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بیســت  افتتاحیــه   
جشنواره  ششــمین  و 
تئاتــر  بین المللــی 
نوجوان  و  کــودک 
آغاز  بــا  زمان  هم 
حضــرت  والیــت 
مهدی عج با حضور 
و  استانی  مسئوالن  
هنرمندان در همدان 

برگزار شد.
عصــر روز پنج شــنبه 
16 آبانماه با حضور مسئولین 
اســتانی و هنرمنــدان در پیاده راه 
بوعلــی شــهر همــدان، افتتاحیه بیســت و 
ششمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان برگزار شد.

در ابتدای این جشنواره مجری برنامه با اجرای نمایش و شعر 
خوانی لحظات مفرحی را برای کودکان و نوجوانان فراهم کرد.

در ادامه احمدرضا احســانی، مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد 
اســتان همدان  با عرض تبریک آغاز والیــت امام مهدی عجل 
اظهار داشــت: در این جشــنواره ۳۰۳ اثر از سراســر ایران و 

کشورهای خارجی کاندیدا بودند که ۵۳ اثر منتخب داشتیم.
احســانی خاطر نشان کرد: در این جشنواره ۴۰۰ نفر مهمان 

داریم که ۵۰ نفر از مهمانان خارجی هستند.
وی بــا بیان اینکه مدرســینی از کشــورهای خارجی در این 
جشــنواره حضور دارند گفت: در این جشنواره عالوه بر کالس 
های آموزشی و ورک شاپ ، ۲۰ اجرا در مناطق محروم و حاشیه 

شهر و بازدید از کودکان بدسرپرست را در دستور کار داریم.
مدیــرکل اداره فرهنگ و ارشــاد با بیان اینکــه بیش از ۵۰ 
اجــرای نمایش در طول یک هفته در اســتان همــدان خواهیم 
داشت گفت: جوایز خوبی را تدارک دیدیم و برنامه های شاد و 

مفرحی برنامه ریزی شده است.
در ادامه حمید رضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان 
و فامنین در مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه 
ســال های قبل موفق شــدیم جشــنواره فیلم 

کودک و نوجوان را در همدان داشــته باشــیم گفت: اما در یکی 
دو سال اخیر به استان دیگر واگذار شد و ما باید همدان را شهر 

فرهنگی و گردشگری معرفی کنیم.
سپس امیر خجســته دیگر نماینده مردم همدان و فامنین در 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در آینده نزدیک جشنواره 
فیلم و کودک در همدان برگزار می شود گفت: توجه شما نسبت 
به کودکان قابل ارزش اســت و از همه دســت انــدرکاران این 

جشنواره تقدیر و تشکر می کنم.
وی افزود: ۹ کشــور و ۵۰ میهمان در این جشــنواره حضور 

دارند و جشنواره یک هفته در همدان برگزار می شود.

در ادامه مجید قناد دبیر جشنواره بین المللی تئاتر کودک 
و نوجوان با ابراز خوشحالی از اینکه این جشنواره در همدان 
اجرا و برگزار می شــود گفت: به خاطر تالش شــبانه روزی 
دســت اندرکاران تشکر می کنم و خانواده ها بچه ها را برای 
دیدن این تئاتر ها تشــویق کننــد و آنها را برای دیدن تئاتر 

به سالن ها ببرند.
در این مراسم همچنین گروه سرود نور المهدی به اجرای 
قطعات حماسی پرداخت و لحظاتی را سرشار از عطر حماسه 
و ایثار و ایستادگی کردند.در پایان این جشنواره از کودکان 
و فرزندان شهدای مدافع حرم با اهدای جوایزی تقدیر شد.

 تجلیل از فرزندان شــهدا در مراسم افتتاحیه جشنواره 
تئاتر کودک و نوجوان همدان

از فرزندان شهدا در مراسم افتتاحیه جشنواره تئاتر کودک و 
نوجوان همدان تجلیل بعمل آمد.

در مراســم افتتاحیه بیست و ششمین جشــنواره بین المللی 
تئاتر کــودک و نوجوان همدان که 16 آبانمــاه  در میدان امام 
خمینی )ره( همدان برگزار شــد از طاها صانعی، ریحانه کرمی، 
محمدقاســم الوانی، محمدمهدی فانوســی، محمــد عبدالملکی، 
کوثــر ابراهیمــی، ابوالفضل هزاره، علیرضا بشــیری و امیرعلی 
شــوهانی، فرزندان شــهدای مدافع حرم و میهن استان همدان 

تقدیر به عمل آمد.

 نماینده ولی فقیه در اســتان 
همــدان با بیان اینکــه تئاتر امروز 
عرصــه فرهنگــی و تربیتــی پیدا 
کرده اســت گفت: تئاتــر از حالت 
ابــزاری برای  ســرگرمی تبدیــل 
تربیت شــده اســت و این موضوع 
اهمیــت نظارت هــا بــر محتــوا را 

دوچندان می کند. 
حبیــب ا...  االســالم  حجــت 
شــعبانی در دیدار با ستاد اجرایی 
بیست و ششــمین دوره جشنواره 
تئاتر کــودک و نوجوان با اشــاره 
بــه همزمانــی شــروع جشــنواره 
بین المللی تئاتــر کودک و نوجوان 
در اســتان همدان با ســالروز آغاز 
امامت حضــرت حجت)عج( خاطر 
نشــان کرد: امیدواریم این تداخل 
مایــه خیر و برکت برای اســتان و 

برای کودکان ما باشد.
وی بــا تاکید بر لزوم اســتفاده 
از ایــن فرصــت یادآور شــد: این 
که  است  مناسبی  جشنواره فرصت 
با برنامه ریزی  صنعت اول اســتان 
توجه  اســت مورد  که گردشگری 

قرار گیرد.
نماینــده ولــی فقیه در اســتان 
همدان افــزود: باید بــا انجام یک 
برنامه ریــزی دقیــق شــرایطی را 
فراهم کنیــم تا مهمانان این برنامه 
از اماکــن دیدنــی اســتان بازدید 
داشته باشند چرا که پس از مراسم 
هــر یک از ایــن افراد، خودشــان 
بــه عنــوان مبلغــی بــرای صنعت 

گردشــگری اســتان مــی تواننــد 
فعالیت کنند.

