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با حضور معاون وزیر ارشاد2

جشنواره تئاتر کودک و نوجوان 
به ایستگاه بیست و هفتم راهی می شود

■ حمید ترابیان و گیتی خامنه مجریان مراسم اختتامیه
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 در ایستگاه 
26م بهــار کودکانه 
هــای ایــران و جهــان 
در جشــنواره بین المللی تئاتر 
کودک و نوجوان  در پاییز هزار رنگ 
حال و هوای شادی به شهر بخشید ، این جشنواره چنان خود را در 
میان مردم جا کرده که هر سال در فصل پاییز منتظر آن هستند و 

فصل هزاررنگ خود را با آن رنگارنگ می کنند.
بیســت و ششــمین جشــنواره تئاتر کــودک و نوجوان در 
پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین از 16 آبان آغاز شــده و تا 
21 آبان ماه میهمان این دیار است، جشنواره ای که 20 سال از 
عمر خود را در این خطه ســپری کرده و اکنون نهالی است که 
به پختگی رســیده و در عنفوان جوانی باید تجربه های خود را 

در اختیار نسل های بعدی قرار دهد.
*آیین اختتامیه بیســت و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر 
کــودک و نوجــوان، امروز سه شــنبه 21 آبان مــاه در همدان 

برگزار میشود 
علی اصغر کاراندیش معاون حقوقی، مجلس و امور استان ها، 
شــهرام کرمی مدیــرکل هنرهای نمایشــی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و سید سعید شاهرخی استاندار همدان میهمانان 

ویژه اختتامیه جشنواره هستند.
در این آیین، آثار برگزیده بخش های خردســال، خیابانی، 

کودک، نوجوان و دیگر بخش ها معرفی خواهند شد.
جوایز ویــژه ای بــرای نمایش های برگزیده توســط حوزه 
هنری، اداره کل محیط زیســت اســتان همدان، شبکه هدهد، 
خانه تئاتر و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نظر 

گرفته شده است.
از گروه های خارجی حاضر در بیســت و ششمین جشنواره 
بین المللــی تئاتر کــودک و نوجوان نیز در این مراســم تقدیر 

می شود.
مجریان اختتامیه دوره بیست و ششم حمید ترابیان و گیتی 
خامنه هســتند و بزرگداشــت رضا بابک هنرمند پیشکســوت 
تئاتر و تلویزیون برگزار خواهد شــد. از آنجا که جشنواره ربع 
قرن تجربه را پشت سر گذاشته، همدان با میزبانی بیست دوره 
به تجربیات خوبی در این زمینه دست یافته است. یاسر خاسب 
در این برنامه به اجرای نمایش می پردازد و مهدی شکوهی نیز 

خواننده آیین اختتامیه است.
این دوره از جشنواره با حضور ۵۳ اثر نمایشی از 1۳ استان 
و هفت کشور از 16 آبان ماه در هفت سالن در حال اجراست.

بهار 
کودکانه ها در 
پائیز هزار رنگ

 هیأت داوران بخش مسابقه نمایشنامه نویسی بیست و ششمین 
جشــنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان اســامی ۳ نمایشــنامه 

برگزیده را اعالم کرد.
هیأت داوران بخش مســابقه نمایشنامه نویسی بیست و ششمین 
جشــنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان متشکل از منصور خلج، 
احمد بیگلریان و حمیدرضا نعیمی اســامی ۳ نمایشــنامه برگزیده 

جشنواره بیست و ششم را اعالم کردند.
خلــج، بیگلریــان و نعیمی پیش تر با ارزیابی ۵۸ نمایشــنامه 
متقاضی حضور در این بخش رقابتی، 7 نمایشــنامه را به عنوان 
نامزد این بخش انتخاب و  نام ۳ نمایشــنامه برگزیده را اعالم 

کردند.
بــر این اســاس نمایش نامــه های »مومــو و راز گنــج میرمهنا« 
نوشــته عقیــل جماعتی از بوشــهر )جزیــره خارک(، »ســتاره کار« 
نوشــته فروغ رستگار و ســیروس زردشــتی از همدان و »عملیات 
نجات مدادرنگی ها« نوشــته حسین حســین زاده جهرمی از جهرم ۳ 
نمایشــنامه برگزیده بیســت و ششمین جشــنواره بین المللی تئاتر 
کودک و نوجوان هســتند که همزمان با برگزاری مراســم اختتامیه 

جشنواره تجلیل خواهند شد.
*اهدای نشان صلح به میهمانان خارجی جشنواره

همچنین همزمان با چهارمین روز از بیســت و ششمین جشنواره 
بین المللــی تئاتــر کــودک و نوجوان، مراســم خوشــامدگویی به 
هنرمندان خارجی در هتل محل اسکان میهمانان جشنواره برگزار و 
مراسم اهدای نشــان صلح توسط خردساالن کانون توسعه همیاری 
مهدهای کودک استان همدان به میهمانان خارجی انجام و پیام صلح 

کودکان همدانی به کشورهای خارجی اعالم شد.
مجید قناد دبیر جشنواره بیســت و ششم و هنرمندان ایرانی در 

کنار هنرمندان خارجی میهمان این برنامه بودند.
حمیدرضا رضایی مجد مجری ســیمای مرکز همــدان به همراه 

خردســاالن، اجــرای ایــن برنامه را بر عهده داشــت که اســتقبال 
میهمانان خارجی را به دنبال داشت.

