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*مهسا طاقتی احسن 
 دبیر بیست و ششمین 
جشنواره بین المللی تئاتر کودک 
و نوجــوان ،مجیــد قنــات "عموقناد" ، 
هنرمند شهیر و ماندگاری که چند نسل است 
ردپــای هنرمندی او در ذهن و قلب کودکان و نوجوانان و حتی 

خانواده های آنان نقش بسته است.
عمو قناد نام آشنا که کودکان و نوجوانان حال خوب کودکانه 
هایشــان را مد یون او هستند ، امسال دبیری بیست و ششمین 
جشــنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان را به عهده 

گرفته است.
جشــنواره بیست و ششــم حاال فرصتی شــد تا در حاشیه 
برگــزاری  ایــن رویداد گفــت و گویی کوتاه با وی داشــته 
باشــیم و یــاد و خاطــرات کودکیمــان را زنده کنیــم. وقتی 
روبــروی مرد مهربان رویدادهــای کودکانه ام قرار میگیرم؛  
مجیــد قنــاد در همان ابتــدای صحبتهایش از عشــق خود به 
کــودکان و نوجوانان اینگونه ســخن میگویــد که از کودکی 
مــادرم برای من هم پدر بود و هم مادر، از ۶ ســالگی پدرم 
را از دست دادم و دوست داشــتم از طریق پدر محبت ببینم 
اما آن را نداشــتم، و آنروزها من هم دلم میخواســت به این 

شکلبه همه کوکان محبت کنم.
حرف که به اینجا میرســد به او میگویم چه رازی شما را بین 
سه نسل از ایرانیان محبوب کرده و او با لبخندی که همیشه بر 
لبهای او نقش بســته اســت ، اینگونه پاسخ  میدهد  در این ۴۰ 

سال متوجه شدم که باید با کودکان صادق بود.
باید با آن ها دوست باشیم ، به عنوان پدر و مادر آن ها نقش 
درســتی را ایفا کنیم و اگر در دوســتی با آن هــا، صداقت هم 
داشته باشــیم و برای مطرح شدن مقابلشان ظاهر نشویم، 

آنگاه میتوانیم در قلب های کوچکشان جا بگیریم.
من همیشــه بــرای کــودکان ارزش و احترام 
قائل شدم و حتی در ســخت ترین و پرتنش 
ترین شرایط نیز محبتم را از کودکانی که 

به سمتم می آیند دریغ نکرده ام.
گفتگــو که بــه اینجا میرســد  از عموی نام 
آشــنای کودکان میپرســم راستی شــما چند 
فرزنــد دارید؟ پاســخش باعث میشــود اورا 
بیشــتر در دل ســتایش کنم وقتی می گوید : 
چــون در برنامه های من هفته ای۱۵۰ کودک 
شــرکت میکنند، پس من هفته ای ۱۵۰ فرزند 

دارم.
قناد با اشاره به این موضوع که در سال های 
پیــش نقش داور را در جشــنواره ایفا میکردو 
ضمن تشکر از خبرنگاران بابت بازگویی نقاط 
ضعف و قوت جشــنواره  درباره رویداد بیست 
وششــم گفت :  افتخار دبیری این جشــنواره 
نصیب بنده شــده اســت و ما امسال اشکالت و 
نقاط ضعف خــود را به مســئولین انتقال داده 
تا برای ســال های آینده کــودکان و نوجوانان 

شاهد اجرای جشنواره ای بهتری باشند 
وی از تغییــرات جشــنو اره د ر ســال ها ی 
اخیــر گفت از اینکه  حجم کارهای جشــنواره 
روز به روز بیشــتر می شود پس باید سالن ها 
امکانات فنی و پرژکتور را بیشتر کرد تا کمتر 

نقصی پیش رویمان باشد 
قنــاد از دغدغــه خود در جشــنواره هم 
ســخن میگوید ، از همــه نگرانی ها در این 
زمینه معتقد اســت :  دغدغه من این اســت 
که بچــه ها بتواننــد به خوبی از جشــنواره 

اســتفاده کنند به هر ترتیب همدان سالهاســت میزبان یک 
جشــنواره بین المللی است  جشــنواره ای با سابقه یک ربع 
قــرن و آرزو میکنم میزبانــی از این رویداد کودکانه باعث 
شــود به گروههای  هنرمند و تماشــاچی و جامعه محلی در 
رده ســنی های متعدد  به خصوص بچــه ها خوش بگذرد . 
حرفهایمــان در حالــی پایان یافت که عمو قنــاد به  اتفاقی 

زیبای جشــنواره بیســت و ششــم اشــاره کرد و گفت در 
برنامه اختتامیه امســال شــاهد حضور رضــا بابک و خانوم 
باغچه بان خواهیم بود . حرفهایمان تمام میشــود عمو قناد 
میــرود و مــن پس از ســالها که بــا نام و چهــره این مرد 
مهربــان خاطرات کودکیم زیبا میشــود تازه پی میبرم چرا 

مجید قناد عمو قناد شــد ؟ .....

عموقناد:

بدون پدر بزرگ شدم
 دوست داشتم پدر همه کودکان باشم

■ با کودکان صادق باشید تا محبوب دلهایشان شوید 

نمایش 
بالتازار 
عروسک
*حدیثه حبیبی

بازیگرنوجــوان  فاطیماپورقاســمی   
نمایــش بالتازار بــه کارگردانی محســن 
پورقاســمی درنمایش بالتازار عروسک از 

عالقه خود به نمایش می گوید : 
۱8 سال  سن دارم و درجشنواره ۲۶ام 
درنمایش بالتازار عروسک گردانی میکنم 
و هدف ایــن نمایش پیداکردن نصفه عقل 
یک کودک است که این نصفه عقل شامل 
عشق،محبت ودوستی گم شده دراوست و 
کودک به کمک دوســت خیالی اش یعنی 

بالتازار آن را پیدامی کند.
دررقابــت  کاری  هیــچ  ازنظرمــن 
باکاردیگرنیســت و هرنمایشــی درجــای 
خــود عالــی اســت و ایــن مقایســه نمایــش 
هــارا نمیپســندم و ازنظــر مــن هرنمایشــی 
خوبــی خــودرا دارد و اعتقــادی بــه جایــزه 
و رقابــت نــدارم و همــه کارهــا قــوی 