وی با بیــان اینکه در کنار بحث 
گردشــگری ما نیز بایــد فرهنگ 
خودمان را به این افــراد القا کنیم 
گفت: متاسفانه ما هیچ برنامه ای در 

این زمینه نداریم.
بــا  کــرد:  تصریــح  شــعبانی 
دارد  امکان  گردشــگران  حضور 
جامعــه از فرهنــگ آنهــا متاثر 
شــود در حالــی که ایــن وظیفه 
ماســت که فرهنگ غنی خودمان 

کنیم. القا  آنها  به  را 
وی با اشاره به حضور راهنمایان 
کنــار گردشــگرانی  در  روحانــی 
خارجی در شــهر قم یادآور شــد: 
در قــم در کنار گردشــگران یک 
روحانــی مســلط به زبــان حضور 

دارد تا به صورت مناســب فرهنگ 
اســالمی و ملی ما را به آنها معرفی 

کند.
برگزاری  همــدان  جمعــه  امام 
جشــنواره در اســتان را فرصتــی 
مناســب در ابعاد مختلف دانســت 
و گفــت: بــا تصحیــح ذهنیت این 
تبلیغات سوئی  با  باید  گردشگران 
که از ســوی دشــمن علیه ما شده 

است مقابله کرد.
وی با تاکید بر این که اســتفاده 
درســت از ایــن ظرفیــت نیازمند 
بیان کرد:  برنامه ریزی دقیق است 
در بحــث تئاترها برخــی از موارد 
محتوایــی که اجرا می شــود صرفا 
ســرگرم کننده اســت که آســیب 
فرهنگــی بــه ذهنیــت کــودک و 

نوجوان دارد.

پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به بیست و ششمین جشنواره تئاتر 

کودک و نوجوان

تعامل با کودکان 
با هدف جامعه ای 

خالق و پویا
 وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی در 
پیامی به بیســت و ششــمین جشنواره بین 
المللی تئاتــر کودک و نوجوان بر ضرورت 
حضــور موثر تئاتــر در مدارس از ســوی 

نهادهای آموزشی تاکید کرد.
پیام وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی به 
بیست و ششــمین جشنواره تئاتر کودک و 

نوجوان
به گــزارش مرکز روابط عمومی و اطالع 
رســانی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، 
متن پیام ســیدعباس صالحی به شرح زیر 

است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

دنیای کودکی ســاحتی شریف و جهانی 
سراسر ظرافت و حساســیت است. جهانی 
کــه در عین پویایی، نشــاط و تحرک واجد 
عمیق ترین لحظات و پاک ترین عواطف است. 
این ســاحت و ایــن جهان سراســر رمز و 
شگفتی از آن رو که پایه و اساس شکل دهی 

و سامان بخشــی فردای جوامع بشری است، 
ارزش و اهمیت صــد چندان می  یابد. تئاتر 
از مهم ترین و پویاترین هنرها برای مواجهه 
و تعامل کودک و نوجوان با جهان پیرامون 
و مســائل آن اســت تا کودک پرســیدن و 

اندیشیدن را دریافت و باور کند.
مایه خرسندی اســت که تئاتر کودک و 
نوجوان به استمرار در طول سال زنده است 
و اجرا می  شــود. اما این ضرورت همچنان 
باقی اســت کــه نهادهای آموزشــی حضور 
مؤثر تئاتر را در مــدارس فراهم کنند تا با 
تعامل و ارتباط بیشــتر کودکان و نوجوانان 
با تئاتر، جامعه ای پویاتر و خالق تر داشــته 

باشیم.
جشــنواره تئاتــر کودک و نوجــوان در 
گستره ای جهانی و پس از ربع قرن تجربه 
نمایش و نمود آفریده های هنری هنرمندان 
کوشای این حوزه بر آن است تا دامنه تأثیر 

خود را به مسائل بنیادی تر نیز بگستراند.
» محیط زیســت، چالش  ها، فرصت  ها و 
تهدیدهــای آن« مقوله  ای ســترگ و کالن 
اســت که بی  گمان اگر کودکان و نوجوانان 
با شــناختی دقیــق و عمیق به پاسداشــت 
و حفــظ آن اهتمــام ورزند، فــردای جهان 
ســبزتر، پاک تر و آرام تر خواهد شــد و این 
مهم بــی  گمــان بهــره  ای از فرهنگ ناب 
ســرزمین ایران است که همواره مردمانش 
در جســت و جوی پاکی، صلح و نیکی برای 

جهان بوده اند.
تالش ارزشــمند هنرمندان گرامی تئاتر 
کودک و نوجوان سراســر کشــور و حضور 
و همراهــی کــودکان و نوجوانــان ایــران 
اســالمی، مدیران و مجریان تالشــگر را در 
بیست و ششمین جشنواره بین  المللی تئاتر 
کودک و نوجــوان در همدان، یکی از کهن  
ترین شــهرهای ایران اسالمی ارج می  نهم 
و از پــروردگار مهربان برای ایران عزیز و 
فرزندان پاکش فردایی روشــن تر، شادتر و 

آرام تر آرزومندم.