دبیر جشنواره ضمن خوشامدگویی به میهمانان از تالش مسئوالن 
در برگزاری این جشــنواره تقدیر کرد و با توجه به انتخاب شــعار 
»کودک، طبیعت، تئاتر« برای جشنواره، خردساالن برای حفظ محیط 

زیست دست اتحاد به یکدیگر دادند.
هدایای خردســاالن نیز در این مراســم توســط هنرمندان 
تئاتر  بین المللی  و ششمین جشــنواره  اهدا شد.بیســت  حاضر 
21 آبان مــاه در همدان برگزار  16 تا  کــودک و نوجوان از 

می شود.

توسط هیأت داوران

اسامی نمایشنامه های برگزیده جشنواره تئاتر کودک اعالم شد
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 داور بخش خیابانی بیست و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر 
کودک و نوجوان گفت: جشنواره بیست و ششم در همدان به پایان 

نمی رسد.
به گزارش روابط عمومی بیســت و ششمین جشنواره بین المللی 
تئاتــر کــودک و نوجوان، جــواد انصافــی اظهار کرد: تعــدادی از 
نمایش های خیابانی دوره بیست و ششم جشنواره از لحاظ محتوایی، 
تکنیک و بازی وضعیت خوبی دارند و در مجموع وضعیت اجراهای 

خیابانی، رضایت بخش بوده است.
او با بیان اینکه برگزاری جشنواره اقدامی مفید است، یادآور شد: 
با توجه به تبادل افکار گروه های مختلف و مطرح شــدن هنرمندان 
شهرســتان ها در جشــنواره، می توان برگزاری این رویداد را اتفاق 

مثبتی قلمداد کرد.
انصافــی بــا اشــاره بــه تصمیــم دبیــر جشــنواره نســبت بــه حمایت 
از ادامــه جشــنواره بــا اجــرای آثــار برگزیــده در شــهرهای مبــدأ، 
ــنواره  ــه جش ــود ک ــث می ش ــم باع ــن تصمی ــرد: ای ــان ک خاطرنش
همین جــا در همــدان تمــام نشــود و گروه هــای منتخــب بــا اجــرای 
نمایــش در شــهرهای خــود، جشــنواره را تــا چنــد مــاه زنــده نگــه 

دارنــد.
او افزود: با این اقدام مردم دیگر شهرها نیز پی می برند چه اثری 

در شهر آنها ساخته شده و از ثمرات جشنواره بهره مند می شوند.

بــا  انصافــی 
تأکیــد بــر اینکه 

باید  خیابانی  تئاتر 
اجرا  سهل  و  راحت 
شــود، تصریح کرد: 
باید  خیابانی  نمایش 
در  اجرا  قابلیت  این 

هر محل و منطقه ای را داشته باشد.
ایــن  موضــوع  داد:  ادامــه  او 

نمایش هــا بایــد به اندازه ای جذاب باشــد کــه بتواند مردم را 
پای اجــرای خود نگه دارد و مخاطبان با دیــدن نمایش بدانند 
کــه دغدغه هــای آنها و موضوعات روز مورد نظرشــان در آن 

است. شده  پرداخته 
ایــن هنرمند پیشکســوت تئاتر و تلویزیون گفت: تماشــاگران 
نمایش خیابانی باید مدتی ســرپا باشــند و نمایــش را ببیند و باید 
نمایش انقدر جذاب باشــد که نظر مخاطب را تا پایان به خود جلب 

کند.
وی  یادآور شــد: خوشــبختانه تئاتر خیابانی نسبت به سال های 
اخیر پیشــرفت کرده اما توقع ما این است که آثار خیابانی قوی تر و 

جذاب تر از این شود.

