
ساغر یزدی:  نمایشگاه طراحی تبلیغات »واچار« در نگارخانه 

آرتین مشهد برگزار می شود.
این نمایشگاه امروز ساعت 17 با حضور جمعی از هنرمندان و 

هنردوستان افتتاح می شود.
در نمایشــگاه گروهی طراحی تبلیغات »واچــار« آثار میترا 
ابراهیمی، مهناز اکبرزاده جوان، مهســا امانی، ندا امدادی فر، 

بهاره برزگر، زینب حاجی محمدزاده، یوسف حسن زاده مقدم، 
سیده فاطمه حســینی، نگار حقانی، نجمه حیدرزاده، زینب 
خلوصی راد، سعیده خیامی، سپیده دانایی، زهرا رجبی، مهدیه 
زرین درفش طوسی، بهناز سعادت، پرستو شمسی پور، فاطمه 
طوســی صدر، مریم عابدی، غزاله عمومی، معصومه قربانی، 
سمیه قنبری مقدم، ملیحه کوکالنی، الناز لباس دوز، سیده ندا 
محمدی، شوکت السادات مرجان زاده، اکرم مردان پور فریمانی، 
شهال مرشدی، منصوره منصوری و زینب ورشویی در معرض 

دید عموم قرار خواهد گرفت.
 گفتنی است، نمایشگاه »واچار« تا 14 اردیبهشت ماه به کار 
خود ادامه خواهد داد و در طول برگزاری هر روز از ساعت 16 

تا 20 پذیرای بازدیدکنندگان است.
 نگارخانه آرتین در خیابان احمدآباد، قائم 8 واقع شده است.

بزودی از صداوسیمای خراسان رضوی
معرفی می شود

مشاغل فراموش شده خراسان
در »مستند سرگل«

مجموعه مستند 28 قسمتی »سرگل« تولید سیمای خراسان 
رضوی در قالب موســیقی- تصویر به معرفی صنایع دستی، 
هنرمندان و مشاغل فراموش شده و یا در حال فراموشی استان 

می پردازد .
 این مســتند مراحل تولید صنایع دستی را به کمک دستان 
پرتالش هنرمندان خراسانی و با استفاده از موسیقی اصیل، 
بومی و محلی خراسانی به تصویر می کشد؛ هنری که ریشه در 

فرهنگ اصیل خراسانی دارد. 
معرفی صنایع دستی چون: ساخت هر کاره، آیینه کاری، البسه 
محلی، فیروزه کوبی، ارغوان بافی و.... در این مســتند نشان 

داده می شود. 

ســرور هادیان  نمایش »راز درخت مقدس« از 11 
اردیبهشت ماه در تاالر هالل احمر به روی صحنه خواهد 
رفت. این نمایش که کاری از گروه تئاتر معلوالن جسمی- 
حرکتی مشهد )بچه های باران( است تا 13 اردیبهشت 

ماه هر روز در دو سیانس 17/30 و 20 اجرا خواهد شد.
»راز درخت مقدس« را داوود کیانیان به رشــته تحریر 
درآورده است و حمید کیانیان آن را کارگردانی می کند.

حمید کیانیان کارگردان این اثر گفت: موضوع تئاتر »راز 
درخت مقدس« در واقع نفس اماره و شــیطان است و 
اینکه چگونه شــیطان در وجود انسان نفوذ می کند. به 
خاطر دارم که ســال ها پیش استادی داشتم که تأکید 
می کرد برای خداشناســی ابتدا باید بتوانیم، شیطان را 

بخوبی بشناسیم.
وی افزود: با توجه به اینکه تئاتر درمانی باید به نوعی بار 
تربیتی داشته باشد، به نظرم رسید که راز درخت مقدس 
می تواند با بررسی نفس اماره و آثار مخرب آن در زندگی 