جنبه تربیتی تئاتر 
اهمیت نظارت  بر محتوا را دوچندان می کند

پرواز بادکنک های 
جشنواره تئاتر 

در همدان
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 پنجشــنبه 16 آبــان ماه همزمان با نخســتین روز بیســت و 
ششمین دوره جشــنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان 

1۰ نمایش به روی صحنه رفت .
همزمــان با آغاز جشــنواره بیســت و ششــم، 1۰ نمایش 
اجرا  بین الملل  و  نوجــوان، خیابانــی  کــودک،  در بخش های 
خواهد شــد. نمایش »افســانه ماردوش« در بخش نوجوان به 
اکبرلو و کارگردانــی محمد جهان پا در  نویســندگی منوچهر 

1۷:۳۰ دقیقه عصر و به مدت  1۵ و  1۰ صبح و  سه ســانس 
6۰ دقیقــه در تاالر اصلــی مجتمع بوعلی ســینا به روی صحنه 

فت  ر
 تاالر اصلی مجتمع شــهید آوینی در سانس های 1۰:۳۰ صبح 
و 1۷:۳۰ دقیقه عصر آماده اجرای نمایش »هوشنگ الک پشته« در 
بخش کودک به نویسندگی سپیده فالح فر و کارگردانی الکا هدایت 

از تهران به مدت ۴۵ دقیقه است.

»نمکی  نمایــش 
و دیــو الکــی« بــه 
محمد  نویســندگی 

حســن شــایانی و کارگردانی سعید 
باغبانی از همدان در بخش کودک و در ســه سانس 1۰:۳۰، 1۵ و 

1۷:۳۰ دقیقه به مدت ۷۰ دقیقه در تاالر فجر اجرا شد 
 دو ســانس 1۵ و 1۷:۳۰ دقیقه عصر در تاالر مهدیه همدان 
به اجرای نمایش »خندنده« به نویســندگی محمد پارســائی خواه و 
کارگردانی مجتبی الله زاری از اســتان یزد در بخش دانش آموزی 

و به مدت ۳۰ دقیقه اختصاص یافت .
 در بخش خیابانی نمایش ۳۰ دقیقه ای»آینده مال بچه هاست« 
به کارگردانی هیام احمدی از اصفهان در ســاعت 1۵:۳۰ دقیقه و 
نمایش »اوکسی در جزیره بدنســتان« به کارگردانی نسا بخشی از 
همــدان به مدت ۲۲ دقیقــه در ســاعت 16:۳۰ دقیقه در محوطه 

مجتمع بوعلی سینا به اجرای عمومی رسید 
 محوطه شــهید آوینی نیز ساعت 1۵:۳۰ دقیقه محل اجرای 
نمایش خیابانی »نقالی بیژن و منیژه« به کارگردانی مرجان حســین 
نشــتایی از مازندران به مدت 1۳ دقیقــه و نمایش »مرغ، درخت، 
گل« به کارگردانی غالمرضا محمدی به مدت ۲۰ دقیقه از مشــهد 

در ساعت 16:۳۰ دقیقه است.
 دو نمایش خیابانی »نقالی رستم و کک کهزاد« به کارگردانی 
رضا ســاالروند از لرســتان به مدت 1۵ دقیقه در ســاعت 1۵:۳۰ 
دقیقــه و »نقالی رســتم و تهمینه« به کارگردانی طاهره شــفیعی از 

همدان در ساعت 16:۳۰ دقیقه و به مدت 1۰ دقیقه اجرا شد .
بیست و ششمین جشــنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان با 
شــعار »تئاتر، کودک، طبیعت« و با دبیری مجید قناد از 16 آبان ماه 

در همدان آغاز شد و تا ۲1 آبان ادامه خواهد یافت. 

آغاز جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان 
با اجرای 1۰ نمایش

در دومین روز جشنواره تئاتر کودک 
اجرا شد

جمعه رنگی 
با 1۳ نمایش

 همدان بیســت و ششمین جشــنواره بین المللی تئاتر کودک 
و نوجــوان همــدان در دومیــن روز با اجرای 1۳ نمایــش، میزبان 

عالقمندان به تئاتر بود.
جمعــه 1۷ آبان مــاه همزمان بــا دومین روز از جشــنواره، 1۳ 
اثر نمایشــی در بخش های خردســال، کودک، بین الملل، خیابانی و 

دانش آموزی به روی صحنه رفت. 
مجتمع بوعلی سینا در دو ســانس 1۵ و 1۷:۴۵ دقیقه در بخش 
بین الملل میزبان هنرمندان نمایش »شــنل قرمزی« از کشور ایتالیا 
به کارگردانــی لوانا جرامگنا به مدت ۵۰ دقیقه در ســالن اصلی و 
در بخش خردســال میزبــان هنرمندان نمایش »حیــاط خانه ما« به 
نویسندگی و کارگردانی وحید خسروی از تهران به مدت ۲۰ دقیقه 

در پالتو عبادی است.
خوان کروز براکامونته از آرژانتین نمایش »ســیرک ماندراگورا« 
را در بخــش بین الملل به مــدت 6۰ دقیقه و در دو ســانس 1۵ و 
1۷:۴۵ دقیقه در ســالن اصلی مجتمع شــهید آوینی به روی صحنه 
رفت. »مبارک و قالیچه پرنده« عنوان نمایشی در بخش کودک است 
که به نویســندگی و کارگردانی حامد زحمتکش از تهران در ســه 
ســانس 1۰:۳۰ صبح، 1۵ و 1۷:۳۰ دقیقه بــه مدت 6۰ دقیقه در 

پالتو مجتمع شهید آوینی اجرا شد.
نمایــش »بالتــازار« بــه نویســندگی و کارگردانــی محســن 

پورقاســمی از همــدان در بخش کودک، امروز در ســه ســانس 
1۰:۳۰ صبــح، 1۵ و 1۷:۳۰ دقیقه به مــدت ۵۰ دقیقه در تاالر 

فجر به روی صحنه رفت 
محــل اجرای نمایش دانش آموزی »دروغ بزرگ روز یازدهم« به 
نویســندگی حمزه اقبالی و کارگردانی مرتضــی عقیقی از قم، تاالر 
مهدیه اســت که در ۳۵ دقیقه و دو ســانس 1۵ و 1۷:۳۰ دقیقه از 