ــت. اس

درتئاتــر  ازکودکــی  ای  حرفــه  بصــورت 
اولیــن ســال حضــورم درجشــنواره  بــودم و 
بــه  ســینا  بوعلــی  درنمایــش  ســال۹۰بود 
کارگردانــی نوشــین بیگلریــان و پــس ازآن 
تقریبــا درجشــنواره حضورداشــتم. هرســال 
ســطح کیفــی کارها خــوب اســت آمااســتقبال 

مــردم بــه انــدازه ســال هــای قبــل خــوب نبــوده 
. ست ا

ــوال  ــایت تی ــا ازس ــط ه ــروش بلی ــده ی ف ای
ایــده ی خوبــی اســت اماچــون هنــوز بیــن 
مــردم جانیوفتــاده اســت باعــث شــده اســتقبال 
کمترباشــد و صندلــی هــای خالــی درســالن بــود 

و ســالن هــا خالــی ترشــده اســت و نظــم ســال 
ــدارد. ــل ران ــای قب ه

تبلیغــات نبایــد محــدود بــه زمــان جشــنواره 
باشــد و بایدتبلیغــات گســترده ترشــود وازقبــل 
ــردم  ــه م ــتقبال و عالق ــوند تااس ــردم آگاه ش م

بیشترشــود.
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برای کودکان آینده ساز 
این سرزمین روزهای 

آبی و شب های 
پرستاره بسازیم

 شهرام کرمی، مدیرکل هنرهای نمایشــی کشور برای بیست وششمین 
جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان پیام ارسال کرد.

»به نام پروردگار کودکی
 رویا و بازی نشــان جهان کودکی اســت که 

با شوق و شــادی برای همه بچه های زمین 
آرزو داریم. نمایــش بزرگ این زندگی، 
حضور همین غنچه های امیدبخش است 
که خیال و سادگی با حضورشان جاری 

می شود. 
نمایشــگران تئاتر کودک و نوجوان 

با عالقه و احســاس پاک، آغازگر جشن 
زیبــای لحظه های کودکی هســتند. آنچه 

نشــان خدا دارد بــا حضور ایــن امانت های 
ا شــیرین تــا بــرای زیبایی ایــن دنیــا بهترین ها  ر

جستجو کنیم. ما تکلیف داریم برای کودکان آینده ساز این سرزمین  روزهای 
آبی و شــب های پرستاره را بســازیم. هنر تئاتر، اتفاق رویایی بزرگی است تا 
به بلندی ابرهای آســمان و کوه های بلند زمین، پرواز کنیم و دنیای پرشوق و 

سبز و زیبا را نظاره کنیم.
جشنواره دوباره ای را آغاز می کنیم که چیدن گل های زیبا را نوید می دهد. 
برای ســاختن ایــن محفل زیبا و حضور و تالش شــما بهترین پــاداش لبخند 
رضایت کودکان اســت. شــما برپاکنندگان بیست و ششــمین جشنواره بین 
المللی تئاتر کودک و نوجوان دوســتان بچه های این زمین هستید و ما با امید 

روشن به افق و آینده روشن برای مردمان این دیار مهربانی چشم داریم.«
* شهرام کرمی
مدیر کل هنرهای نمایشی

 بیست و ششــمین جشــنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان را در 
حالــی برگزار می کنیم کــه این رویداد فرهنگی خجســته با نــام همدان و 

هگمتانه هماهنگ و عجین شده است.
و عجیب نیســت که جشــنواره جهانی هنر متعالی نمایش، آن هــم در گونه" کودک و 

نوجوان" در شــهری برپا می شــود، که جزو معدود بر جای ماندگان از تمدن های چند 
هزار ســاله است و هم نفس با عصر طالیی یونان و حتی بیش از آن، این منطقه مولد 

سیاست ، فرهنگ و هنر بوده است .
ایــن میزبانی هنر بــرای پایتخت تاریخ و تمدن، افتخاری اســت که روز به روز 
بر شــکوه و جالل برگزاری آن و اهمیت یافتنش در ســپهر فرهنگ کشور افزوده 

می شود.
 در ایــن یــک هفته برگزاری این آیین هنری، شــهر و اســتان مــا رنگ و بوی 

کودکانه می گیرد و از در و دیوار عطر و بوی مســئولیت شناسی نسبت به نسل آینده، 
از مسئوالن تا آحاد جامعه را به تفکر و تدبیر وامی دارد.

به  این جشــنواره مبارک در حالی با شــعار "کودک، طبیعت و تئاتر " برپا می شود که جهان  مــا 
پیوند این سه عنصر انسان، فرهنگ و طبیعت و پاسداشت و حرمت گذاری به سایر مخلوقات خداوند، از کوه، دشت و دریا 

تا انواع حیوانات و آفریده ها بیش از گذشته نیازمند است.
 امیدواریم با همت و دانشــی که خالقان اثرهای نمایشــی در صحنه های تئاتر کودک و نوجوان از خود بروز می دهند و با 
اســتفاده از ابزار قدرتمندی که در اختیار نمایش و صحنه است، کودکانمان در زمینه آموزش، تفریح و سرگرمی، خالقیت، 

افزایش اعتماد به نفس و تربیتی در تراز فرهنگ و تمدن پر افتخارمان توشه بر گیرند.
 به مجریان و خالقان هنرمند، دانا و توانایی که نتیجه یک سال تالش، پیگیری، تفکر و خالقیت خویش را در جهت توسعه 
فرهنگ و هنر، آن هم برای نســل پرشور کودک و نوجوان در شهر باستانی همدان ارائه می کنند، دست مریزاد می گویم و 

امیدوارم دسترنج هنریشان همچون سال های گذشته مورد استقبال قرار گیرد.
 

* سید سعید شاهرخی
استاندارهمدان و رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره

 استان همدان در شاخص های فرهنگی وضعیت خوبی داشته 
و حرف های زیادی برای گفتن دارد . 

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان همدان با عنوان این 
مطلــب گفت :  هنر و رســانه بــا موضوع پدافند غیــر عامل با بیان 
اینکه تهدیدات نظامی در دنیا مفهوم خود را از دســت داده، بیشتر 
تهدیدات در حوزه فرهنگی، زیســت محیطــی و اقتصادی و دیگر 

موارد است.

