
زمزمه

 فرصت عاشقی
حسن دلبری
اینکه بین نگاه ما جاری است »دوستت دارم از دل و جان« است
قهوه ات را بنوش و گرم بخند، چه نیازی به فال و فنجان است

از همین شاهراه پر لبخند به تمنای دیگری نروی
کوچه ساکنان خوشبختی انتهای همین خیابان است
تو تمام تنت اگر اشک است، می شود باغ را بخندانی

می شود سفره بهار شوی، این الفبای درس باران است
در مسیر قشنگ خوشبختی تا زیانت به دیگران نرسد

با همه اهل شهر همسو باش، زندگی مثل دور میدان است
گاه وقتی مسافری نگران یک نشانی بپرسد از آدم

می توان خنده کرد و پاسخ داد مهربانی چقدر آسان است
فکر دم سردی زمانه نباش، تو به گرمی بتاب و نور بپاش

شب یلدا که گرم همنفسی است، دیده باشی گل زمستان است
تو نمی خواهی آسمان باشی تو بلد نیستی که گل بدهی

تو نداری وگرنه در دنیا فرصت عاشقی فراوان است

 »ما«
سید مهدی نژادهاشمی

ما باید تنها بازمانده های این جنگ باشیم 
این قرن لعنتی ...!

که به هیچ صراطی مستقیم نمی شود 
عبور کردیم 

از جاده های سراسر مه زده 
بی آنکه بدانیم 

از کدام پل 
از کدام فراز 
از کدام فرود 

به هم رسیدیم 
بی آنکه درختان جزیره جزیره را دیده باشیم 

بی آنکه کشیده ترین سیلی خاک را 
به هر صورت لمس کنیم 

افتادیم 
استخوان هایمان را کسی تفکیک نکرد 

من و تو 
باید تنها بازمانده های این شعر باشیم 

وقتی انگشتانمان به هم گره خورد 
آفتاب زیر تابوتمان را بلند کرد 

سیل بردمان 
از این درخت به آن درخت 

از این دریا به آن دریا 
از این خشکی به آن خشکی 

دیگر نهنگ های لمیده و خاموش 
سالنه سالنه 

ماسه ها را حواله دریا نکردند 
حاال 

تو هرچقدر می خواهی 
به این پرنده 
سنگ بزن 

سر سنگین باش 
به این هوای سنگین عادت نمی کنم 

من و تو 
تنها بازمانده این قرن 

چهارشنبه سوری هستیم 
که باهم ترکیب شده ایم 

بهتر بسوزیم 
به پای عنصر 

یکصد و چهاردهمین  جدول سکوت

 کسی که شعر مرا خواند
محمد گرامی

گره میان دو ابرویت از سر جنگ است
دلم برای همین بیت روبه رو تنگ است

چه سنگ ها که میان من و تو افتاده
»که بین ما و رسیدن هزار فرسنگ است«

نگفتمت که: نرو، ماهِ من، در این دنیا
به هر کجا بروی، آسمان همین رنگ است

به گیسوان سیاهت قسم که می دانم
چقدر بخت من و زلف تو هماهنگ است

کسی که شعر مرا خواند و دید حالم را
به گریه گفت: مگر ماهِ تو دلش سنگ است؟

اگر چه عشق زمین زد هزار عاشق را
مدد به غیر تو، ای عشق، در جهان ننگ است

هزار جان گرامی فدای هر قدمت
فدای هر قدم عاشقی که یک رنگ است

 دیروز دلتنگ و عاشق ...
بهمن صباغ زاده

می ترسم از آنکه با هم باشیم و فرصت بسوزد
در پیش چشمانمان عمر ساعت به ساعت بسوزد

از تو چه پنهان که گاهی دلتنِگ یک گفت وگویم
یک لحظه بنشین و بگذار اصالً غذایت بسوزد

تو داغدارِ نگفتن، من بی قرارِ شنیدن
مگذار دل هایمان در اندوه و حسرت بسوزد

هر روز نو کن دلت را، عادت خیانت به عشق است
هر روز عاشق ترم کن تا رسم عادت بسوزد

بعد از نشانه گرفتن، بعد از کمان را کشیدن
ظلم است این تیر سوزان پیش از اصابت بسوزد

دیروز دلتنگ و عاشق، امروز دلتنگ و عاشق
اصالً بنا بود از اول دل تا قیامت بسوزد

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

خاستگاه ادبیات فارسی خراسان است
خبر

ســرور  هادیان: رئیس کمیسیون فرهنگی 
مجلس شورای اسالمی  پیشنهاد داد، دبیرخانه 
دایمی پاسداشــت زبان فارســی در مشــهد  