عالقمندان به تئاتر میزبانی کرد.
نمایش خردسال »دنیای رنگی رنگی« به نویسندگی و کارگردانی 
سمیه منجم از الهیجان به مدت ۲۰ دقیقه در سالن آمفی تئاتر اداره 
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان همدان و در دو سانس 1۵ و 

1۷:۳۰ دقیقه اجرا شد. 
در بخش خیابانی، رضا ســاالروند از لرستان نمایش »نقالی رستم 
و کک کهــزاد« را به مدت 1۵ دقیقه در ســاعت 1۵:۳۰ دقیقه در 

محوطه مجتمع فرهنگی، هنری بوعلی سینا کارگردانی کرد.
کــودکان و نوجوانان بــرای دیدن نمایــش ۲۰ دقیقه ای » مرغ، 

درخت، گل« در بخش خیابانی بــه کارگردانی غالمرضا محمدی از 
مشهد، ســاعت 16:۳۰ دقیقه در محوطه مجتمع بوعلی سینا حضور 

یافتند.
محوطه مجتمع شــهید آوینی نیز در ساعت 1۵:۳۰ دقیقه برای 
نمایش خیابانی »نقالی بیژن و منیژه« به کارگردانی مرجان حســین 
نشــتایی از مازندران به مدت 1۳ دقیقه و در ساعت 16:۳۰ دقیقه 
برای نمایــش ۳۰ دقیقه ای »آینده مال بچه هاســت« به کارگردانی 

هیام احمدی از اصفهان، میزبان تماشاچیان شد.
دو نمایش »اوکسی در جزیره بدنستان« به کارگردانی نسا بخشی 
از همدان به مدت ۲۲ دقیقه و »وقتی هفت سالم بود« به کارگردانی 
مهــدی حبیبی از تهران به مــدت ۳۰ دقیقه به ترتیب در ســاعت 

1۵:۳۰ و 16:۳۰ دقیقه در پارک کودک همدان اجرا شد.
عالقمنــدان بــه تئاتــر می تواننــد برای خریــد اینترنتــی بلیط 
نمایش های ســالنی مورد نظر خود در ســاعات بعدازظهر به سایت 

https://www.tiwall.com  مراجعه کنند.

www.hamedanpayam.com
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 »کودک و آرزوهای بافتنی« در بهار
 تئاتر »کودک و آرزوهای بافتنی« به کارگردانی هادی الیقی در شهرستان بهار اجرا می شود.

مدیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرستان بهار با بیان اینکه نمایش    »کودک و آرزوهای بافتنی« 
از روز  شــنبه، 18 آبان برای کودکان و نوجوانان اجرا خواهد شد، افزود: این نمایش در روز های 
شــنبه، یکشــنبه و دوشنبه از ســاعت 1۰ تا 1۲ در مجتمع فرهنگی هنری آیت ا... بهاری به روی 

سن خواهد رفت.
فتح الــه ضابطــی با توضیح اینکــه تئاتر»کودک و آرزوهــای بافتنی« برای رده ســنی کودک و 
خردسال است، اضافه کرد: هماهنگی های الزم با آموزش و پروش برای حضور دانش آموزانی با 

این رده سنی انجام شده است.
هادی الیقی، نویســنده و کارگــردان تئاتر 
»کودک و آرزوهای بافتنــی« نیز با بیان اینکه 
داســتان این نمایش درباره یک خانوم و چند 
کالف بافتنی اســت کــه می خواهنــد آرزوی 
کالف خاکســتری را که شــادی برای کودکان 
اســت را بر آورده کنند، گفت: ایــن تئاتر به 
کودکان، اهمییت طبیعــت، همدلی و همکاری 

را می آموزد.
بازیگران تئاتر »کودک و آرزوهای بافتنی« 
شــیما عزیزیان، سحر ســلطانی، فائزه زارعی، 
ســپیده موالیی، شــهرام نادری و هادی الیقی 

هستند و نمایشنامه از فرهاد اسماعیلی است.

نمایش »بادبادک« در فامنین
 رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد شهرســتان فامنین با توضیح اینکه برنامه های جشنواره بین المللی تئاتر 
کودک و نوجوان در شهرستان فامنین، اجرا می شود، گفت: تئاتر »بادبادک« به نویسندگی و کارگردانی محمد 

فرجی در این شهرستان بر روی صحنه خواهد شد
محمد مهدی کلهر با بیان اینکه نمایش »بادبادک« از روز  شــنبه، 18 آبــان برای کودکان و نوجوانان اجرا 
خواهد شــد، افزود: این نمایش در روز های شنبه، یکشنبه و دوشــنبه از ساعت 1۰ تا 1۲ در کتابخانه شهید 
مطهری، سالن شهدای گمنام بر روی سن خواهد رفت.او با توضیح اینکه تئاتر»بادبادک« برای رده سنی کودک 
اســت، اضافه کرد: هماهنگی های الزم با آموزش و پروش برای حضور دانش آموزانی با این رده ســنی انجام 
شــده است.نویسنده و کارگردان تئاتر»بادبادک« نیز درباره داستان این نمایش گفت: تئاتر »بادبادک« درباره 
یک کودک است که بادبادک خود را گم می کند و به دنبال آن می رود و در داستانی موازی پیرمرد باغبانی، 
داستان بادبادک خود را که سال ها پیش گم کرده است را می گوید. 
محمد فرجی با توضیح اینکه تئاتر»بادبادک« قصد دارد به کودکانی 
از توجــه و مراقبت های پدر و مادر خود گلــه دارند، بیاموزد که این 
مراقبت ها الزم و از ســر مهربانی است، افزود: این نمایش می خواهد 
به کودکان بگوید که قدردان زحمات و مراقبت های پدر و مادر خود 

باشند.
بازیگران تئاتر»بادبادک«، محمد فرجــی، مهدیه بختیاری، خاطره 
سازجینی، آی سودا ســاعدی، علی منافی، مریم کرم زاده و صبا شاوه 
ای هستند و اجرای دکور با بهروز اصالنی و طراح صحنه نیز معصومه 
رضایی راد است.بیست و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و 
نوجوان با شــعار »کودک، طبیعت، تئاتر« از 16 تا ۲1 آبان ماه 1۳۹8 

در همدان برگزار می شود.