احمدرضا احســانی ادامه داد: باید در عرصــه فرهنگ و هنر در 
خصوص پدافند غیر عامل به طور جدی کار شــود زیرا فرهنگ هم 

می تواند اثرگذار و هم اثرپذیر باشد.
احســانی با بیان اینکــه میزان اثرگــذاری بر فرهنــگ باید در 
چارچوب پدافند غیر عامل بررســی شــود، یادآور شــد: این تاثیر 
گذاری باید مرزها را درنوردد تا به شکوفایی برسد زیرا مولفه های 
مثبت فرهنگی به خودی خود راه را پیدا کرده و در جوامع به عنوان 

عنصر ثابت خود را معرفی می کنند.
وی افــزود: زمانی که در زیرســاخت ها و مولفــه های فرهنگی 
بتوانیم چارچوب مستحکم تعریف کنیم به جامعه در رشد، بالندگی 
و شکوفایی کمک کرده ایم و همچنین می توانیم برنامه های خارج 

از حوزه فرهنگ را تدوین کنیم.
احســانی با بیان اینکه ضعف در مولفه های فرهنگی شرایطی را 
ایجــاد می کند که این کالبد با هر ویروســی بیمار شــود، گفت: در 
طول تاریخ جنگ نرم و تهدیدات وجود داشته و امروز که کشورها 
از تهدیدات نظامی دوری می کنند، بهترین راه، نفوذ فرهنگی است 

زیرا تغییر باورها راه را برای اجرای سیاســت ها باز می کند و وقتی 
زیرســاخت ها ضعیف باشد شــرایط برای نفوذپذیری در فرهنگ 

فراهم می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان همدان با بیان اینکه در 
صورت عدم برنامه ریزی در فرهنگ بالتکلیف خواهیم بود، یادآور 
شــد: تمدن ایران قابل دفاع و افتخار اســت و آمیخته شــدن آن با 
تعاریف اســالمی، زندگی راحت تر و آرام تری را برای انســان ها 

فراهم می کند.
وی ادامه داد: تهدیدات نرم همچون گذشته وجود دارد و بخشی 
از رســالت پدافند غیر عامل برنامه ریزی کارشناسی و علمی برای 
تقویت فرهنگ و شــاخص های فرهنگی بومــی و همچنین تعریف 
راهکار برای تاثیرگذاری بر سایر فرهنگ ها است زیرا هیچ چیزی 

همچون فرهنگ نمی تواند بر سایر کشورها اثر بگذارد.
احسانی با بیان اینکه فرهنگ ریشه دار است، اظهار کرد: با توجه 
به اینکه ســالها طول می کشــد که یک فرهنگ ریشــه بزند و دوام 

بگیرد تاثیر گذاری آن نیز بیشتر خواهد بود.
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این رویداد فرهنگی خجسته
 با نام همدان و هگمتانه عجین شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

در شاخص های فرهنگی وضعیت خوبی داریم

پیام معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به 
جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان:

»جشنواره تئاتر کودک و نوجوان 
همدان« اکنون مدرسه ای است که با 
زبان زنده تئاتر می آموزاند

 معاون هنری وزیر فرهنگ وارشاد اسالمی با ارسال پیامی به 
جشــنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، برگزاری این 

جشنواره را تبریک گفت.
متن پیام سید مجتبی حسینی به شرح زیر است: 

»کنجکاوی« کیمیای کودکان و »پرسشگری« گنج نوجوانانی است که 
به تجربه جهان برخاسته اند و مصمم اند که به داس دانایی، هرزه علف 

های جهل را درو کنند و جویای زیبایی های جهان باشند. 

تئاتر، کاشــف ایــن جهان اســت و هفت 
خوانی اگــر پیش روی این هّمــت و حمّیت 
باشــد، به هم داستانی هنر، گریزی ندارد که 
جمعیت نوجوی کودک و نوجوان، دانســته و 
دلیر به میدان ناممکن ها در آمده است و در 
این رویارویی، »خواســتن، توانستن است« را 

رجزوار می خواند و حریف می طلبد. 
نوجــوان  و  کــودک  تئاتــر  »جشــنواره 
کــه  اســت  ای  مدرســه  اکنــون  همــدان« 
ــه  ــد و ب ــی آموزان ــر م ــده تئات ــان زن ــا زب ب
شــیوه هــا و شــگردهای نمایشــی، قهرمانــان 
ــو بدخــوی  ایــن جهــان را مــی آفرینــد و دی
ــن  ــد. ای ــی افکن ــا م ــی را از پ ــی و ناتوان نادان

اتفــاق را پــس از رنــج هــا و رنجــوری هــای بســیار، اول بــه شــوق 
و ذوق کــودکان و نوجوانــان ایــن ســرزمین پایاســت و دیگــر، 

ــدان  ــان هم ــان مردم ــت مهرب ــه میمن ب
ــد،  ــار الون ــا کوهس ــایگی ب ــه در همس ک

ــت. ــیده اس ــد کش ــربلندند، ق س
چشــم آن دارم که اصحــاب ارجمند 
تئاتر با تأکید بــر جنبه های تعلیمی این 
هنر و اولویت بخشی به قصه های ایرانی 
و کارآمدتــر کردن صحنه به شــگردها 
و شــیوه های نو، این جشنواره را جشن 
بلوغ تئاتر کــودک و نوجوان قرار دهند 
که راه دوری نیست بدین تجربه و بدین 
همت و امیدوارتــرم از آن روی که این 
جشنواره، جنبشی باشد که تولیدات این 
حوزه در همه ســال و در همه ســالن ها 
رونق بیابد و تماشــای تئاتر در کارنامه خانواده های فرزند دوست 

اولویت باشد.
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»جایزه« برای کودکان و نوجوان اسدآبادی
 رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد شهرســتان اســدآباد با توضیح اینکه برنامه های جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در شهرســتان اسدآباد، اجرای یک نمایش در سه روز متوالی است، 

گفت: تئاتر»جایزه« به کارگردانی محمد طالبی در شهرستان اسدآباد اجرا می شود.
رضا قاســمی با بیان اینکه نمایش    »جایزه« از روز  شــنبه، ۱8 آبان برای کودکان و نوجوانان اجرا خواهد شــد، افزود: این نمایش امروز و فردا از ســاعت ۱۰ تا ۱۲ در مجتمع فرهنگی هنری سید 

جمال الدین اسدآبادی به روی سن خواهد رفت.
وی با توضیح اینکه تئاتر»جایزه« برای رده سنی کودک و نوجوان است، اضافه کرد: هماهنگی های الزم با آموزش و پرورش برای حضور دانش آموزان با این رده سنی انجام شده است.

