جاذبه تاریخی سه کوهه؛ یادگار دوران قاجار
گروه فرهنگ -سه کوهه ،یکی از آبادیهای بسیار قدیمی سیستان و مربوط به دوران قاجار در  ۳۰کیلومتری جنوب غربی زابل
واقع شده است .بنای اصلی آن از سه قسمت به هم پیوسته ارگ های جنوبی ،شمالی و میدانی تشکیل شده است .قلعه سه
کوهه به عنوان آخرین کرسی نشین سیستان به ثبت رسیده و بنیان گذار آن خاندان سرابندی بوده است که در فرایند مهاجرت
در دوره نادر شاه وارد سیستان شدند .اوج حیات سیاسی و نظامی این قلعه مربوط به زمان ناصر الدین شاه قاجار است به گونه
ای که در جریان تکاپوهای استعماری دولت انگلستان و جدا سازی بخش هایی از ایران نقش بازدارنده مهمی را ایفا کرده و در
لشکرکشی به هرات نقش فعالی را عهده دار بوده است .یکی از نکات قابل تامل در این بنا معماری کهن آن است چرا که قسمتی
از تاریخ معماری این منطقه را در حدود  300سال به تصویر می کشد بنای مذکور در مرکز روستای سه کوهه بر باالی تپه ای
مرتفع که اطراف آن دشتی نسبتا هموار است قرار دارد.
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پارک های زاهدان ،صحنه نمایش های خیابانی

استقبال مردم از اقدام بی سابقه ارشاد
گــروه فرهنگ – همچون شب هــای گذشته برای
گذراندن اوقات فراغت با خانواده به پارک های شهر
زاهــدان رفتیم و در میان هیاهوی کودکان ،رکاب
دوچرخه ها ،اسپک و ساعد زدن جوانان به قدم زدن
پرداختیم که تجمعی منسجم اما نامنظم نظرها را به
خود جلب کرد و افراد را نیز به سمت خود کشاند.
عــده ای هنرمند در میان دای ــره تشکیل شــده از
خانواده ها به اجرای تئاتر پرداخته بودند .نوع کمدی
این نمایش سبب شده بود تا خانواده ها به دور از سن
و جنسیت در شعاع این دایره بایستند و از تماشای
آن لذت ببرند لذتی که از چهره هنرمندان به خوبی
درک می شد که انرژی بیشتری برای اجرای بهتر از
تجمع دریافت می کنند .این اتفاق سبب شد برای
دیدن اجرایی دیگر با هنرمندان همراه شویم اما این
بار مکان پارک فرهنگیان زاهدان بود ،حدود ساعت
 23هر کس در نقطه ای از پارک به همراه اعضای
خانواده اش نشسته بود .جمع هنرمندان که وارد
پارک شد توجه حاضران را به خود جلب کرد .پس از
مشخص شدن مکان اجرا بازیگران مراحل آمادگی
خود را برای اجرا آغاز کردند یکی صدایش را گرم و
دیگری لباس اجرایش را مرتب می کرد.
اشتباهم را متوجه شدم
یکی از جوانان می گوید :فقط در تلویزیون و فیلم
ها تئاتر در پارک ها را می دیدم اما امروز از نزدیک
شاهد آن بــودم .هر چند در ابتدا به دلیل خامی
جوانی حرف هایی می گفتم اما پس از آن که متوجه
شادی خانواده ها از این دورهمی شدم به اشتباهم
پی بردم و متوجه شدم هنر چه تأثیری می تواند در
توسعه جامعه داشته باشد.
«مسعود» که نخواست فامیل اش گفته شــود می
افزاید :هر شب به پارک می آمدیم و گاهی وقتمان را
با بازی و گاهی هم با قلیان هدر می دادیم اما امشب
می توان گفت بهترین نیم ساعت زندگیم را در میان
مردم گذراندم کاش چنین اجراهایی در پارک ها
بیشتر شود .مادر کودک  8ساله ای نیز می گوید:
در ابتدای حضور هنرمندان گمان داشتم نزاع دسته
جمعی در پیش است ،به همین دلیل فرزندم را به
سمت خود فراخواندم اما بعد از این که بازیگران کار
خود را آغاز کردند با توجه به خنده جماعت حاضر و
تقاضای دخترم به حضور در این جمع ترغیب شدم و
از این موضوع خرسندم چرا که عالوه بر من فرزندم
نیز در کنار دیگر خانواده ها چند دقیقه ای را با دیدن
تئاتر سپری کرد و شاد شد« .سهیال ســاالری» می