 رئیــس اداره فرهنگ و ارشــاد شهرســتان 
نهاوند گفت: تئاتر »باغ همســایه« به نویسندگی و 
کارگردانی جعفر سوری در شهرستان نهاوند اجرا 

می شود.
زینب ســیف با بیان اینکه نمایش »باغ همسایه« 
از روز  شــنبه، 18 آبان برای کــودکان و نوجوانان 
اجرا خواهد شــد، افزود: ایــن نمایش در روز های 
شــنبه، یکشنبه و دوشنبه از ســاعت 1۰ تا 1۲ در 
مجتمــع فرهنگی هنری امام خمینــی )ره( به روی 

سن خواهد رفت.
او با توضیح اینکه تئاتر»باغ همســایه« برای رده 
سنی کودک است، اضافه کرد: هماهنگی های الزم 
بــا آموزش و پروش برای حضور دانش آموزانی با 

این رده سنی انجام شده است.
نویســنده و کارگردان تئاتر»باغ همســایه« نیز 
درباره داستان این نمایش گفت: داستان تئاتر»باغ 
همسایه« درباره یک باغچه کوچک با تعدادی گل 
و درخت است که یکی از این گل ها توسط زنبوری 

گول می خورد و فکر می کند که باغ همســایه بهتر 
است.

جعفر ســوری با بیان اینکــه قدردان جایگاه 
و موقعیــت خود بودن از نکاتی اســت که تئاتر 
افزود:  به کودکان مــی آموزد،  »باغ همســایه« 
کــودکان بدانند که در هر جایی که هســتند از 
نظــم، صفا، دوســتی و صمیمتی که با دوســتان 
و خانــواده خود دارند لذت ببرنــد؛ نکته مهمی 
اســت که تالش کردیم در این نمایش به آن ها 

دهیم. آموزش 
بازیگــران تئاتر »باغ همســایه« جعفر ســوری، 
علیرضا ســیف، میثم دارایی، میــالد دارایی، زهرا 
قاســمی، یاسمن سوری و یاسین سیاوشی هستند و 

طراح صحنه و دکور نیز جعفر سوری است.
بیســت و ششــمین جشــنواره بین المللی تئاتر 
کودک و نوجوان با شــعار »کودک، طبیعت، تئاتر« 
از 16 تــا ۲1 آبان مــاه 1۳۹8 در همدان برگزار 

می شود.

 با برنامه ریزی های انجام شده توسط اداره 
ارشاد مالیر از روز شــنبه به مدت سه روزارشاد 

برنامه رایگان برای کودکان برگزار می کند.
سرپرســت اداره ارشــاد مالیــر در گفتگو با 
همــدان پیام گفت: از شــنبه به مــدت ۳ روز در 
بخش جنبی ۲6 امین جشــنواره بین المللی تئاتر 
کــودک برنامه هــای متنوعی را بــرای کودکان 

داریم.
طالب ترکاشــوند در ادامه افــزود: این برنامه 
ها ســاعت 1۰ صبح روز شنبه با حضور مسئولین 

شهرستانی آغاز خواهند شد.
وی ادامه داد: برنامه ها از ساعت 1۰ آغاز می 
شود و طبق هماهنگی هایی انجام شده با مدارس 
هدفمان این است که همه کودکان بتوانند از این 

برنامه های شاد و متنوع استفاده کنند.
وی افــزود : از طریق نصب ســه بنر فراخوان 
عمومــی داده ایم تا ایــن برنامه ها که به صورت 
رایگان اســت با حضور حداکثری کودکان انجام 

شود.
وی در پایان گفت: برپایی نمایشــگاه نقاشــی 
کودک از دیگر برنامه های جنبی جشنواره تئاتر 

کودک در مالیر است.

مالیر میزبان جشنواره 

تئاتر »باغ همسایه« برای کودکان نهاوندی
www.hamedanpayam.com
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در قالب طرح تجلیل از خوش حجابی انجام می شود؛

دختران با حجاب جایزه می گیرند

 مســئول کمیته امربه معروف و نهی ازمنکر بیســت و ششمین جشــنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان 
گفت: هدایایی در ایام جشنواره به کودکان حاضر در سالن ها اهدا خواهد شد.

حســین رســتمی با اعالم این خبر افزود: ۳1۳ قلم هدیه برای دختران کودک و نوجوان در نظر گرفته شده 
است.

او با بیان اینکه این هدایا در راســتای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اهدا می شود، خاطرنشان کرد: کمیته 
امر به معروف و نهی از منکر همچون ســال های قبل در راســتای اجرای طــرح تجلیل از خوش حجابی در حین 

برگزاری جشنواره اقدام کرده است.
رســتمی همچنیــن تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه آغــاز امامــت 

امــام زمــان )عــج( همزمــان بــا نخســتین روز جشــنواره در 
تمــام ســالن های اجــرای نمایــش بــه دختــران محجبــه 

ــام ۳1۳ یــار امــام زمــان )عــج( تحــت عنــوان  ــه ن ب
»امیــدان انقــالب و تمــدن اســالمی« هدایایــی اهــدا 

خواهــد شــد.
وی یادآور شد: کمیته امربه معروف و نهی از 
منکر جشنواره تئاتر میزبان کودکان و نوجوانان 

و خانواده هایشان است.

 از فرزندان شــهدا در مراسم افتتاحیه جشنواره تئاتر کودک و 
نوجوان همدان تجلیل بعمل آمد.