جشــنواره  ششــمین  و  بیســت  کــودک  بخــش  داور   
خوشــبختانه  گفــت:  نوجــوان  و  کــودک  تئاتــر  بین المللــی 
برگــزاری جشــنواره همــدان در تئاتــر کــودک و نوجــوان کشــور 

ــرد. ــاد ک ــی ایج ــول بزرگ تح
ــنواره  ــمین جش ــت و شش ــی بیس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــا  ــن ب ــر کــودک و نوجــوان، بهــرام دوســت قری ــی تئات بین الملل
بیــان اینکــه ســطح کیفــی آثــار حاضــر در جشــنواره تــا حــدودی 
ــر کــودک و  ــار کــرد: جشــنواره تئات ــوده اســت، اظه ــوب ب مطل
ــاد  ــران ایج ــر ای ــی در تئات ــول بزرگ ــک تح ــدان ی ــوان هم نوج
کــرد و قبــل از شــکل گیــری اولیــن دوره ایــن جشــنواره، 
گروه هــا چنــدان در صــدد تولیــد نمایش هــای حرفــه ای در 

ــد. ــودک نبودن ــر ک تئات
او ادامــه داد: تئاتــر کــودک آن چنــان رونــق نداشــت امــا در 
عــرض 26 دوره ای کــه جشــنواره برگــزار شــد تئاتــر کــودک و 
ــث  ــد و باع ــکل گرفتن ــش ش ــن بخ ــی در ای ــای تخصص گروه ه

ــود. ــبک ش ــام و صاحب س ــودک، صاحب ن ــر ک ــد تئات ش
ــا  ــدادی از گروه ه ــرد: تع ــح ک ــن تصری ــت قرین همچنی دوس

هــر ســاله تــالش می کنند تــا بتواننــد در جشــنواره حضور داشــته 
باشــند و در شهرســتان های کوچــک، گروه هــا نمایش هایــی 

ــه جشــنواره راه پیــدا کننــد. ــا بتواننــد ب می ســازند ت
کــودک  تئاتــر  در  تخصــص  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  او 
ــد  ــا بای ــد: گروه ه ــادآور ش ــد، ی ــدا کن ــش پی ــد افزای بای
ــه  ــنواره ب ــد جش ــوند؛ هرچن ــه روز ش ــد و ب ــوزش ببینن آم
ــص  ــه تخص ــاز ب ــا نی ــق داده ام ــر رون ــش از تئات ــن بخ ای

دارد.
کــودک،  تئاتــر  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  دوســت قرین 
نویســندگان زیــادی نداریــم، اظهــار کــرد: ایــن موضــوع ممکــن 

اســت در متــن نمایش نامــه آثــار ضعــف ایجــاد کنــد.
کــردن  ســرگرم  را  تئاتــر  یــک  هــدف  اصلی تریــن  او، 
ــا در  ــر نمایش ه ــداف دیگ ــزود: اه ــرد و اف ــوان ک ــب عن مخاط

ــرد. ــی گی ــرار م ــب ق ــن قال همی
ــد  ــودک بای ــر ک ــد: در تئات ــادآور ش ــر ی ــد تئات ــن هنرمن ای
ــه  ــد شناســایی و ب ــی کن ــه کــودکان را جــذب م ــی ک پارامترهای

ــود. ــه ش آن پرداخت

 داور بخش خردســال بیست و ششمین جشــنواره بین المللی 
تئاتر کــودک و نوجوان گفت: جشــنواره به اهالــی تئاتر کودک و 
نوجوان در کشــور انگیزه تولید می دهد و به نوعی یک کارآفرینی 

وسیع ایجاد کرده است.
به گزارش روابط عمومی بیســت و ششمین جشنواره بین المللی 
تئاتر کــودک و نوجوان همدان، احترام برومند با اشــاره به کیفیت 
آثــار راه یافتــه از کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان در 
جشنواره بیست و ششم، اظهار کرد: کانون آثار خوبی تولید می کند 

و فعالیت آن در تولید نمایش های با کیفیت امیدوارکننده است.
او با تأکید بر اینکه جشــنواره در بخــش زیربنایی باید مدیریت 
شــود، خاطرنشــان کــرد: برنامه ریزی ها باید به گونه ای باشــد که 
شــرایط بهتری در جشــنواره ایجاد کرده و اســتانداردها به سطح 

باالتری ارتقاء یابد.
برومند با اشاره به اینکه وضعیت تئاتر خردسال در کشور چندان 
راضی کننده نیســت، یادآور شد: به نظر می رســد نمایش ها بیشتر 

برای اجرا در مهدهای کودک ســاخته شده اند در حالیکه وقتی قرار 
است به روی صحنه بروند باید بیشتر به آن پراخته شود.