افزاید :با اتفاق های خوشایندی که امشب برای
پارک فرهنگیان رخ داد می توان گفت که جماعت
حاضر بسیار مشتاق وجود چنین نمایش هایی در
پارک ها شده اند و این را می توان از زمزمه هایشان
به خوبی فهمید چرا که تاکنون نشده بود چنین
جمعیتی به دور از جنسیت و باورهای اجتماعی
در کنار یکدیگر حتی به شکل فشرده و ایستاده
به تماشای تئاتر بپردازند و امشب به دلیل حضور
هنرمندان این اتفاق افتاد و ما امیدواریم به همین
نقطه ختم نشود .می طلبد تا مسئوالن حوزه هنر
بیشتر به اجرای نمایش های خیابانی در پارک ها بها
دهند چرا که مهم ترین و موثرترین اشخاص در ایجاد
فرهنگ می توانند همین گروه های هنری باشند.
پدر یک خانواده سه نفری هم می گوید :به دلیل
زوایای منفی ایجاد شده در استان که به قدرت می
توان گفت کذب است در هنگام تجمع هنرمندان
بسیاری از خانواده ها هراس از رخ دادن یک نزاع
و دیدن صحنه های ناخوشایند را داشتند اما وقتی
بازی هنرمندان آغاز شد و صدای قهقهه مردم فضای
پارک را در بر گرفت همان خانواده ها که لوازم شان
را جمع کرده بودند به میان جمعیت آمدند و نمایش
را تماشا کردند در آخر نیز خندان به سراغ لوازم شان
رفتند چرا که نه تنها اتفاق ناخوشایندی را شاهد
نبودند بلکه یک نمایش کمدی را به نظاره ایستادند.
«علی شهرکی» می افزاید :رشد فرهنگی در استان
سرعت بیشتری به خود گرفته است و در پی آن امروز
شاهد آن هستیم که خانواده های متعددی پاسی
از شب را در بوستان ها می گذرانند و این بهترین
فرصت است تا از ظرفیت ایجاد شده برای رشد و
ارتقای فرهنگ جامعه با اجرای تئاتر بهره الزم گرفته
شود چون نقش آنان بر هیچ کس پوشیده نیست.
آن چه دیدیم بیش از حد تصور بود
یکی از هنرمندان پس از اجرایش می گوید :چند
سالی است که تئاتر کار می کنم اما طی این سال ها
کمتر از انگشتان دو دست شاهد چنین استقبالی از
نمایش های خیابانی بودم ولی امشب حضور خانواده
ها و کودکان سبب دلگرمی بیشتر هنرمندان شد که
نتیجه آن انرژی مضاعف برای اجرا بود و این بسیار
دارای اهمیت است« .محدثه مهرپویان» می افزاید:
در ابتدای اجرا بیم آن را داشتم که واکنش مردم
مناسب نباشد اما با آغاز اجرا به دلیل استقبال زیاد
و ارتباط برقرار کردن تماشاگران با نمایش هراس
بازیگران به انرژی و اشتیاق بیشتر تبدیل شد و با

-1درياچه اي در اتريش  -2آقا  -سرکش  -فلزچهره
 -3شوربا – پسر ارشد نوح  -شهرها -به دنیا آوردن
 -4اخگر -رج  -زمــان بی پايان -5مخوف – پیرو
حزب هیتلری  -6خدعه – بوی رطوبت  -راه ميان
بر -قوت الیموت  -7نــژاد  -گياه رنگرزی -شاعر
نــوپــرداز -8کــتــاب لغت  -بشر -نظیر  -9آینده
 ســاحــل -بــیــزاری جستن  -10گ ــودال – حرفهمراهی -پــدر -نرمی  -11قلم  -بخشنده -12
عمود آهنین  -هر یک از پنج کتاب اول عهد قدیم
تورات – ایستگاه قطار  -13اگر -دانه  -اسم  -آزاده
 -14گیج – خارجی ترین الیه زمین  -حلقوم -15
رماني از آن ادواردز