تشکیل شود.
حجت االســالم نصراهلل پژمانفر، در نشســت 
بررســی فرصت های موجود در روز پاسداشت 
زبان فارسی در ســال 2017 گفت: امروز اگر 
بخواهیم پیــام انقالب را به دنیا معرفی کنیم 
و با دنیای بیرون ارتباط برقرار کنیم، شــاهراه 

ارتباطی آن زبان فارسی است .
وی بــا بیــان اینکه زبان فارســی حرف های 
گفتنی زیادی برای جهان دارد، گفت: ادبیات 
فارسی نقش بسیار مهمی در تأثیرات فرهنگی، 

اقتصادی، امنیتی ایجاد خواهد کرد .
وی ادامه داد: امروز بســیاری از افراد فریفته 
جریان های ضعیف بیرونی شــده اند و از زبان 
فارســی دور شده اند که می توان به مدد الهی 
گام های بلندی را در راســتای معرفی جایگاه 

بزرگ زبان فارسی برداشت .
وی با تأکید برآنکه این رویداد نیازمند تأسیس 
دبیرخانه دایمی اســت، اظهار داشت: ضروری 
 است با بنیان این دبیرخانه، بتوانیم جشنواره ای
داشته باشــیم که به صورت مستقل و دایمی 
در طول ســالیان آینــده برنامه های خوبی را 
پی ریــزی کنــد. وی ادامــه داد: در مجلس 
تفاهمنامه ای میــان ایران، تاجیکســتان و 
افغانســتان در ارتباط با بحث زبان فارســی 
منعقد شــده است که پس از تصویب مجلس 
امیدواریم، بتوانیم با کشورهایی که دارای زبان 
فارسی هستند و یا تعلق خاطری به این زبان 
دارنــد، این تفاهمنامه را با محوریت مشــهد 
اجرا کنیم. پژمانفر، خاستگاه ادبیات فارسی را 
خراسان و مشهد خواند و افزود: باید بر اجرایی 
کردن این اصل اصرار بورزیم تا بتوانیم در تاریخ 
مشهد حرکت های  رسمی و اجرایی خوبی را 

داشته باشیم.
وی ادامه داد : امیدوارم بتوانیم در سال 2017 
سنگ بنایی را با این موضوع که نقطه عطفی 

برای ســایر حرکت ها ی بعدی اســت داشته 
باشــیم .وی در پایان تصریح کرد: این کار با 
محوریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی با 
تعریف جدول زمانی و موضوعات مورد بحث 
در جلسات آینده دنبال شود تا بتوانیم به بسته 

پیشنهادی مناسبی برسیم .
در ادامه این نشســت ســید ســعید سرابی، 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی خراسان 
رضوی  اظهار داشــت: دوســال است به طور 
جدی موضوع نامگذاری 25 اردیبهشــت ماه 
به عنوان روز پاسداشت زبان فارسی پیگیری 

می شود که به همت مجلس شورای اسالمی و 
شورای فرهنگ عمومی کشور این روز در تقویم 

جمهوری اسالمی ایران ثبت شد .
وی ادامه داد: امروز در سایه همدلی و همراهی 
کمیسیون فرهنگی مجلس، توفیق ثبت این 
روز در تقویم را شــاهدیم کــه اتفاق بزرگ و 

مبارکی برای استان است .
سرابی تاکید کرد: توسعه زبان فارسی از بستر 
مشــهد در کنار آرامگاه فردوسی و نیز معرفی 
جایگاه خراســان با محوریت حکیم ابوالقاسم 
فردوسی فرصت مناسبی است که تقارن آن با 

سال 2017 را باید به فال نیک گرفت.
وی بر نقش دانشگاه ها درمعرفی و پاسداشت 
زبان فارسی تأکید کرد و افزود: به نظر می رسد، 
دانشــگاه فردوسی باید نقش برجسته تری را 
به همت قطب علمی آن ایفا کند و همچنین 

می توان از ظرفیت آمــوزش و پرورش در این 
امر بهره جست.