این هنرمند پیشکسوت تئاتر تأکید کرد: جشنواره تئاتر کودک 
و نوجــوان ثمراتی را برای فرهنگ ما دارد کــه از جمله می توان به 

معرفی چهره های جوان و عالقمند اشاره کرد.
برومند افزود: وقتی جشــنواره ها در شهرستان ها برگزار می شود 

هنرمندان آن مناطق را معرفی می کند .
او بــا بیان اینکــه هرکــدام از جشــنواره ها تأثیــر بزرگی 
در فرهنگ کشــور دارنــد، اظهار کــرد: به واســطه برگزاری 
جشــنواره تئاتر کودک و نوجوان، تعدادی از جوانان مشــغول 
بــه کار می شــوند، کارها از لحــاظ کیفیت رشــد می کنند و در 
دیدگاهی دیگر، جشــنواره بــا انگیزه دادن بــه گروه ها برای 

تولید اثر، یک کارآفرینی وســیع ایجاد می کند.
بیست و ششمین جشــنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان از 

16 تا 21 آبان ماه در همدان در حال برگزاری است.

جشنواره همدان در تئاتر کودک و نوجوان تحول بزرگی ایجاد کرد

کارآفرینی وسیع جشنواره، در تئاتر کودک و نوجوان کشوراحترام برومند تاکید کرد:

جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان تمام نمی شود
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خبرنــگار  حمیــدی-  اکــرم  کبودراهنــگ-   
همدان پیام: بیســت و ششمین جشــنواره بین  المللی 
تئاتــر کــودک و نوجوان شــادی را بــرای کودکان 

کبودراهنگ به ارمغان آورد.
تئاتر موش هــای آوازخوان در روزهای شــنبه و 
یکشنبه در کبودراهنگ بر روی صحنه رفت و خنده 
و شــادی را به کودکان این شــهر هدیه داد و شور و 
نشاط در مجتمع فرهنگی هنری جوان طنین انداز شد.

کارگــردان نمایــش موش هــای آوازخــوان در 
گفت وگو با همدان پیام اظهار داشــت: این نمایش در 
سبک عروسکی و مطابق و مناسب رده سنی خردسال 
و کودک اســت و بــا مضمــون بهداشــت و رعایت 
بهداشت که 7 ترک موسیقی کامل در خدمت کودک 
و خردسال اســت که مســائل مرتبط با کودک را به 
صورت غیرمستقیم و از زبان عروسک  ها  بیان میکند

ســیده معصومــه زیــوری افــزود ارتباط بســیار 
خوبی بین عروســکها و بچه هایی کــه این نمایش را 
تماشــا می کردند برقرار شــده بود و آنها همزمان با 
عروســک ها در پایین صحنه شــادی و جست و خیز 

می کردند.
وی خاطرنشــان کرد: داستان این نمایش داستان 
پســر بچه ای به نام پرهام است که به خاطر پرخوری 
و عدم رعایت بهداشــت دچار دل درد می شــود و از 
کنســرت مورد عالقه اش جا می مانــد اما موش ها به 
دلیل کارهای غیربهداشتی پرهام که برای آنها مفید 

است کنسرتی برای او اجرا می کنند.
زیوری بیان داشــت: بازیگــران تئاتر موش های 
آوازخــوان مرتضی عبداللهی، یاســین قنبــری، تینا 
رســولی و عرفان یارمحمدی هســتند و نویسند نیز 
فرهاد لباســی اســت که جا دارد از تک تک آنها که 
بنده را در هر چه بهتر اجرا شــدن این نمایش یاری 

کردند تقدیر کنم همچنین از مســئوالن کبودراهنگ 
که همکاری بســیار خوبی با ما داشــتند سیاسگزارم 
و در پایان امیدوارم بچه های ســرزمینم همیشــه در 
باالتریــن ســطح ها باشــند و مانند امروز مــا به آنها 

افتخار کنیم و ببالیم.
رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی  شهرستان 
کبودرآهنگ نیز اظهار داشت: کودکان کبودراهنگی 
اســتقبال بسیار خوبی از نمایش موش های آوازخوان 
داشتند و چنان شور و نشــاطی میان آنها ایجاد شده 

بود که قابل وصف نیست.
ناصــر قره باغی افزود: این نمایش در روز شــنبه 
یک ســانس و یکشنبه 2 سانس  در مجتمع فرهنگی 
هنــری جــوان کبودراهنگ به اجرا درآمــد که ما از 
دســت اندرکاران این نمایش کمال قدردانی را داریم 

که باعث شادی کودکان این شهر شدند.
وی با اشــاره بــه اینکه اجرای چنیــن برنامه های 
شاد و متنوع حق کودکان است افزود: در شهرستان 
کبودراهنگ نیز گروه های نمایشــی خوش ذوق و با 
اســتعدادی وجود دارد که امیدواریم با حمایت مردم 
و مسئوالن آنها نیز بتوانند هنرهای خود را به نمایش 
بگذارنــد و کودک و نوجــوان و حتــی خانواده ها از 