در مراســم افتتاحیه بیست و ششمین جشــنواره بین المللی تئاتر 
کودک و نوجــوان همدان که 16 آبانماه  در میدان امام خمینی )ره( 

همدان برگزار شد از طاها صانعی، ریحانه کرمی، محمدقاسم 
الوانی، محمدمهدی فانوسی، محمد عبدالملکی، کوثر ابراهیمی، 

ابوالفضل هزاره، علیرضا بشــیری و امیرعلی شوهانی، فرزندان 
شهدای مدافع حرم و میهن استان همدان تقدیر به عمل آمد.

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان گفت: 
در ایام برگزاری بیســت و ششمین جشــنواره تئاتر کودک 
و نوجوان، روزانه ۵۰ نمایش در ســطح اســتان همدان اجرا 

می شود.
احمدرضا احســانی اظهــار کرد:  ۵۳ اثر نمایشــی از 1۳ 

استان و هفت کشور در جشنواره حضور دارند.
او بــا بیــان اینکــه همــدان میزبــان ۴۰۰ میهمــان داخلــی 
و خارجــی اســت، یــادآور شــد: کارگاه هــای آموزشــی 
بــا تدریــس مدرســینی از اســترالیا، الجزایــر و ایتالیــا از 
برنامه هــای جشــنواره هــای بیســت و ششــم اســت کــه 

می  شــود. برگــزار 
ی نمایش ها در هفت  جــرا ا به  ره  شــا ا با  نی  احســا
ن و هشــت مجتمــع فرهنگــی و هنری  لن همــدا ســا
کز  مرا ز  ا زدیــد  با  : کــرد خاطرنشــان   ، نها شهرســتا
کمیتــه  بدسرپرســت،  و  بی سرپرســت  کــودکان 
ز  ا ره  م جشــنوا یا ا در  مرکــزی  ه  متــگا ندا و  د  مــدا ا

. می رود ر  شــما به  دوره  ین  ا نبی  جا های  مــه  برنا
او ابــراز امیدواری کرد که این جشــنواره شــادی و 
نشاط را برای مردم اســتان در ایام جشنواره به ارمغان 

آورد.

تالش 8 ماهه برای 
جشنواره ای مطلوب

 دبیر بیست و ششمین جشنواره بین المللی 
تئاتــر کودک و نوجوان گفــت: تمام تالش ما در 
هشــت ماه اخیر این بوده که جشنواره به خوبی 

در همدان برگزار شود.
مجید قناد در آیین افتتاحیه جشــنواره ضمن 
ابراز امیدواری از رقم خوردن روزهایی شــاد با 
برگــزاری جشــنواره، اظهار کــرد: امید می رود 
مــردم در این ایــام از نمایش ها دیــدن کنند و 
کودکان در این یک هفته بیشتر خوشحال باشند.
او در ادامه یادآور شد: خوشحالیم بیش از ربع 
قرن است که جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در 

کشور برگزار می شود.
قنــاد تصریح کرد: در هشــت مــاه اخیر تمام 
تالش خود را به کار گرفتیم که جشنواره به خوبی 
برگزار شــود.آیین افتتاحیه بیســت و ششــمین 
جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان امروز 
16 آبان ماه با اســتقبال گسترده مردم در پیاده 

راه بوعلی و میدان امام )ره( برگزار شد.
جشنواره بیست و ششم با شعار »تئاتر،کودک، 
طبیعت« تا ۲1 آبان ماه میزبان هنرمندان داخلی 

و خارجی است.

اجرای روزانه ۵۰ نمایش در استان همدان 
در ایام جشنواره

www.hamedanpayam.com
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داوران  را بشناسید

 مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان همدان از تجلیل از ۳ نمایش 
برتر محیط زیستی در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان خبر داد.

محســن جعفری نژاد بســطامی افزود: بر اســاس تفاهم نامه سازمان 
حفاظت محیط زیست و دبیرخانه جشــنواره وهمچنین با توجه به شعار 
»کــودک، تئاتر، طبیعت« ایــن نهاد در 1۲ مورد بــا دبیرخانه همکاری 

دارد.
وی با اشــاره به انتخاب ۳ اثر برتر محیط زیســتی در جشنواره بیست 
و ششــم، اظهار کرد: به این نمایش های برگزیــده، تندیس، لوح تقدیر و 
جایزه نقدی اهدا می شــود و حمایت معنوی برای اجرای نمایش های مورد 

نظر در استان های مختلف انجام خواهد شد.
جعفری نژاد به اختصاص سالن آمفی تئاتر اداره کل محیط زیست استان 
برای برگزاری کارگاه های آموزشــی تخصصی جشــنواره، یادآور شــد: 
همکاری در اطالع رســانی و انجام اقدامات در سایر حوزه های جشنواره از 

جمله دیگر موارد درج شده در این تفاهم نامه است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حس تعلق به طبیعت 
از طریق لمس مســتقیم عناصر طبیعی توســط حواس پنجگانه صورت می 
گیرد، عنوان کرد: انتقال مفاهیم در هنر نمایش به صورت چهره به چهره 

و رو در رو انجام می شود.