در ادامه این جلســه غالمحســین علیپور، 
مســؤول دبیرخانه انجمن آثار مفاخر استان 
خراســان رضــوی اظهــار داشــت: یکی از 
آرزوهای مــا ثبت روز 25 اردیبهشــت ماه 
به نام پاسداشــت زبان فارســی بوده است 
که پس از 15 ســال این امر محقق شــد . 
مســؤول دبیرخانه انجمن آثار مفاخر استان 
خراســان رضوی تصریح کرد: در اســتان ما 
مفاخر بســیاری وجود دارد کــه امیدواریم 

بتوانیم با اختصاص حداقل یک روز ملی برای 
شهرستان ها، مفاخر شهرستان های استان را 
معرفی کنیم .در این جلســه دکتر یاحقی، 
مدیر قطب علمی فردوسی شناسی دانشگاه  
فردوسی زبان را وسیله ارتباط خواند و افزود: 
زبان فارســی یک موقعیــت قومیتی برای 
فرهنگ ایران دارد.وی ادامه داد: زبان فارسی 
مظهر تمامیت فرهنگی و جغرافیایی ماست؛ 
یعنی قلمرو زبان فارسی یک فرهنگ وسیعی 
است که برخی کشورها زبانشان رسماً و برخی 
غیر رسمی زبانشان فارسی است و این بدان 
معناست که زبان فارسی دارای قلمرو تاریخی 
است. وی تصریح کرد: مشهد مرکزیت زبان 
فارســی اســت؛ زیرا بخش عظیمی از زبان 
فارسی در شــرق ایران است و این بالندگی 
زبان فارســی اســت. دکتر یاحقــی تأکید 

کرد: در قانون اساســی زبان رسمی ما زبان 
فارسی است که این یعنی هویت جغرافیایی 
کنونی ما با این زبان نقش بســته است . وی 
 افزود: باید مرکز پژوهشــی یا پژوهشکده ای
در محل آرامگاه فردوسی برای زبان فارسی 
داشــته باشیم . در ادامه حسین زارع صفت، 
مدیــرکل میراث فرهنگی صنایع دســتی و 
گردشــگری خراسان رضوی افزود: در کشور 
نه تنها مشهد، بلکه خراسان قطب فرهنگی  
و ادبیات فارســی اســت .وی با بیان اینکه 
پیشنهاد بنده تشــکیل دبیرخانه پاسداشت 
زبان فارســی اســت، گفت: ضروری  است 
دستورالعملی را در سطح ملی شکل دهیم تا 
بتوانیم با تعریف برنامه هایی در سطح استان 
و ملی اقدام خوبــی را انجام دهیم.وی ادامه 
داد: باید در پاسداشت روز ملی نقش و حضور 
مردمی را در نظر گرفت تا بتوان شاهد جریان 

سازی و نمادسازی خوبی در این روز بود.
در ادامه دکتر محقق نیشابوری، مدیرکل کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراســان 
رضوی با تأکید بر آنکه ضروری است به زبان 
فارســی بیش از گذشــته توجه کنیم، افزود: 
تشــکیل تشکلی در ســال 2017 برای زبان 
فارســی خدمت بزرگی است که در درازمدت 

اثر خود را خواهد گذاشت .
وی افزود: پیشــنهاد من آن اســت که در 
خراســان انجمن فارســی زبانان راه اندازی 
شــود تا بتوان از این ظرفیــت برای تبادل 

ظرفیت ها بهره جست.
حســین اکبری، مدیرکل نهاد کتابخانه های 
استان خراسان رضوی نیز اظهار داشت: انتظار 
می رود، ســتادی با هدایت مستمر که کار آن 

اجرایی کردن مصوبات باشد، تشکیل شود.
وی تصریح کرد: در کشورهای فارسی زبان از 
جمله تاجیکستان کتابخانه های بزرگی وجود 
دارد کــه  در آن هــا کتاب هــای معتبری در 
 حوزه فردوسی نگهداری می شود و می توان با 

برنامه ریزی از این فرصت استفاده کرد.

به مدت 20 روز انجام می شود
اجرای عمومی آثار جشنواره تئاتر استانی 

خراسان رضوی 
قدس: رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان خراسان رضوی 
از برگزاری رپرتوار اجراهای عمومی آثار جشنواره تئاتر استانی 

خراسان رضوی در سال 95 به مدت 20 روز خبر داد.
ســید جواد اشــکذری گفت: اجراهای عمومی آثار بیست و 
ششمین جشــنواره تئاتر استانی خراسان رضوی )رضوان( از 
امروز با شــروع اجرای دو نمایش در تماشاخانه های اشراق و 
بهار در مشهد آغاز می شود و چهارم مهرماه به پایان می رسد.