تماشای آنها لذت ببرند.
و اما کودکان کبودراهنگی نیز از نمایش موش های 

آوازه خوان می گوید: 
ســتاره کودک خردســالی اســت که بــه همراه 
دوستانش برای دیدن نمایش موش های آوازه خوان 
آمــده و می گوید: این نمایــش خیلی خوب و جذاب 
بود و کلی با دوســتانم خندیــدم و به ما خیلی خوش 

گذشت و شادی کردیم.
و  هســت  اولــی  کالس  دانش آمــوز  زهــرا 
می گویــد: ایــن نمایــش خیلــی خوب بــود و ما 

موش های آوازه خوان شادی را به کودکان کبودراهنگی به ارمغان  آوردند 

چیــزای خیلــی خوبی ازش یاد گرفتیم و فهمیدیم که همیشــه باید بهداشــت را رعایت 
نشویم. مریض  تا  کنیم 

پارسا: یکی دیگر از کودکان کبودراهنگ است و می گوید: ما نمایش موش های آوازه خوان 
را دیدیم و خیلی نمایش جالبی بود خیلی خندیدیم و آهنگ های خیلی شادی داشت و ما خیلی 

خوشحال شدیم امیدواریم باز هم از این برنامه ها تو شهر ما اجرا بشه.
امیــر رضاکالس دومی اســت و می گوید: با دیــدن ان نمایش خیلی چیزهــا یاد گرفتیم و 
عروســک ها به ما گفتند که باید با نظم و انضباط  داشــته باشــیم و بهداشت را رعایت کنیم تا 

مریض نشویم خیلی هم شاد بود و به ما خیلی خوش گذشت.

*حدیثه حبیبی
 نمایش »افسانه 
به کارگردانی  ماردوش« 
محمد جهان پــا  در روزهای 
جشنواره بیست و ششم روی صحنه 
رفت  این نمایــش برای مخاطب خانواده و نوجــوان ،  روایتگر 
داســتانی از شاهنامه اســت . افســانه ماردوش چهارمین تجربه 
کارگردانی محمد جهان پــا در حوزه تئاتر کودک و نوجوان بعد 
از نمایش هــای »دیواکــوال«، »مورچه ای به نام موری« و »تیســتو 

سبزانگشتی« محسوب می شود.
وحیدممیزی درتوضیحی ازنمایش افسانه ماردوش میگوید  : 
این کار قطعه ای از شــاهنامه راجب ضحاک ماردوش می باشد و 
هدف اصلی این نمایش آشتی کودکان ونوجوانان بافرهنگ کهن 

ایرانی می باشد.
تالش کردیم با اســتفاده اززبان فرم وحرکت به سبکی پیش 

برده شود  تابرای کودکان ونوجوانان قابل فهم ودرک باشد.
وی درادامــه افــزود : باتوجه به بازخوردهایــی که نمایش ها 
داشته است هم دراســتان همدان وهم دراستان خراسان رضوی  
این نمایش ها تاثیرگذاری باالیی دارند چون باعث میشوند بچه 

ها به سمت فهم این داستان ها کشیده شوند .
به این ترتیب کودکان و نوجوانان با دیدن این نمایش  درباره 
تاریخ وفرهنگ ایران دچارپرســش هایی شوند و ازهمین مسیر 

به این فرهنگ کهن آشناشوند.
همچنین ممیــزی در ادامه گفت : این گونه نمایش های کهن 
و تاریخی درتئاترما بسیارکم کارشده است و بهتراست که خیلی 
بیشــترازاین گونه کارهای فرهنگی ایرانی به جای داستان های 

خارجی استفاده شود.
تئاتری خوب است که بتواند رضایت تماشاگر راجلب کند واین 
رضایت بستگی  به عوامل زیادی ازجمله بازی،متن،نور،موسیقی 

و حرکت ها وفرم ها دارد.
وی میگویــد : مادرافســانه ماردوش این کاررا با اســتفاده از 
ترکیبی ازموســیقی و حرکت و تصویر انجام داده ایم وهمچنین 

نمایشی است که تماشاگررادرگیر محتوی کرده است.
وحیدممیزی درباره ی ســطح جشــنواره امســال معتقد است 
:سطح کیفی کارها خوب است اما میتواند خیلی بهترازاین باشد و 

باید درنمایش ها پیشرفتی حاصل شود.
همچنیــن وی درمــورد چگونگی اســتقبال  مــردم همدان از 
جشنواره افزود: اســتقبال مردم همدان ازتئاتر ونمایش ها عالی 
است و بسیارمردمان هنردوست و تئاتردوستی هستند و شهری 

زنده است.
هنرمنــد برای پیشــرفت و اجــرای نمایش خــوب نباید فقط 
به فکر یک خروجی ازکارباشــد بلکه بایــد هدف و موضوعی را 