مدیرکل حفاظت از محیط زیســت استان همدان همچنین تصریح کرد: 
انتقــال حس و مفهوم در تئاتر و طبیعت در لحظه شــکل می گیرد بنابراین 
از این بیان، اشــتراکات زیادی در نحوه انتقــال حس و مفهوم بین تئاتر و 

طبیعت وجود دارد.
وی با بیان اینکه اجرای نمایش با موضوع طبیعت و محیط زیســت 
می توانــد با توجه به ویژگی های هنر و طبیعت، اثر دو چندان داشــته 
باشــد، گفــت: هنرمنــدان می توانند ایــن تاثیرگــذاری را از طریق 
به کارگیــری مخاطب به عنوان یکی از اجــزای نمایش و به کارگیری 
عناصــر طبیعــت از جملــه آب، باد، خــاک، آتش، گیاه در نمایشــی 

بزنند. رقم  خالقانه 
جفری نژاد بســطامی ادامه داد: اهمیت تئاتر به خاطر بعد اجتماعی این 
هنر اســت و معضالت محیط زیستی که با آن دست به گریبان هستیم، نیز 
از نحوه فعالیت اجتماعی ما نشــأت گرفته و توسط اجزای اجتماع و مردم 

رفع خواهد شد.
وی بــا اشــاره بــه نزدیکــی مســتقیم تئاتــر بــا مــردم بــه عنــوان 
مخاطــب، یــادآور شــد: تئاتــر می توانــد در ایــن مفهــوم ســازی در قالــب 
تئاتــر صحنــه ای، خیابانــی، پانتومیــم، خیمــه شــب بــازی و اشــکال متنــوع 

ــر شــریک شــود. تئات

 همدان اســامی داوران چهار بخش مسابقه تئاتر 
خردسال، کودک، نوجوان و خیابانی بیست و ششمین 
جشــنواره بین المللی تئاتر کــودک و نوجوان همدان 

اعالم شد.
اســامی داوران چهار بخش از جشــنواره بیست و 
ششم متشــکل از مسابقه خردسال، مســابقه کودک، 
مسابقه نوجوان و مسابقه خیابانی اعالم شد به طوریکه 
احتــرام برومنــد، آناهیتــا غنــی زاده و مرضیه برزی 

داوران بخش مسابقه خردسال را تشکیل می دهند. 
قطب الدین صادقی، مجتبی مهدی و بهرام دوســت 
قریــن داوران مســابقه کــودک و داوود کیانیان، هما 
جدیکار و حسین صفی داوران مسابقه نوجوان هستند. 
داوری بخش خیابانــی را نیز جواد انصافی، محمدعلی 

صادق حسنی و امیر مشهدی عباس انجام خواهند داد.
بیست و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک 
و نوجوان همــدان از 16 تا ۲1 آبان با شــعار »تئاتر، 
کودک، طبیعت« به دبیری مجید قناد برگزار می شود.

 بیست وششمین جشــنواره بین المللی تئاتر 
کودک و نوجوان همدان در حالی کار خود را آغاز 
کرد که گروه های نمایشــی کانون در این رویداد 

هنری ۲1 اجرا خواهند داشت.
هشــت نمایش از تولیــدات کانــون پرورش 
فکری در بخش های کودک، نوجوان و خردســال 
جشــنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان با دیگر 

نمایش ها به رقابت می پردازند.
بر همین اساس، روز پنج شنبه 16 آبان نمایش 
»افسانه ماردوش« به نویسندگی منوچهر اکبرلو و 
کارگردانی محمد جهانپا از کانون خراسان رضوی 
در بخش نوجوان و ساعت های 1۰، 1۵ و 1۷:۳۰ 
در تاالر اصلــی مجتمع فرهنگــی و هنری بوعلی 
ســینا و نمایش »هوشنگ اللکپشته« به نویسندگی 
سپیده فالح فر و کارگردانی الکا هدایت در بخش 
کودک و ســاعت های 1۰:۳۰ و 1۷:۳۰ در سالن 
اصلی مجتمع فرهنگی و ســینمایی شهید آوینی با 

دیگر نمایش ها به رقابت پرداختند.
همچنین در روز جمعه 1۷ آبان نمایش محیطی 
»حیاط خانه ما« به نویســندگی و کارگردانی وحید 
خسروی در بخش خردســال و ساعت های 1۵ و 
1۷:۳۰ در پالتو اســتاد عبــادی مجتمع فرهنگی 
و ســینمایی شــهید آوینــی و نمایــش »مبارک و 
قالیچه پرنده« به نویســندگی و کارگردانی حامد 
زحمتکش در بخش کودک و ساعت های 1۰:۳۰، 
1۵ و 1۷:۳۰ در پالتو مجتمع فرهنگی و سینمایی 

شهید آوینی اجرا داشت.
روز شــنبه 18 آبــان نمایــش »کچــل کفتــر 
و  جعفــری  نســرین  نویســندگی  بــه  بــاز« 
کارگردانــی آزاده انصــاری در بخــش کــودک 
و ســاعت های 1۰:۳۰، 1۵ و 1۷:۳۰ در پالتــو 
مجتمــع فرهنگــی و ســینمایی شــهید آوینــی، 
ــزرگ کوچیــک مــن«  ــب ب نمایــش »عمــوی عجی
بــه نویســندگی گیتــا داودی و کارگردانــی ناصــر 
آویــژه در ســاعت های 1۰:۳۰، 1۵ و 1۷:۳۰ در 
ــن«  ــز م ــای خیال انگی ــش »دنی ــر و نمای ــاالر فج ت
ــواه  ــاز مهدیخ ــی بهن ــندگی و کارگردان ــه نویس ب
و 11  ســاعت های 1۰  و  بخــش خردســال  در 
در ســالن اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــا 

ــای دیگــر رقابــت خواهنــد کــرد. نمایش ه
همچنیــن، نمایــش »مــزه دروغ تلخــه« بــه 
نویســندگی بهرام جاللی پور و کارگردانی سمیرا 
یزدان پــژوه در بخــش کــودک و ســاعت های 
1۰:۳۰، 1۵ و 1۷:۳۰ در پالتو مجتمع فرهنگی و 
ســینمایی شهید آوینی روز دوشنبه ۲۰ آبان اجرا 

می شود.

۲تماشاخانه سیار کانون به همدان سفر کرده اند

اعالم برنامه  اجرای نمایش های 
سالن کانون

نمایشهای برتر محیط زیستی 
تجلیل می شوند



 ۷سالن همدان، میزبان تماشاچیان
نمایش های جشنواره بیست و ششم
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 امســال ۷ ســالن در همــدان و 8 آمفی تئاتــر مجتمع فرهنگــی هنری در 
شهرستان ها، میزبان تماشاچیان نمایش های جشنواره بیست و ششم هستند.