توجه به این انــرژی بدون شک در شب های آینده
اجراهایی با انرژی بیشتر از سوی هنرمندان شاهد
خواهیم بود چون آن چه امشب شاهد بودیم فراتر از
حد تصور بود و این بسیار مهم است.
رد پای تئاتر در مطالبه گری مردم
کــارگــردان نمایش خیابانی «او نباشد دیگری»
می گوید :در گذشته اجــرای تئاتر خیابانی برای
هنرمندان مقدور نبود چراکه به دلیل ناشناخته
بودن این هنر ،گاه اتفاق های ناخوشایند متعددی
برای گروه های نمایش رخ می داد اما امروزه شرایط
تغییر کــرده است و حضور گــروه های نمایشی در
بوستان ها و مکان های عمومی سبب شوق حاضران
نیز می شود که ارتباط برقرار کردن آنان با هنرمندان
و واکنش هایشان به اتفاق های نمایش گواهی بر
این ادعاست« .پرویز باقری» می افزاید :پس از سال
ها تالش هنرمندان پیشکسوت ،امروز تئاتر جایگاه
خود را در میان مــردم پیدا کــرده است و اشخاص
بسیاری که اغلب از نسل های نو هستند برای دیدن
تئاتر به مکان های اجرا می روند و گاهی نیز خواهان
اجراهای دیگر هستند که این یعنی هنر تئاتر در
مطالبات مردم جای گرفته است و رد پای آن را به
خوبی می توان دید .وی بیان می کند :هنرمندان
در توسعه فرهنگی جامعه نقش بسیار مهمی دارند
و می طلبد برای پررنگ تر شدن این نقش از آنان
حمایت شود .آنان نیز مانند همه اقشار جامعه نیاز
به امکانات الزم برای زندگی بی دغدغه دارند و نمی
توانند بدون کسب درآمد همه وقتشان را برای تهیه و
اجرای نمایش بگذارند.

-1هــاک  -کرباس – تارنما  -2زخم – پایتخت
دولت ماد  -جایز  -3مساوی عامیانه – از اسم های
پسرانه – دور دهان -4خالص -اگر برعکس شود به
معنی خورشید است  -انديشه  -5شهری در خراسان
رضوی – از سنگ های آذرین  -6مهم و شورانگیز-
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معاونمدیرکلمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریخبرداد:

اختصاص  300میلیون به هر روستای هدف گردشگری

گــروه فرهنگ 300 -ملیون ریــال اعتبار از طرف معاونت صنایع دستی
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری به هر روستای هدف
گردشگری استان اختصاص پیدا کرد .معاون صنایع دستی اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری به خبرنگار ما گفت :بر اساس برنامه
ریزی ستاد معاونت صنایع دستی کشور در راستای احیا و توسعه روستاهای
هدف گردشگری ،پنج روستا در سیستان و بلوچستان در مرحله نخست به
عنوان روستای هدف صنایع دستی و گردشگری انتخاب شد« .بهروز عیسی
زهی» افزود :تمین ،سنگان و ناهوک در بلوچستان و سه کوهه و قلعه نو در
سیستان به عنوان روستاهای هدف گردشگری مشخص شد و پس از بررسی
های انجام شده در زمینه امکان سنجی و مطالعه بر این روستاها و نیازسنجی
های آموزشی  300میلیون ریال اعتبار به ازای هر روستا به این معاونت
اختصاص پیدا کرد.
وی با بیان این که برگزاری دوره های آموزشی و احیای رشته های صنایع
دستی بومی از برنامه هایی است که در این روستاها اجرا می شود ادامه
داد :بر اساس تعاملی که با دهیاری های روستاهای هدف گردشگری انجام
شد فضاهایی به منظور اجرای دوره های آموزشی با عنوان آموزش شاغالن
صنایع دستی در اختیار این معاونت قرار می گیرد.
به گفته وی این دوره های آموزشی در راستای توانمندکردن هرچه بیشتر
صنعتگران روستاهای هدف گردشگری و در راستای طرح ضربتی تولید و
اشتغال برگزار می شود ،ایجاد اشتغال موثر و پایدار روستاییان و توسعه و
ترویج صنایع دستی در روستاها نیز از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