کبودراهنــگ-   
تئاتر  همدان پیام:  خبرنگار  حمیدی- 
موش هــای آوازه خوان بــه کارگردانی ســیده معصومه زیوری 
در کبودراهنــگ به روی صحنه رفت و کودکان این شهرســتان 

استقبال بسیار خوبی کردند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان کبودراهنگ 
با بیان این مطلب در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: بیست 
و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در استان 
همدان در حار برگزاری است که در شهرستان کبودراهنگ نیز 
روزهای شنبه در یک سانس و یکشنبه در دو سانس در مجتمع 

فرهنگی هنری جوان اجرا می شود.
و تریلــی کاروان شــادی نیز در پایگاه هوایی شــهید نوژه با 
حضور هنرمندان خوب اســتانی یک برنامه شــادی و مفرحی را 

برای کودکان و نوجوانان خواهند داشت.
ناصر قره باغی خاطرنشــان کرد: تئاتر موش های آوازه خوان 
برای رده سنی خردسال اســت و هماهنگی های الزم با آموزش 
و پــرورش و مهدهــای کودک بــرای حضــور دانش آموزان و 

خردساالن با این رده سنی انجام شده است.
وی ادامــه داد: بازیگران تئاتر موش های آوازه خوان مرتضی 
هستند و نویسنده نیز فرهاد لباسی است.عبداللهی، یاســین قنبــری، تینا رســولی، عرفــان یارمحمدی 

شــایان ذکر است بیست و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر 
کودک و نوجوانان با شعار »کودک، طبیعت، تئاتر«از ۱۶ آبان تا 

۲۱ آبان ماه امسال در همدان برگزار می شود.

تئاتر موش های آوازخوان در کبودراهنگ 
روی صحنه رفت

»حکایت نوادگان گنجشک 
اشی مشی« در تویسرکان

 تئاتر»حکایت نوادگان گنجشــک اشی مشــی« به کارگردانی حمید اصغری در شهرستان 
تویسرکان اجرا می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد شهرستان تویســرکان با بیان اینکه نمایش    » حکایت نوادگان 
گنجشک اشی مشی « برای کودکان و نوجوانان اجرا خواهد شد، افزود: این نمایش امروز و فردا 

از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در مجتمع فرهنگی هنری فردوسی به روی سن اجرا می شود.
به گزارش روابط عمومی بیســت و ششــمین جشــنواره بین المللی تئاتر کــودک و نوجوان 
همدان، علی نورعلیئی با توضیح اینکه تئاتر» حکایت نوادگان گنجشــک اشــی مشی « برای رده 
ســنی کودک و نوجوان اســت، اضافه کرد: هماهنگی های الزم با آموزش و پروش برای حضور 

دانش آموزان با این رده سنی انجام شده است.
حمید اصغری، کارگردان تئاتر » حکایت نوادگان گنجشــک اشــی مشــی « نیز با بیان اینکه 

داستان این نمایش درباره نوادگان گنجشک اشی مشی است اضافه 
کرد: ایــن نمایش موزیکال به کــودکان می آموزد که 

مواظب زمین باشند و آن را آلوده نکنند.
نــوادگان  »حکایــت  تئاتــر  نویســنده 

گنجشــک اشی مشی« ســجاد طهماسبی 
و بازیگــران نیــز میالد زنگنه، حســن 
کیمیــا  نظــری،  ســجاد  حیــدری، 
عبدالمالکــی، ســمیرا فقیــری، امیــر 
عبدالمالکی، مصطفی طهماسبی ومهدی 

زندی، صدف ســوری، بیتــا الوندی و 
تورج ترکاشوند هستند. طراحی صحنه 

نیز بر عهده وحید محمد اصغری است.

مالیر میزبان »سیرک سیار« 

 تئاتر»سیرک سیار« به کارگردانی فرزاد لباسی در شهرستان مالیر اجرا می شود.
رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد شهرســتان مالیر با بیان اینکه نمایش    »ســیرک ســیار«  برای 
کودکان و نوجوانان اجرا خواهد شد، افزود: این نمایش در روز های شنبه، یکشنبه و دوشنبه از 

ساعت ۱۰ تا ۱۲ در مجتمع فرهنگی هنری اندیشه به روی سن خواهد رفت.
حجت االســالم طالب ترکاشوند با توضیح اینکه تئاتر»ســیرک سیار« برای رده سنی نوجوان 
است، اضافه کرد: هماهنگی های الزم با آموزش و پروش برای حضور دانش آموزان با این رده 

سنی انجام شده است.
فــرزاد لباســی، کارگــردان تئاتر »ســیرک ســیار« نیز با بیــان اینکه داســتان این 
نمایش درباره پســربچه ای به نام جان اســت که عاشق سیرک است؛ اما خانواده اش 

اضافه کرد:  مخالف حضور آن در ســیرک هســتند، 
ایــن تئاتر می خواهد بــه نوجوانان بگوید 

که با تالش و کوشــش می توانند به 
برسند. خود  هدف 

»ســیرک  تئاتر  نمایشــنامه 
و  اورانــد هریس  از  ســیار« 
ترجمــه آن نیــز از ســید 
حســین  فدایــی  حســین 
امید  لباسی،  فرزاد  اســت. 
نوعی شاد، سید امیرحسین 

فعله  امیــن  نوین،  فاطمــی 
کاووسی  مهرداد  سید  گری، 

حسینی، پدرام معصومی و پگاه 
نمایش  این  بازیگــران  معصومی 

هستند.