درنمایش به تصویربگذارد و ایجاددغدغه برای تماشاگر بکند.
وحیدممیزی درباره ی ســابقه کاری خودافزود :20ســال 
ســابقه کاری دارم و درجشــنواره هــای مختلــف ازجملــه 
جشــنواره های رضوان مشهد حضورداشــته ام اما هنوز هم 
کارگــردان فرم وحرکــت میان مردم و کارهای ما شــناخته 
شــده نیســت درحالی که نمایش فرم و حرکت بسیارسخت 
تر اســت چرا که بــرای این گونــه نمایش هاباید ازســطح 

. گذشت  بازیگری 
وحیدممیــزی درآخر خطاب به  کســانی که درهنرتئاتر فعال 
هســتند یامیخواهند در این زمینه کارکننــد گفت:  برای بازیگر 
بدن شــدن باید از ســطح باالی  بازیگری بگذرید تــا بتوانید با 
گرفتن یکی ازسه ابزار یعنی بیان باز هم تماشاگر راجذب کرده 

و مفهوم راانتقال بدهید.

طراح حرکت و فرم درنمایش افسانه ماردوش 

همدان شهری زنده است
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 در حاشــیه تماشــای نمایــش بالتــازار 
فرصتــی شــد تا بــا بازیگر شــناخته شــده و 
کاربلــد همدانــی صبحتی کنم ،ســید مهرداد 
کاووســی که از سال هشــتاد فعالیت خود را 
در زمینــه هــای مختلف عرصــه تئاتر آغاز 
1۸ ســال ســابقه فعالیت  کــرده و اکنون 
دارد ، با اشــاره به عالقمندی اش به تئاتر 
کودک و نوجــوان، از تجربه جدیدش در 
بالتازار گفت : بالتازار را از آذر ماه سال 
۹7 آغــاز کردیم و حــدودا دو ماه و نیم 
تمریــن مداوم داشــتیم و تجربه جدیدی 

کســب کردم که آن یاد گرفتن راه رفتن 
با "چوب پا" که ممکن است به چشم آسان 

آید اما هنر ســختی اســت و جای خطای ندارد 
. کنم  تجربه  را 

وی با اشــاره به اینکه هر کودکی یک همراه و دوســت خیالی 
دارد ،گفت : بالتازار نیز داستان کودکی با دوست خیالی اش است 
که کــودک قصه ی برای اینکه بتواند خــود را پیدا کند، به دنبال 

عقلی میگردد که کامل نیست و در طی نمایش کامل میشود.

 کاووسی با اشاره به دریافت بازخورد خوب 
از مخاطبان به خصــوص کودکان و نوجوانان  
در اجرای عمومی بالتازار در مشهد ادامه داد 
: مخاطبان در بالتازار با چهار نوع عروســک 
متفــاوت برای مثال در یک صحنه با آدمک 
هــای کوتاه قد و در صحنــه ای آدم های 
بلنــد قد مواجه میشــوند که عــالوه برا 
ایجاد تضاد،این تفاوت فضای مختلفی از 
تئاتر کودک و نوجوان را برای آن ها به 
تصویر می کشد و باعث میشود که خود 
را با کودک داســتان)نقش اصلی نمایش( 

همراه دانسته و دنبال کند.
کاووســی کــه ۵ دوره کاندیــدای  جایــزه 
بهتریــن بازیگــر مرد و در ســال گذشــته جایــزه بهرین 
بازیگر مرد را در جشــنواره تئاتر کــودک نوجوان دریافت 
کرده اســت، کیفیت تئاتر های شــرکت کننده در جشنواره 
بیســت و ششــم را اینگونه ارزیابی کــرد: تئاتر های همدان 
به دلیل حضور جشــنواره در این شهر،رشد مثبتی داشته اند 
اما به طور کلی تئاتر های دیگر همچنان در ســطح قبلی خود 

اند.  مانــده  باقی 
از نظــر این بازیگر 

تئاتــر خوب چنین  یک 
ویژگی هایــی دارد: یک تئاتر 

خوب،باید رنگ داشــته باشد،شادی اور باشــد بار آموزشی 
داشته و سرشــار از خالقیت باشد به طوری که بار دراماتیک 
و آموزشــی رو با یک شیوه جدید از اجرا به مخاطبان کودک 

برساند. نوجوان  و 
وی افزود:میخواهــم بــه افرادی که به تئاتر عالقمند هســتند 
بگویم اگر تئاتر را به چشــم تفریح میبینند به شدت لذت بخش 
اســت اما اگر به چشــم هدف میبینند به شدت مسیر دشواری را 
پیش رو دارند اما این مســیر سخت و دشــوار دست پیدا کردنی 

است،پس از عالقه تان دست نکشید.
در پایان ســید مهرداد کاووسی با اشاره به فعالیتش در سریال 
سلمان فارسی به کارگردانی میرباقری،حسین ختام گفت و گو را 
اینگونه اعالم کرد : بالتازار نمایش خداحافظی بنده با همدان بود و 
از این پس در پایتخت به ادامه فعالیت تئاتری ام خواهم پرداخت 
و برای تمامی عوامل تئاتری همدان آرزوی موفقیت و پیشــرفت 

روز افزون را دارم.