اجرای تئاتر خیابانی در استان آغاز شد

رونق تئاتر خیابانی در استان
رئیس انجمن نمایش استان نیز می گوید :چند سالی
است که اجــرای تئاترهای خیابانی در مکان های
متعدد استان مــورد توجه قــرار گرفته و در نشست
های مختلف به گروه های نمایش استان نیز برای
پرداختن به این مهم تأکید شده است که در پی آن
امروز گروه های بسیاری از شمالی ترین یا جنوبی
ترین نقطه استان به این امر پرداخته اند وعالوه بر
استقبال رضایت مردم را نیز به ویژه در شهرستان
ها به همراه داشته است« .علیرضا سلمان نژاد» می
افزاید :در زاهدان گروه های مختلفی اقدام به اجرای
تئاتر خیابانی کردند که می توان گفت استقبال از
اجراهای خیابانی جشنواره تئاتر استانی حاصل این
اجراها بوده است و نشان می دهد مردم استان با
تئاتر ارتباط برقرار کرده اند و حتی خواهان اجراهای
خیابانی هستند که خود نکته بسیار مهمی است
چون تا پیش از این تئاتر جایگاه چندانی نداشت .به
گفته وی استقبال مردم استان از تئاترهای خیابانی
اجرا شده طی چند سال اخیر موجب شد تا در بیست
و هفتمین جشنواره تئاتر استانی ،بخش خیابانی
اضافه شود که مورد استقبال هنرمندان قرار گرفت و
 9نمایش خیابانی از شهرستان های زاهدان ،زابل،
هیرمند ،زهک ،ســراوان و چابهار اجراهای خود را
آغاز کردند .وی می گوید :اجراهای عمومی تئاتر
خیابانی پس از جشنواره تئاتر استانی نیز در فهرست
برنامه های انجمن نمایش استان جای گرفت و پس از
اتمام جشنواره گروه های نمایش خیابانی اجراهای
خود را در نقاط مختلف استان آغاز می کنند تا به
خواسته مردم جامه عمل پوشانده شود.
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اجرای تئاتر خیابانی بیست و هفتمین جشنواره تئاتر سیستان و بلوچستان
از دوشنبه شب گذشته در استان آغاز شد .دبیر بیست و هفتمین جشنواره
تئاتر استانی به خبرنگار ما گفت :با فرا رسیدن زمان برگزاری جشنواره تئاتر
استان برنامه ریزی ها در دو بخش صحنه ای و خیابانی انجام شد و نمایش
نامه های متعددی به دبیرخانه رسید که بعد از تایید و آماده سازی مورد
بازبینی قرار گرفت و از میان نمایش های کاندیدا شده  9نمایش خیابانی
جواز حضور در بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استانی را دریافت کردند.
«حسن خمری» افزود :با مشخص شدن نمایش های صحنه ای و خیابانی
برنامه ریزی و زمان بندی اجراها انجام شد براین اساس در بخش خیابانی
 9نمایش راه یافته در پارک فرهنگیان و میدان سربازان گمنام زاهدان اجرا
و توسط داوران قضاوت می شود اما هر کدام از این نمایش ها باید در ادامه
شب های برگزاری جشنواره تئاتر استانی در پارک های یاس ،الله و مجتمع
تفریحی الدیز اجرای عموم داشته باشد.
وی ادامه داد :پس از بازبینی نمایش های کاندیدا شده برای شرکت در
جشنواره تئاتر جشنواره تئاتر استانی نمایش های «حکایتی از امــروز» به
کارگردانی حسام باقری« ،او نباشد دیگری» به کارگردانی پرویز باقری از
زاهدان« ،دختر تنها» با کارگردانی یوسف محمودی از هیرمند« ،این نبود
زندگی» به کارگردانی محمد غالمی از چابهار و «گوریج» به کارگردانی
جمال ناصربلیده از قصرقند« ،رستم و رهگذر» به کارگردانی حمید پناهی
از زابل« ،عروسی گز» به کارگردانی محمد امیر شهرکی از زهک« ،خانه ام
ویران» به کارگردانی عبدالشکور رضایی پور و «مهمان» به کارگردانی رسول
بخش حسین بر از سراوان به بخش خیابانی جشنواره راه یافتند.
وی اذعان کرد :تئاتر در استان آن گونه که باید در میان مردم جایگاه خود را
پیدا نکرده است در این میان اجراهای خیابانی می تواند آنان را بیش از پیش
با این هنر آشنا کند به همین منظور بخش خیابانی امسال به جشنواره تئاتر
استانی اضافه شد تا زمینه ساز توجه مردم به هنر تئاتر باشد در همین راستا
از دوشنبه شب گذشته اجراهای بخش خیابانی بیست و هفتمین جشنواره
تئاتر استان کار خود را آغاز کرد .وی اظهار کرد :با توجه به هدف گذاری
های انجام شده پس از هماهنگی با شهرداری ها پارک های فرهنگیان،
الله و یاس ،مجتمع تفریحی الدیز و میدان سربازان گمنام به عنوان مکان
های اجرای خیابانی در نظر گرفته شد و سیلی از عالقه مندان به تئاتر در
این مکان ها به تماشای نمایش نشستند .به گفته خمری در بخش صحنه
ای جشنواره تئاتر استان نیز نمایش های اشک مریم به کارگردانی سینا
مرزبان از زاهدان« ،تولدی دیگر» به کارگردانی مهدی هاشمی« ،دوچش
پیدا» به کارگردانی پرویز باقری« ،دژاوو»به کارگردانی حمید کمیلی خواه
و «آیفون» به کارگردانی سعید بادینی از زاهدان در امروز به روی صحنه می
رود و نمایش های خواب خشک گندم به کارگردانی محمود فرقراد ،بی
خانمان به کارگردانی امین ریگی از سراوان ،ماهور به کارگردانی احمدگل
بیکی ،آسوکه زرنج به کارگردانی مهدی تقی زاده از زاهدان و گاروبیران به
کارگردانی نظیر برهان زهی از ایرانشهر اجراهای روز دوم جشنواره است.
وی افــزود :نمایش های راه یافته به بخش صحنه ای بیست و هفتمین
جشنواره تئاتر استانی در سالن های تئاتر شهر زاهدان ،مالصدرای دانشگاه
ادبیات و پالتو حوزه هنری زاهدان به روی می رود و عالقه مندان می توانند
با حضور در این سالن ها به صورت رایگان نمایش ها را تماشا کنند.