برنامه های جشنواره بیست و ششم در شهرستان ها 
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*:حدیثه حبیبی
کاربالتــازار  و  دارد  ۷ســال  ترابــی  آراد   
چهارمیــن کارهنــری  وی مــی باشد؛بیشــتر کارهــای 

هنــری  او جشــنواره ای  بــوده اســت.
ــوردر ۲۶  ــاره حض ــود درب ــس خ ــاال او از ح ح
میــن جشــنواره بیــن المللــی تئاتــر کــودک و 

نوجــوان مــی گویــد: 
خیلــی حــس خوبــی دارم و حضــور در جشــنواره 
ــازی روی  ــت و ب ــن اس ــذت م ــادی و ل ــب ش موج

ــت دارم. ــه را بسیاردوس صحن
مــن درخانــواده ای هنرمنــد بدنیــا آمــده  ام 
و  ام  داشــته  تئاترقــرار  درفضــای  ازکودکــی  و 
تئاتــررا  در  بازیگــری  کارهنــری  از۴ســالگی 
بــه آن عالقــه بســیاری دارم. شــروع کــرده و 

ــام  ــادرم انج ــک م ــارا باکم ــنامه ه ــظ نمایش حف
میدهــم و مــادرم هرشــب متــن رابــرای مــن تکــرار 
مــی کنــد ومــن بــا لــذت آن هــارا حفــظ میکنــم و 
بــه اجــرا می رســانم؛همچنین اجــراروی صحنــه 

ــم آســان و شــادی بخــش اســت. برای
آراد در ادامــه بــرای همســاالن خــود چنیــن 
آرزو میکنــد : بــرای ایــن کــه بتواننــد موفــق 
ــد  ــد مــن نمایــش هــای متعــددی ببینن شــوند مانن
تــا ازراه تجربــه و دیــدن نمایــش هــا بــه آرزوهــای 
خــود بــرای فعالیــت در حرفــه نمایــش  برســند و 
ــوند و  ــق ش ــر موف ــری و تئات ــد درکار بازیگ بتوانن

ــد. ــه پیداکنن ــه آن عالق ب

*حدیثه حبیبی
 ســتایش براتــی نوجــوان ۱۴ســاله 
ازتماشاگران پر پر ســیمرغ به کارگردانی 

رضا عبدالعلی زاده است 
ستایش براتی درمورد حس خودازحضور 
گفت:حضوردرجشــنواره  جشــنواره  در 
بسیارشــاد ولذت بخش بــود و من ازطرف 

مدرسه برای دیدن نمایش اومدم.
ســتایش درادامه افزود:داســتان نمایش 
راجــب ایــن بود که درمشــکالت خــود ما 
هســتیم که میتوانیم به خودمان کمک کنیم 
و برای خودمان مفیدباشــیم ومنتظر کمک 

کسی درزندگی نباشیم.
ایــن  همچنیــن 
نوجــوان عزیزدرادامه 
ازآمــوزش   : گفــت 

ومســئوالن  وپــرورش 
و  تشــکرمیکنم  جشنواره 

خیلی ممنونــم برای این که 
گذاشــتن  را  ای  برنامه  چنیــن 

تــا ازطــرف مــدارس بــرای دیدن 
نمایــش هابیایم و ازاین نمایش ها مطالبی 
یادبگیریــم و درزندگی ازاین هااســتفاده 

کنیم.    

به سمت قله ی قاف و سیمرغ 
* حدیثه حبیبی
 ســعیدتاجیک بازیگــر کار پرپرســیمرغ درباره ســابقه کاری خــود میگوید : 
ازســال۷۳کارتئاتر را شــروع کردم و شــروع بنده با بازی یک نقش کوچیک درکار 

استاد عزت اهلل قمی بود.
وی در ادامــه افــزود : بــا بــازی روی صحنــه شــروع کــرده و درایــن ســال ها 

بازیگری،کارگردانی و نویسندگی داشته ام.
همچنین درادامــه تاجیک گفت:بازی دراین نمایش اولیــن کارمن درتئاتر کودک 
ونوجوان میباشد اما درجشنواره های متعدد دیگری مانند جشنواره های استانی،منطقه 
ای،دانشــجویی و جشــنواره طنز حضورداشــته ام و دراین جشــنواره هاســمت های 

کارگردانی،نویسندگی و بازیگری داشته ام.
تاجیــک همچنین گفــت: درجشــنواره هایی که تاکنون حضورداشــته هــام مقام 
هایی نیزکســب کرده ام مانند مقام دوم نویســندگی درجشــنواره دانشجویی و مقام 

نویسندگی،کارگردانی و نویسندگی درجشنواره های فتح المعراج راکسب کرده ام.
همچنین وی درادامه راجب موضوع وهدف نمایش پر پر سیمرغ افزود: این نمایش 
راجب دســته ای ازپرندگان است که به ســمت قله ی قاف و سیمرغ میروندبرای این 
که به اهداف خودبرســند اما درمســیرهرکدام باتوجه به مشکالتی که پیش می آید از 

تعلقات و وابستگی های خود آزاد میشوند و آن ها را رها می کنند و درآخر ب این نتیجخ میرسند 
که هدف واقعی خودشان هستند و مقصد واقعی رسیدم به این است که خودشان ب خودشان کمک 

کنند و باکمک خود به اهداف برسند و مشکالت را حل کنند.

همچنین ســعیدتاجیک درادامه راجب ســطح کیفی جشــنواره همدان افزود:جشنواره سطح 
خوبی دارد نســبت به این که درشهرســتان برگزار میشــود اما میتواند پیشــرفت کند،استقبال 
مردم هم خوب بوده و ازســالن ها و اســتقبال مردم شهرســتان همدان راضی بودیم و تشــکر 

کنیم. می 

حال خوب تماشاگر تئاتر 

گفت وگوبا با بازیگرکودک آراد ترابی نمایش بالتازار

اجرا روی صحنه برایم آســان و شادی بخش است
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جشنواره تئاتر بهانه ای 
برای رقابت کیفی گروه های 
نمایشی است

 جشــنواره تئاتر کودک و نوجــوان بهانه ای 
اســت که گروه های نمایشــی به دلیــل رقابت با 

یکدیگر، کیفیت تولیدات خود را ارتقاء دهند.
یــک کارگــردان تئاتــر گفــت: بــا برگزاری 
جشــنواره، وضعیت نمایش  هــای تولیدی از لحاظ 
کیفیت بهبود یافته  و تعداد مخاطبان و تماشاچیان 
تئاتــر به ویژه در بخش کودک و نوجوان افزایش 

یافته است.
بــه گزارش روابط عمومی بیســت و ششــمین 
جشــنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان، رضا 
روان با بیان اینکه کارگردانان در همدان بیشتر به 
تولید نمایش های کودک تمایل دارند، یادآور شد: 
هنرمنــدان باید در کنار تئاتر کــودک و نوجوان، 

تئاتر بزرگسال را نیز جدی بگیرند و آثار بیشتری 
در این بخش بسازند.