* نگیساحبیبی
 حسین اسدی گفت :12سال سابقه کاری درتئاتر دارم 
و بیشترکارهای من درحوزه ی بزرگسال است اما کارکودک 
را چــون درجزیره ی محدود و کوچکی هســتم برای این که 
بنیــه تئاترازبین نــرود و آینده ای برای تئاترخارک بســازم 

انجام میدهم.
وی درادامه درباره ی نمایش به مرور زمان گفت : داستان 
درباره بچه هایی اســت در روســتایی دورافتاده که برایشان 
معلمــی می آید امــا این معلم اصلی نیســت وعراقی اســت 
ومعلم اصلی را زیرآب کشــته است و معلم عراقی قصد بمب 
گذاری پاالیشگاه رادارد و بچه هامتوجه این موضوع میشوند 

امادرنهایت معلم بچه هارا میکشد.
اســدی دربــاره تئاترکودک گفــت : تئاترکــودک باید 

حرف برای گفتن داشــته باشدو فقط شــکل وشمایل دادن 
بــه قصه و لباس هــاو طراحی صحنه نیســت و حرف اصلی 
باید در داســتان زده شــود و هدفی درکودکان ونوجوانان 
ایجــاد کند و مــن درنمایش به مرور زمان ســعی کرده ام 
که کــودکان و نوجوانان این رامتوجه بشــوند این مدارس 
کــه درآنها تحصیل مــی کنند درخیلی ازروســتاها و مناطق 
دورافتــاده نیســت وقدر داشــته های خــود را بدانند. وی 
درباره جشــنواره امســال افزود : امســال جشــنواره شور 
وشوق همیشگی راندارد و نسبت به سال های قبل دلگرمی 
ندارد.  همچنین حسین اسدی برای افرادی که درحیطه تئاتر 
هســتند افزود:انجــام این کار نیاز به روحیــه ای قوی دارد و 
ایــن افراد تئاتر را نه بخاطر معروف شــدن بلکه بخاطر خود 

تئاترکارکنند و کارها را دلی انجام بدهند.

* زهرا وثیقی دلیر
از  دوره  امیــن   26 حاشــیه  در   
جشــنواره بیــن المللــي تئاترکــودک و 
نوجوان فرصتي پیش آمد تا با کارگردان  

نمایش بالتازار مصاحبه اي داشته باشیم
محســن پــور قاســمي مــی گویــد  : 
بزرگتریــن هدف ما از ایــن نمایش این 
اســت که پیامــي دوســتانه رو در قالب 
نمایش و تئاتر به کــوکان انتقال دهیم و 
مهمترین پیام این  نمایش عشق ، دوستی 
و محبــت بوده کــه در جامعه ما کمرنگ 
شــده و در خانــواده ها بچه ها دوســت 

داشتن رو خیلی کم یاد میگیرند
وي افزود : من از زماني که  به مدرسه 
میرفتم دوستدار نمایش بودم و در کالس 
دوم دبیرســتان بــه صورت جــدی وارد 
تئاتر شدم و االن قریب به ۳0 سال است 

که درکار تئاتر فعالیت  جدي دارم 
 مهمترین پیام نمایش بالتازار دوستی 
و محبت و عشق ورزدین در جامعه است  

که حالل همه مشکالت است
 موضوع  نمایش به این شرح است؛

 
پســری به 
اســم شایان در مدرســه به خاطر اینکه 
همــه را مســخره میکنــد و راه ارتباط 
با دوســتان رو بلد نیســت و نمیتونه با 
برقــرار  کنه و  ارتبــاط  همکالســیاش 
ایــن باعث میشــه پناه ببره به دوســت 
خیالیش که شــخصیتی علمانی به اســم 
بالتــازار داره و بالتازار چاره رو در پیدا 
کردن نصفه عقل شایان میبیند و شایان 

وارد شــهر قصه می شود و از شهری به 
شــهر دیگر رفته و مردمان متفاوتی را 
میبینــد و در ذهن خود بــه آن ها بدی 
میکنــد و ان ها به این خوبــی میکنند و 
در نهایت در ســرزمین شــمالی با یکی 
از دختر بچه های ســرزمین شمالي که 
ناراحتی قلبی دارد بــه صورت علمالنی 
طــوری طراحی شــده اســت کــه اگر 
شــایان نصفه عقل خــود را به او بدهد 
در حققت انگار به او محبت کند،همین 
باعث میشــود که معنی گم کردن نصفه 
عقل آن یســت یعنی مخبت دوســتی و 
عاشق شــدن را بلد نیست و در انتهای 