فردا؛ برگزاری جشنواره چنگال در ایرانشهر
جشنواره چنگال فــردا  23شهریور ماه در دهستان ابتر بخش مرکزی
ایرانشهر برگزار می شود .معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری به خبرنگار ما گفت :اولین جشنواره گردشگری
چنگال با محوریت اداره با همکاری فرمانداری ویژه و بخشداری مرکزی
ایرانشهر ،شوراها و دهیاری ها فردا به میزبانی دهستان ابتر برگزار می شود.
«مجتبی میرحسینی» افزود :جشنواره های پدیده های تک مکانی و تک
زمانی مانند جشنواره های انگور یاقوتی سیستان ،برداشت گندم ،هامین،
میوه های گرمسیری ،انار سنگان و جشنواره ورزش های آبی در استان
برنامه ریزی و جشنواره چنگال نیز در تقویم جشنواره های گردشگری
امسال با نگاه به توسعه بوم گردی و توجه به مناطق بکر و کمتر دیده شده
گنجانده شد .وی اظهار کرد :چنگال نوعی صبحانه ،پیش غذای مقوی و
عصرانه است که در گذشته در مکران بلوچستان به سبب وجود انواع خرما و
گندم رایج بود اما در حال کم رنگ شدن است و محدود به ایام خاصی از سال
مثل فصل دروی گندم یا فصل هامین یا همان رسیدن و برداشت خرما شده
است .وی خاطرنشان کرد :چنگال می تواند جانشین مناسب و ارگانیک
شیرینی ها و مواد قندی باشد که سبب افزایش قند و چربی می شود.