روان بــه دغدغــه هنرمنــدان تئاتــر کودک و 
نوجــوان برای ســاخت نمایــش در ایــن بخش، 
خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره بهانه ای است 
کــه گروه ها آثار خود را ارائه دهند و با هم رقابت 

کنند.
وی ادامــه داد: جشــنواره بــه نوعــی یــک 
کارگاه آموزشــی نیــز محســوب می شــود که 
نمایش های  در خالل برگــزاری آن، گروه هــا 
یکدیگــر را می بیننــد و مــوارد مختلفی را یاد 
مــی گیرند که در ارتقاء ســطح دانش خود در 

است. ارزشمند  تئاتر، 
این هنرمنــد همدانی یکی از نیازهای اساســی 
تئاتر کــودک و نوجــوان را نمایش نامه های قوی 
دانســت و افزود: این نیاز احســاس می شــود که 
متون و نمایش نامه هــا در بخش کودک و نوجوان 
تفکیک شــوند و نیازهای قشر سنی مدنظر خود را  

در متون لحاظ کنند.

کارگاه هــای  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
آموزشــی تئاتر عالوه بر ایام جشــنواره باید 
اظهــار کرد:  در طــول ســال برگزار شــود، 
ایــن کارگاه هــا باید بــا زیرســاختی قوی به 
هنرمنــدان نحــوه نگارش صحیــح و اثرگذار 
بیاموزنــد تــا متــون خوبی  نمایش نامه هــا را 

برسانند. اجرا  مرحله  به  و  نوشــته 
روان بــا اشــاره بــه اینکــه ســطح علمــی 
کارگاه هــا بایــد بیــش از پیــش بهبــود یابد، 
تماشــای  کارگاه ها،  برگزاری  کنــار  گفت: در 
نمایش هــا در ارتقاء کیفی آثار اثرگذار اســت 
و بــه همین دلیل بیشــتر گروه هــای حاضر در 
جشــنواره، دنبال این هســتند کــه تئاتر دیگر 

ببینند. را  گروه ها 
ایــن کارگــردان تئاتر با بیــان اینکــه میزان 
شناخت کارگردانان از تئاتر کودک و نوجوان باید 
افزایش یابد، یادآور شد: بهتر است کارگردان ها 
از روانشناسی کودک در آثار خود بهره بگیرند و 

این موضوع را جدی بگیرند.

هنرمند پیشکسوت تئاتر:

جشنواره را با همدان 
می شناسند

 جشــنواره بیــن المللــی تئاتر کــودک و 
نوجوان به نام همدان شناخته می شود . 

هنرمند پیشکســوت تئاتر با بیــان این مطلب  
گفت: با بیان اینکه برگزاری جشــنواره ای هنری 
مختــص کــودک و نوجــوان اقدامی قابــل توجه 
اســت، اظهار کرد: هنرمندان از شهرها، استانها و 
کشــورهای مختلف در همدان گردهم می آیند و 
در این گردهمایی، تبادل افکار و فرهنگ صورت 

می گیرد.
با تأکید بر اینکه جشــنواره  مهدی چایانــی 
تئاتــر کــودک و نوجــوان در ارتقــاء ســطح 
فرهنگ و هنر مؤثر بوده اســت، یادآور شــد: 
از  اســتقبال  قبــل،  خوشــبختانه در ســال های 
جشــنواره پررنگ بوده و این اســتقبال، نشان 
می دهــد که مردم بــا تئاتر ارتباطــی اثرگذار 

کنند. می  برقرار 
چایانی معتقد است که فرهنگ و هنر در جامعه 
بایــد از بودجــه باالیی برخوردار باشــد؛ زیرا هر 
جامعه ای که فرهنگ و هنر واالیی داشــته باشــد، 

امنیت و روابط اجتماعی بهتری دارد.
ایــن هنرمنــد پیشکســوت بــا بیــان اینکه 
موفــق  جشــنواره ها  در  همدانــی  هنرمنــدان 
خوشبختانه  کرد:  خاطرنشــان  می شوند،  حاضر 
جشــنواره تأثیــر خــود را بر رشــد هنرمندان 
داشــته و باعث شــده که در دیگر جشنواره ها 

کنند. کسب  را  جوایزی  نیز 
وی بــا بیــان اینکه جشــنواره تئاتــر کودک و 
نوجوان آبروی شــهر و استان اســت، گفت: باید 

عالوه بر ایام جشــنواره در طول سال نیز به تئاتر 
پرداخت.

چایانــی همچنیــن تصریــح کــرد: برگــزاری 
جشــنواره باعــث شــده کــه جمــع زیــادی از 
هنرمنــدان بــه تئاتــر کــودک و نوجــوان روی 
ــی  ــنواره بین الملل ــمین جش ــت و شش بیاورند.بیس
مجیــد  دبیــری  بــا  نوجــوان  و  کــودک  تئاتــر 
ــزار  ــدان برگ ــاه در هم ــا ۲۱ آبان م ــاد از ۱۶ ت قن

. د می شــو

مهد کودکی ها
 میهمانان ویژه رویداد

 نمایش های بیســت و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و 
نوجوان، در مهدهای کودک همدان اجرا می شود. 

مدیــرکل بهزیســتی اســتان همــدان بــا عنــوان ایــن مطلــب گفــت: 
ــه بهزیســتی  ــر اســاس تکلیفــی کــه از ســتاد برگــزاری جشــنواره ب ب
اســتان محــول شــده، هماهنگی هایــی بــا مهدهــای کــودک بــرای 
ــده  ــام ش ــنواره انج ــش از جش ــالن های نمای ــاالن در س ــور خردس حض

اســت.
الونــد با اشــاره به فعالیــت ۳۰۶ مهدکــودک در همــدان، یادآور 
شــد: برنامه ریزی ما بر این اســت که خردســاالن مهدهای روستایی، 
سکونتگاه های غیر رسمی و مناطق حاشیه شهر از برنامه های جشنواره 

بهره مند شوند.
وی  همچنین تصریح کرد: هماهنگی های الزم برای اجرای گروه های 
نمایشــی در مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست نیز در این دوره از 

جشنواره به عمل آمده است.
الوند با بیان اینکه نمایش خالق از ســبک های آموزشی در مهدهای 
کودک به شمار می رود، یادآور شد: تئاتر در مهدها هم توسط خردساالن 
و هم توســط گروه های نمایشی اجرا می شــود و به صورت تخصصی از 
طریق نمایش، مهارت های فردی و اجتماعی را به خردســاالن آموزش 

می دهد.
مدیرکل بهزیســتی استان همدان گفت: در طول سال، تماشای تئاتر 
یکــی از برنامه های تفریحی مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرســت 

است.