قائم مقام بیســت و ششمین جشــنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان با بیان 
اینکه نمایش های جشــنواره بیست و ششم در هفت ســالن در سطح شهر همدان 
اجرا خواهد شــد، اظهار کرد: ظرفیت ســالن های نمایش در شــهر همدان در ایام 
جشــنواره به یک هزار و ۵۰8 صندلی می رســد که با احتســاب سالن های هشت 

شهرستان استان به بیش از سه هزار و ۵۰۰ صندلی خواهد رسید.
محمدرضا جوادی ادامه داد: ســالن اصلی مجتمع بوعلی با ۵۰۰ صندلی، ســالن 
پالتوی ایــن مجتمع با ۷۰ صندلی و پالتوی عبادی بــا ظرفیت ۴۰ صندلی میزبان 

تماشاچیان تئاتر خواهد بود.
جوادی همچنیــن تصریح کرد: ظرفیت تاالر فجر ۲۲۹ نفر، کانون مهدیه ۲6۴ 
نفر، ســالن اصلی مجتمع شــهید آوینی ۲۳6 نفر، سالن پالتوی این مجتمع ۷۹ نفر 

و سالن آمفی تئاتر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان ۹۰ نفر است.
وی در ادامه یادآور شد: کارگاه های آموزشی جشنواره بیست و ششم در سالن 
کانــون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و ســالن آمفی تئاتــر اداره کل محیط 

زیست برگزار خواهد شد.

جوادی با بیان اینکه 
سالن  هشت  در  نمایش ها 

در هشــت شهرستان استان نیز 
اجرا می شــود، گفــت: ظرفیت تقریبی 

هریک از این سالن ها به ۲۵۰ نفر می رسد. 
قائم مقــام رئیس جشــنواره تئاتر کودک و نوجوان با اشــاره به بلیط فروشــی 
الکترونیکی این دوره از جشنواره، خاطرنشان کرد: اجرای نوبت صبح نمایش ها به 
دانش آموزان مدارس نواحی همدان اختصاص دارد و ســالن ها در نوبت بعدازظهر 

میزبان کودکان، نوجوانان و خانواده هایشان خواهند بود.
وی افزود: بر اســاس برنامه ریزی های صورت گرفتــه، نمایش های بخش های 
کودک، نوجوان و بین الملل در ســه ســانس 1۰:۳۰ صبح و 1۵ و 1۷ بعداز ظهر 
و بخش خردســال در ســانس های 1۰ و 11 صبح و همچنین 1۵ و 1۷ بعداز ظهر 

اجرا خواهد شد.
جوادی خاطرنشان کرد: بخشــی از نمایش های بخش خردسال در سالن آمفی 
تئاتر اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان همدان و بخشــی دیگر در پالتو 

عبادی به اجرا درخواهد آمد.

7

از کجا بلیط بگیریم؟
  

 پیش فروش بلیط  نمایش های بیســت و ششــمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان از شنبه 11 آبان ماه آغاز شده 
و همچنان تا پایان جشنواره ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی بیســت و ششــمین جشــنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، پیش فروش بلیط های ۲۴ نمایش 
جشنواره بیست و ششم در سایت تیوال آغاز شد.

عالقه مندان می توانند با مراجعه به آدرس https://www.tiwall.com در بخش بیســت و ششمین جشنواره بین المللی کودک 
و نوجوان همدان با مشاهده جدول نمایش ها، نسبت به خرید بلیط اقدام کنند.

با توجه به اینکه نمایش های جشــنواره در بخش های خردســال، کودک، نوجوان و بین الملل به فروش می رسد، خانواده ها می توانند با 
مراجعه به بخش »مشاهده جدول«، تئاتر متناسب با گروه سنی فرزندان خود را انتخاب و سپس بلیط تهیه کنند.

نمایش های بیســت و ششــمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در سالن اصلی، پالتو بوعلی و پالتو عبادی مجتمع فرهنگی 
هنری بوعلی سینا، سالن اصلی و پالتو مجتمع شهید آوینی، تاالر فجر و تاالر مهدیه همدان روی صحنه می رود.

اجرای نمایش ها در نوبت صبح مخصوص دانش آموزان و رایگان اســت و بلیط فروشی تنها برای اجرای نمایش ها در دو سانس 1۵ و 
1۷:۳۰ انجام می شود.

هوشنگ الک پشته
 با نویسندگی سپیده فالح فر و کارگردانی الیکا هدایت از تهران

تنها یک زمین داریم
 کارگردان حمیدرضا اردالن از تهران

www.hamedanpayam.com■ عکسها: مهدی کلوندی
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ويژه  کودکان و نوجوانان
ضمیمه  شنبه هاي روزنامه همدان پیام

شنبــه
18آبانماه 1398

صاحب امتیاز و مدير مسئول:
نصرت ا... طاقتي احسن

سردبیر: يدا... طاقتي احسن
همراه سردبیر: 09183151437

تلفن:38264433 )081(
دورنگار: 38289013 )081(

لیتوگرافي و چاپ: 
پیام رسانه )همدان(

نشاني: همدان، خیابان مهديه، روبروي 
دبیرستان شريعتي، ساختمان پیام 
www.hamedanpayam.com
info@Hamedanpayam.com پيـام تـاريـخ، تـمدن 

و فرهنگ مادستان

shapare@hamedanpayam.com :صندوق پستی: 666-65155        پست الکترونیکی
برای چاپ عکس دانش آموزان ممتاز می توانید با شماره 38264433-081 تماس بگیريد

آدرس شاپره: همدان، خیابان مهديه، روبروي دبیرستان شريعتي، ساختمان پیام                   تلفن شاپره: 081-38264433
صفحه آخر

دبیر ويژه نامه: مريم مقدم

www.hamedanpayam.com