وی بــا بیان اینکه این رپرتوار متشــکل از 15 تئاتر منتخب 
در جشنواره تئاتر استانی امسال است، عنوان کرد: تئاترهای 
»منصور، حامد، بهروز بدون پنیر« به کارگردانی مهیار غازی 
و علی احمدی و »کاش خوابت را ندیده بودم« به کارگردانی 
رسول عصاران از 14 شهریور ماه به ترتیب در تماشاخانه های 

اشراق و بهار روی صحنه خواهند رفت.
رئیس انجمن هنرهای نمایشــی اســتان خراســان رضوی 
خاطرنشان کرد: نمایش »سهراب و آغاز گرگ« که نام قبلی 
آن »سوگ سرود گندآرو خون زاد« بود، به کارگردانی احسان 
روحی از 16 شهریورماه در سالن اصلی تئاترشهر مشهد روی 

صحنه می رود.

اشــکذری با تأکید به اجرای عمومی نمایش های جشنواره 
تئاتر اســتانی 95 عنوان کرد: نمایش های منتخب جشنواره 
تئاتر استانی امسال باید اجراهای عمومی خود را در شهرهای 
خود داشته باشند و گرنه حضورشان در جشنواره تئاتر استانی 
خراســان رضوی منتفی خواهد شــد. وی افزود: آثار رپرتوار 
اجراهای عمومی جشنواره تئاتر استانی، امسال در تماشاخانه ها 
و ســالن هایی چون اصلی تئاتر شهر، بهار، اشراق، انوشیروان 

ارجمند و شهید هاشمی نژاد روی صحنه خواهند رفت.
سید جواد اشکذری اظهار داشت: جشنواره تئاتر استانی امسال، 
از چهارم مهرماه به مدت چهار روز در مشهد برگزار می شود و 

در روز هشتم مهرماه مراسم پایانی آن برگزار می شود.
وی افــزود: تئاترهای »داســتان یک خانــواده آبرومند« به 
کارگردانی حمیدرضا مهدوی مقدم از گناباد، »خاطرات جوجه 
اردک زشت« به کارگردانی امیر قربانی از تربت حیدریه، »خانه 
عروسک ایبســن« به کارگردانی بهزاد آقاجانی از نیشابور و 
»امپرسیون جیغ بنفش« به کارگردانی رضا صفاییان از درگز، 
»آواز های عقیم زیر آفتاب« بــه کارگردانی میترا محمدیان 
از کاشمر و تئاترهای »ســهراب و آغاز گرگ« به کارگردانی 
احســان روحی، »ساالد خاورمیانه ای« به کارگردانی مسعود 
عقلی، »کروموزم« به کارگردانی مشترک مهدی سیم ریز و 
محمد جهانپا، »جنوب از شمال غربی« به کارگردانی مسعود 
حکم آبادی، »منصور، حامد، بهروز بدون پنیر« به کارگردانی 
مهیار غازی و علی احمــدی، »کاش خوابت را ندیده بودم« 
به کارگردانی رســول عصاران، »هیوالخوانی« به کارگردانی 
سمیرا سلطانی، »کالپسو« به کارگردانی محمد خوش خلق، 
»بیستون می تازد« به کارگردانی امین رضایی اردانی و »خانه« 
به کارگردانی مهران ســلیمانی پاک از مشهد، باید پیش از 
برگزاری جشــنواره تئاتر اســتانی، در این رپرتوار اجراهای 

عمومی خود را انجام می دهند.

سیاه چادر بافی در سرایان 
جان تازه گرفت

ایسنا: مسؤول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شهرســتان سرایان از احیای هنر سیاه چادر عشایری در این 

شهرستان خبرداد.
محمد عرب اظهار داشت: سیاه  چادر نوعی چادر است که از 
موی بز سیاه و توســط زنان عشایر بافته می شود. عشایر در 
ییالق و قشالق مکان های معینی برای اقامت دارند که معموالً 

در زیر این سیاه چادرها زندگی و استراحت می کنند.
وی از احیای هنر ســیاه چادر عشایری در این شهرستان 
خبــر داد و افــزود: با توجه به رونق گردشــگری در کویر 
ســه قلعه و ظرفیت های مناســب کویری و لــزوم ایجاد 
اقامتگاه هــای بوم گردی در مناطق عشــایری، گروهی از 
زنان عشایر برای توسعه و رونق گردشگری منطقه با کمک 
میراث فرهنگی اقدام به بافت سیاه چادر در شهر سه قلعه 

شهرستان سرایان کرده اند.
مسؤول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان 
سرایان تصریح کرد: به رغم خشکسالی های متوالی و از بین 
رفتن دامداری از سیاه چادرهای عشایری در سرایان استفاده 
می شود و هر ساله در نمایشگاه نوروزی یک یا دو سیاه چادر 

که معرف آداب و رسوم مردم منطقه است، برپا می شود.