به نوعی برای معلوالن بار تربیتی هم داشته باشد.
وی با اشاره به اهمیت مطالعه برای پرداختن به موضوع 
تئاتر راز درخت مقدس، عنوان کرد: در حین تمرین های 
این نمایــش اثرات این کار نمایان شــد و می دیدم که 
هنرمنــدان و بچه های گروه باران به نماز اول وقت روی 
آوردند و این دســتاورد خوبی برای گروه بچه های باران 

بود.
این کارگردان تئاتر خاطرنشان کرد: به نظرم وقتی یک 
معلول با پدیده »نمی توانم« مواجه می شود، این تحریکی 

اســت که از سوی شــیطان رخ داده و باید در برابر آن 
ایستادگی کنیم.

کیانیان با اشاره به دشواری های اجرای تئاتر برای معلولین 
گفت: در تئاتر راز درخت مقدس هیچ جور مراعاتی نشده 
است که اگر بازیگر معلول است، متناسب با وضعیت آن 
کار پیش برود و حتی در یکی از صحنه ها بازیگران ما با 

وجود تمام سختی ها بر روی صحنه چادر برپا می کنند.
وی تصریح کرد: محدودیت های حسی و حرکتی سبب 
می شــود تا در اجرا دقت بیشتری داشته باشیم و با این 

حــال به نظرم در گروه بــاران این محدودیت ها ما را به 
سمت خالقیت متمایل کرده است.

کیانیان با بیان اینکه تمرین های این تئاتر از شهریور ماه 
سال گذشته آغاز شده است، عنوان کرد: خوشبختانه بر 
اثر تالش و اســتمرار در تمرین هــا بچه های گروه باران 
توانســتند، پس از چهار ماه برای نخســتین اجرا آماده 
شــوند. وی از اجرای تئاتر راز درخت مقدس در مشهد 
مقدس و در سالن هالل احمر خبر داد و تأکید کرد: این 
نمایش از دهم تا سیزدهم اردیبهشت ماه امسال و در هر 
روز چهار نوبت در صبح و عصر اجرا می شود و این حجم 

کار نشان از قابلیت های بچه های باران دارد.
وی افزود: حمایت مردم در تماشای نمایش بچه های باران 
قوت قلبی برای آنان است و از مردم مشهد می خواهیم 
تا با تماشای این تئاتر که با وجود محدودیت های حسی 
و حرکتی بسیار اجرا می شــود و در عین حال خالقانه 
و جذاب طراحی شــده، گامی در جهت حمایت از تئاتر 

بردارند.
کیانیان خاطرنشان کرد: در »راز درخت مقدس« مریم 
شــمس، مریم ســلیمانخواه، ملیحه همایونی، شهاب 
مهدیــزاده، مرتضی جوانشــیر، ریحانه دشــتکی، زهرا 
باباجانی، اهره زرین لعل، شیما اسکافی و طیبه صداقت 
به نقش آفرینی می پردازند و ترانه سرایی و آهنگسازی 

آن نیز به عهده قاسم رفیعا و مهدی کیان منش است.
تاالر هالل احمر در خیابان امام خمینی)ره(، نرسیده به 

میدان ده دی واقع شده است.

»رازدرختمقدس«رویصحنهمیرود

k h o r a s a n e m r o o z @ q u d s o n l i n e . i r
فرهنگ و هنر

لزوم بهره گیری از ظرفیت  کویر برای توســعه گردشــگری در خراسان شمالی      بجنورد- خبرنگار قدس: معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری خراسان شمالی بر لزوم توسعه گردشگری با بهره گیری از ظرفیت کویر در استان تأکید کرد.  قدیر افروند با بیان اینکه یکی از ظرفیت های گردشگری استان برگزاری 
تورهای کویرنوردی است، افزود: الزم است تا از این ظرفیت برای توسعه گردشگری در استان استفاده شود که به طور حتم نتایج خوبی را برای گردشگری استان به دنبال دارد.
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