تبلیغات گسترده جشنواره در استان
 مســئول کمیته تبلیغات و اطالع رسانی بیست و ششــمین جشنواره بین المللی 
تئاتر کودک و نوجوان گفت: تبلیغات گســترده جشــنواره در ســطح شهر و استان 

همدان انجام شده است.
به گزارش روابط عمومی بیســت و ششمین جشــنواره بین المللی تئاتر کودک و 
نوجوان، حبیب شــهنوازیان با بیان اینکه تبلیغات شــهری جشنواره از ۱۱ آبان ماه 
آغاز شــده اســت، اظهار کرد: تبلیغات در سطح شــهر تا برگزاری جشنواره ادامه 

خواهد یافت.
وی با اشــاره به نصب ۵۰۰ رفوژ خیابانی در همدان، یادآور شــد: ده ها بیلبورد و 
همچنین پل های شهری در همدان برای تبلیغات جشنواره به کار گرفته شده است.

شــهنوازیان با بیان اینکه از امکانات سازمان اتوبوســرانی و سازه های شهرداری 
برای اطالع رســانی برگزاری جشنواره استفاده شده است، خاطرنشان کرد: در سطح 
استان همدان نیز صدها بنر تبلیغاتی نصب شده تا مردم شهرستان ها نیز از برگزاری 

این رویداد اطالع داشته باشند.
ــار  ــال اخب ــنواره، ارس ــل از جش ــا قب ــت: مدت ه ــنواره، گف ــانی جش ــه اطالع رس ــای کمیت ــر فعالیت ه ــه دیگ ــاره ب ــا اش وی ب

ــت. ــده اس ــاز ش ــری آغ ــی و سراس ــات محل ــا و مطبوع ــه خبرگزاری ه ــط ب مرتب
شــهنوازیان همچنیــن تصریــح کــرد: تولیــد فیلم هــای کوتــاه از گفتگــو بــا مدیــران و هنرمنــدان در خصــوص جشــنواره از 

دیگــر اقدامــات ایــن کمیتــه بــه شــمار مــی رود.
ــنواره  ــای جش ــش برنامه ه ــرای پوش ــدان ب ــز هم ــیمای مرک ــدا و س ــا ص ــای الزم ب ــه هماهنگی ه ــان اینک ــا بی وی ب
ــرکل  ــا مدی ــادآور شــد: پخــش مســتقیم برنامه هــای صــدا و ســیما از جشــنواره و گفتگــو ب ــده اســت، ی ــه عمــل آم ب

ــت. ــده اس ــی ش ــدان پیش بین ــیمای هم ــری س ــش خب ــئوالن در بخ ــدان و مس ــتان هم ــالمی اس ــاد اس ــگ و ارش فرهن
ــا دبیــری مجیــد قنــاد و  ــان مــاه ب ــا ۲۱ آب  بیســت و ششــمین جشــنواره بین المللــی تئاتــر کــودک و نوجــوان از ۱۶ ت

بــا شــعار »تئاتــر، کــودک و طبیعــت« در همــدان در حــال برگــزاری اســت.

www.ha
med

an
pa

ya
m.co

m



شماره 175

13
98

اه 
ن م

آبا
 18

به 
شن

36
11 

مه
زنا

 رو
مه

می
ض

7

»طبیعت« 
را بر سر کودکان زنده کنیم

 کارگــردان نمایش » اُکســی در جزیره بدنســتان« بر 
ضرورت پراختن به »طبیعت« در تئاتر کودک تأکید کرد.

نســا بخشــی که در بخش خیابانــی این دوره جشــنواره 
حضور دارد با بیان اینکه کودکان بازیگران نمایش »اوکســی 
در جزیره بدنســتان« هســتند، اظهار کرد: نمایش ما به روند 
تولید اکســیژن و ســفر آن به داخل بدن می پردازد و ســعی 
شده  شــعار این دوره از جشــنواره را که »کودک، طبیعت و 

تئاتر« است، مورد توجه قرار دهد.
وی بــا تأکید بر اینکه این شــعار بســیار خــوب، به روز و 
مفید است، یادآور شــد: با توجه به اینکه در جامعه با مشکل 
آسیب رســانی به طبیعت مواجه هســتیم پرداختــن تئاتر به 

محیط زیست و طبیعت، می تواند اثرگذار باشد.
بخشــی با تأکید بر اینکه تئاتر خیابانی برای تأثیرگذاری 
بیشــتر، باید جذابیت تصویری داشته باشد؛ خاطرنشان کرد: 
نمایش خیابانی باید با اســتفاده از حرکات با مخاطب ارتباط 

برقرار کند و نیازی به استفاده زیاد از دیالوگ  نیست.
این هنرمند همدانی ادامه داد: کار کردن در تئاتر خیابانی 
سخت تر از تئاتر صحنه ای است؛ چراکه در مدت زمانی کوتاه 
و مختصــر باید محتوا و هدف را به طورکلی به مخاطب منتقل 

کرد.
بخشی با بیان اینکه نمایش خیابانی در بین جامعه پذیرفته 
شده و شــناخته شده اســت، گفت: برگزاری جشنواره تئاتر 
کودک و نوجــوان در همدان عالوه بر فرهنگ ســازی تئاتر 
در بین مردم شــرایط خوبی را ایجاد کــرده تا هنرمندان نیز 
آثار سایر استان ها و کشــورها را ببینند و به دانش، خالقیت 
و ایده پردازی خود در تولید هرچه بهتر آثار نمایشــی اضافه 

کنند. 
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* اشرف السادات رضوی
 نمایش خیابانی اُکســی در جزیره بدنســتان ذهن کودکان را 

به چالش میکشد..
بهرمندی از هنرنمایی این قشــر خاص جامعه و بازگویی نکاتی 
عمیق و موشــکافانه از زبان آنها, ایده ی اولیه ی این اثر نمایشــی 
بود که رفته رفته زمینه را برای پرورش ایده های نوین مهیا نمود.. 