عرب با بیــان اینکه مکان های اقامت گردشــگران در نقاط 
مختلف کویر ســه قلعه برای برنامه های کویرنوردی به سیاه 
چادر تجهیز خواهند شد، افزود: هر سیاه چادر از چند »لت« 
تشکیل می شود و هر »لت« نواری به عرض 40 تا 60 سانتی 
متــر و طــول آن گاه 10 و یا 15 متر بافته شــده از موی بز 
سیاه است که در حقیقت »لت« تکه ای از سیاه چادر است و 
زنان »لت«ها را که به شکل یک نوار بافته شده اند، به وسیله 
دستگاهی سنتی در محل زندگی خود می بافند و آن ها را از 
دو طرف به هم می دوزند تا کم کم به شکل سیاه چادر در آید.
وی خاطرنشــان کرد: پرونده ثبت میراث معنوی سیاه چادر 
عشایری تهیه شــده و در صورت تأیید و موافقت استان این 
هنر به نام ســرایان در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت 

خواهد رسید.

خبر
غفلت از سرمایه گذاری 

در حوزه گردشگری گناباد
گنابــاد- خبرنگارقدس: معــاون توســعه، مدیریت و 
پشــتیبانی اداره کل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری خراسان رضوی در آیین تودیع و معارفه رئیس 
اداره میراث فرهنگی شهرســتان گناباد گفــت: ایران در 
فهرست 10 کشور اول جهان به لحاظ جاذبه های فرهنگی 
و طبیعــی قــرار دارد و پس از برجام و رفــع تحریم ها ما 
شــاهد حضور گردشگران خارجی در ایران هستیم و برای 
نخستین بار ایران جزو مقاصد اصلی تورهای گردشگری در 

سال 2016 قرار گرفت .
صالح نیا گفت: در راستای توسعه صنعت گردشگری گناباد، 
اقدام های خوبی انجام شده است، برگزاری تور گردشگری 
مدیران آژانس های مسافرتی، استفاده از ظرفیت بوم گردی 
روستای ریاب، برگزاری تورهای گردشگری به مقصد گناباد 
و... سبب شده است که گردشــگری در شهرستان گناباد 
شروع شود. فرماندار گناباد نیز در این جلسه گفت: تاکنون 
ســرمایه گذاری چندانی در حوزه گردشــگری شهرستان 
گناباد نشده است و امیدواریم با توجه به ثبت جهانی قنات 
قصبه و ســایر اقدام های انجام شده، بتوانیم تحولی ایجاد 
کنیم و سهم گردشگری را از اقتصاد شهرستان باال ببریم.

در این مراســم علیرضا شناســایی به عنوان رئیس جدید 
این اداره منصوب و از زحمــات امان اهلل نوروزی قدردانی 
شد. شناســایی پیش از این، ریاست اداره میراث فرهنگی 
گنابــاد، ریاســت اداره روابط عمومی و فرهنگی اســتان 
خراســان جنوبی و ریاست اداره میراث فرهنگي خوسف را 

در کارنامه خود دارد.

راه اندازی »باشگاه  کتابخوانی کودک و 
نوجوان« در نیشابور

نیشــابور - خبرنگار قدس: باشگاه  کتابخوانی کودک و 
نوجوان کشــور در شهرستان نیشابور پایتخت کتاب ایران 

15 و16 شهریور ماه شروع به کار می کند.
مســؤول دبیر خانه پایتخت کتاب ایران، مســتقر در اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی نیشابور اظهار داشت: کارگاه های 
آموزشی جشنواره باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان 
باهمکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی 
15 و16 شــهریور ماه در نیشابور شــروع به کار می کند و 

سپس در 10 شهر دیگر ادامه می یابد.
نرجس مقدم پاشــا افزود: این کارگاه ها دو روزه با حضور 
اســتادان بنام کشور تشکیل شده و شرط برگزاری کارگاه 
حضور حداقل 15 نفر در هر کارگاه اســت که 30 گروه در 

شهرستان نیشابور تشکیل شده است.
وی خاطرنشــان کرد: آموزش و پــرورش، مربیان کانون 
پرورش فکــری، مروجان کتابخوانی، فعــاالن کانون های 
فرهنگی مساجد، بهزیســتی و همه کسانی که می توانند 
15 کــودک یا نوجوان را دور هــم جمع کرده و یک گروه 

کتابخوانی تشکیل بدهند، در این دوره حضور یافته اند.
مقدم پاشــا عنوان کرد: ایــن دوره رایگان بــوده و برای 
شرکت کنندگان گواهی آموزشی مورد تأیید وزارت آموزش 
و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان کشور 

صادر می شود.

مسؤول دبیر خانه پایتخت کتاب ایران نیشابور یادآورشد: 
تشکیل باشگاه های کوچک کتابخوانی میان دانش آموزان، 
کمک به افزایش ســرانه مطالعه میان کودکان و نوجوانان، 
تقویت فرهنــگ گفت و گو و تقویت اســتدالل و مهارت 
در بحث و قــدرت تحلیل و تفکر انتقــادی در کودکان و 

نوجوانان از اهداف این باشگاه است.
کارشــناس آموزش اداره فرهنگ وارشاد اسالمی نیشابور 
تصریح کرد: گســترش فرهنــگ همکاری و مشــارکت 
در انجــام یــک کار گروهی، آشــنایی دانش آمــوزان با 
کتابفروشــی ها، پیشــرفت تحصیلی، کمک به تأسیس و 
تقویت کتابخانه های کوچک کالســی، کانونی، آپارتمانی، 
محله ای، مسجدی و... در راستای اهداف باشگاه  کتابخوانی 

کودک و نوجوان می باشد.

نمایش »اطلسی های لگدمال شده« 
به روی صحنه می رود

قدس: نمایش »اطلســی های لگدمال شده« از امروز در 
تماشاخانه شمایل به روی صحنه می رود.

گفتنی اســت، این نمایــش از امروز تا 31 شــهریور ماه 
ساعت20 در تماشاخانه شــمایل واقع در خیابان سناباد، 

بین سناباد 45 و 47 به روی صحنه می رود.
»اطلسی های لگدمال شده« نمایشی به قلم نمایشنامه نویس 
شهیر جهان »تنسی ویلیامز« است که در آن فرزاد علوی 
به عنوان طراح و کارگردان، مهــدی دلگیر و فرزاد علوی 
به عنوان تهیه کنندگان، صابر افشارزاده به عنوان دستیار 
کارگردان و برنامه ریــز، مرتضی ملتجی، عارفه معماریان، 
علی ناملی به عنوان بازیگر، زینب رشــتی به عنوان طراح 
لبــاس، روح اهلل مهاجــر به عنوان عــکاس و محمد جواد 

آبجوشک به عنوان مدیرروابط عمومی حضور دارند.

تئاتر درگز پس از 11 سال 
در جشنواره تئاتر استان نماینده دارد

قدس: نمایش »امپرسیون جیغ بنفش« پس از 11 سال، 
توانست به نمایندگی از تئاتر شهر درگز، در جشنواره تئاتر 

استان خراسان رضوی)رضوان( حضور یابد.
»امپرســیون جیغ بنفش« به نویســندگی پیام الریان به 
کارگردانی رضا صفاییان پس از 11 سال به عنوان نماینده 
شهر درگز به جشنواره تئاتر استانی رضوان خراسان رضوی 
راه یافت.در این نمایش که مراحل آماده ســازی و تمرین 
خود را در شهر درگز طی می کند، هادی صالحیان، سهیل 
بابایــی، محمدجواد قربان زاده، مهــال زارع و نینا گودرزی 

نقش آفرینی می کنند.

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m
فرهنگ و هنر

نمایشگاه نقاشی »سمانه احسانی نیا« در آسمان   قدس: نمایشگاهی از نقاشی های »سمانه احسانی نیا« در گالری آسمان به نمایش درمی آید.این نمایشگاه پنج شنبه 
هجدهم شهریورماه ساعت 18 با حضور جمعی از هنرمندان و هنردوستان گشایش خواهد شد و احسانی نیا شماری از آخرین آثار خود را به نمایش می گذارد.سمانه احسانی نیا، 

هنرمندی است که به دلیل معلولیت با دهان نقاشی می کشد و نمایشگاه آثار او تا بیست و سوم شهریورماه هر روز از ساعت 18 تا 21 پذیرای بازدیدکنندگان است.
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