کودکان زمینه ساز تقویت خالقیت هستند.
ماجرای نمایش حول یک اکســیژن میچرخد که متولد شــده و 
ســپس به بدن فردی که قلیان می کشــد سفر می کند و آنجا وقایع 

متاثر کننده ای را میبیند و....
افشین چوب ریزیان سرپرست و ملودی پرداز نمایش اکسی در 
جزیره بدنستان منتخب شرکت در بیست و ششمین جشنواره بین 
المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان از حال و هوای نمایش اکسی 

با همدان پیام می گوید : 
 هســته اصلی انتخاب این اثر برای طراحی بخش موســیقی این 
کار  در گفتگوی ابتدایی با ســرکار خانم نســا بخشــی کارگردان 

این نمایش شــکل گرفت ،نمایشــی که در حوزه مــورد عالقه من 
یعنی پرداخت به محتوای ســالمت )helth filed( برای داشــتن 
جامعه ای پر نشــاط تر و سالم تر بود.نگاه کلی من به منظور پیوند 
قویتر نونهاالن با موســیقی ملی این سرزمین و پرداخت نگاه نو به 
این حوزه توســط کودکان خود این ســرزمین بود که دراین راستا 
از حمایت هــای نونهاالن آرتیمیس کمیتــی نوازنده کاخن ،رونیکا 
ســبزی ،وینا عباســی و نوید جواهری نوازندگان بلز و فلوت بهره 
مند شــدم .امیدوارم فرزندان این سرزمین کهن با نگاهی عمیق تر 
و موشــکافانه تر در پاسداشت موسیقی فاخر ایرانی همت بگمارند 
.در پایان از زحمات تمامی عوامل نمایش سپاسگزارم که بنده را در 

تحقق این هدف یاری رسانیدند.

بازیگــران خردســال این نمایــش: ســیده رهــا کرمانی..رها 
سماواتیان..هلیا رحمانی..پارسا خدایوندی و باران بوجار هستند..و 

بازیسازی به عهده علی پورمجنون و فرشاد آژنگ می باشد..
سرپرست گروه موسیقی: افشین چوبریزیان و نوازندگان: نوید 
جواهــری پیروز..وینا عباســی..رونیکا ســبزی..

آرتیمیس کمیتی
مدیــران صحنه: مهســا موافق و امیرمســعود 

کالهچی
منشی صحنه:محدثه رنجبرنظری..

دستیار کارگردان: فهیمه شهبازی..
طراح صحنه لباس: نسا بخشی.. وحید عبداللهی
اجرای دکور و آکساســوار: محمد وفایی.سیده 

سارا حسینی..سیدمحمد کرمانی
طراح پوستر و بروشور; امید خدابنده لو..

ایــن نمایش پس ازســه ماه تمریــن و آماده 
ســازی متوالی..در ارزیابی بازبینان جشنواره بین 
المللی  تئاتر کودک و نوجــوان، مورد تایید واقع 
شــده و شــانزدهم، هفدهم و هجدهــم آبان ماه 

ساعت ۱۵:۳۰ به اجرا درمی آید.
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سلیقه کودکان 
در تئاتر جدی گرفته شود
 یک کارگردان تئاترمعتقد اســت باید در نمایش های کودک و 

نوجوان سلیقه مخاطب جزئیات دقیق پرداخته شود.
 الکا هدایت که با نمایش »هوشنگ الک پشته« در جشنواره بیست 
و ششــم حضــور دارد، اظهار کرد: در این نمایــش، آموزش هایی به 
هنرجویــان در زمینه موســیقی، ریتم، ادبیات و نوع بیان داده شــده 

است.
او همچنین تصریح کرد: رویکرد ما این بوده که نمایش واسطه ای 

باشد تا از طریق آن، بچه ها مهارت های زندگی را یاد بگیرند. 
هدایــت با بیان اینکه نوازندگان ایــن نمایش، هنرجویان نوجوان 
هســتند، یادآور شــد: هنرجویان کودک به عنوان بازیگر در نمایش 
حضــور دارند و ویدئوها نیز توســط کودکان و نوجوانان تهیه شــده 

است.
او با تآکیــد بر اینکه حضــور بازیگر کودک و نوجــوان در تئاتر 
کودک اثرگذاری بسیار بیشتری روی مخاطبان این قشر سنی دارد، 
خاطرنشــان کرد: تالش کرده ایم این پیام را منتقل کنیم که کودکان 
بتوانند خودشان باشند، اعتماد به نفس آنها افزایش یابد و مهارت ها 

را بیاموزند.
هدایت با بیان اینکه نگاه نمایش »هوشــنگ الک پشــته« آموزش 
تئاتر و زندگی ست، تصریح کرد: این نمایش پنج هفته اجرای عمومی 

شده و بازخورد بسیار خوبی را از مخاطبان شاهد بوده است.
او با اشاره به استقبال خوب تماشاگران از این نمایش در جشنواره 

تئاتــر کودک و نوجوان همدان، اظهار کرد: خوشــبختانه حاضران به 
تمام قوانین احترام گذاشتند و فضای آرام برای اجرای نمایش فراهم 

بود.
ایــن کارگــردان تئاتر بــا تأکیــد بر اینکــه وضعیــت تئاتر 
کودک و نوجوان روبه رشــد است، یادآور شــد: کارگردانان و 
هنرمنــدان جــوان و خالقی وارد این حیطه از تئاتر شــده اند که 
به تئاتر آموزشــی می پردازند؛ هرچند راه طوالنی برای رسیدن 
به ســطح استاندارد وجود دارد و باید ســواد نمایشی را افزایش 

داد.
هدایت با بیان اینکه نوع نگاه به تئاتر کودک و نوجوان بسیار مهم 
است، گفت: باید در خصوص سلیقه کودکان در نمایش ها با جزئیات 

دقیق پرداخته شود.
او معتقد است که یک کودک می تواند خالقیت بصری داشته باشد 

و باید روی نوع دیدن و شنیدن او کار کنیم تا پرورش یابد.
کارگردان نمایش »هوشــنگ الک پشــته« تأکید کرد: استقبال از 

تئاتر کودک و نوجوان همیشه بیشتر از تئاتر بزرگسال بوده است.
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