میکند پیدا  نمایش 
تئاتر کــودک و نوجوان عل الخصوص 
در شــهر همدان بــه واســطه برگزاری 
جشــنواره های تئاتر در حال پیشــرفت 
است و روز به روز در حال پیشرفت است 
یک تعجیــل در کار های تئاتر کودک 
و نوجوان هست و اگر جشنواره ئوساالنه 
برگزار شود این مشکالت نیز حل خواهد 

شد

5

13شماره 176
98

اه 
ن م

آبا
 19

به 
شن

سه 

36
14

ه 
ام

وزن
ه ر

یم
ضم

کارگردان نمایش به مرور زمان ازجزیره خارک

امسال جشنواره شور وشوق همیشگی راندارد

مهرداد کاووسی بازیگر همدانی 

بالتازار نمایش خداحافظی من با همدان بود

بازیگر نمایش به "مرور زمان"
سطح درک کودکان امروز باال 

رفته و بایدسطح  تئاتر نیز باال برود
 عبد بناری بازیگر نمایش به مرور زمان به 

کارگردانی حسین اسدی ازجزیره خارک  از سال 7۵ 
کار بازیگری را به صورت مقطعی شروع کرده و از سال 
۸1 به صورت حرفه ای و مداوم بازیگری را ادامه داد، از 
سال ۸6 به بعد به عنوان بازیگر و کارگردانی توانمند در 
جشنواره ها حضور پیدا کرد و در جشنواره سال گذشته 
نمایش صحنه ای جنگ بازی با کارگردانی خود ارائه داد 

که برگزیده بخش بین الملل شد
وی درباره کار کودک در گفتگو با شاپره می گوید :  
تصویر  بر ذهن کودک بسیار موثر است  و تئاتر کودک 

کار دشواری است زیرا سطح درک کودکان امروز افزایش 
یافته و بایدسطح  تئاتر نیز باال برود .

اقای بناری درباره جشنواره تئاترگفت : بزرگترین 
جشنواره تئاتر ایران وحتی خاورمیانه است  اما  در دوسال 

متوالی دارای ضعف هاو مشکالتی  است .

کارگردان  نمایش بالتازار:

جشنواره های تئاتر در حال پیشرفت است

www.ha
med

an
pa

ya
m.co

m
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در مورد کارگردان ایتالیایی می گوید : الکســاندر درکشوراســپانیا کمپانی تئاتردارد و نمایش های بســیاری درجشنواره های مختلف داشته است اما 
درایران و جشنواره تئاترکودک و نوجوان اولین نمایش او به اسم دوعروسک می باشد.

وی در زمینه موضوع وهدف کارافزود : کاردرواقع برشی از زندگی واقعی دوبازیگر کاریعنی الکساندر وهمسرش است و این دوبازیگر برشی از زندگی 
و حوادث واقعی خودرا با دو عروسک به نمایش 

میگذارنــد کــه ایــن زندگــی شــامل غم،شــادی و ازدواج اســت و درنهایــت ایــن زوج همــه مشــکالت راکنــار میگذارنــد و بــه ماهیــت زندگــی خــود پــی مــی 
برنــد و زندگــی راادامــه مــی دهنــد و هــدف نمایــش ایــن اســت کــه باکنارگذاشــتن مشــکالت درزندگــی و کوتــاه آمــدن میتوانیــم زندگــی رابالــذت ادامــه 

دهیــم.
وی درادامه افزود : این گروه به علت اولین حضورخود درجشنواره دیدن نمایش ها و حضور در جشنواره و استقبال تماشگران ایرانی برایشان جالب و لذت 

بخش بوده است و این جشنواره رویداد مهمی است که میتواندبسیارباعث پیشرفت کشورشود.

مرجان مهرمنش مترجم نمایش دوعروسک به کارگردانی الکساندر چرچیچ ازکشور اسپانیا

 نمایــش ســرزمین بازی که از فرانســه در بخــش بین الملل 
جشــنواره شرکت کرده بود،20آبان در ســه سانس در سالن شهید 

آوینی به اجرا رفت و با استقبال بی نظیر مخاطبان مواجه شد.
در حاشیه تماشــای این تئاتر فرصتی شد تا با کارگردان نمایش 
سرزمین بازی که ســفر دور درازی را از فرانسه تا به همدان،برای 
شرکت در بیســت و ششمین جشــنواره بین المللی تئاتر کودک و 

نوجوان پشت سر گذاشته است،صحبت کنیم.
ال آمــاری بوتــروس کــه کارگــردان و بازیگــر کمدی در 
فرانســه اســت،ضمن تشــکر از دعوتش برای اجرا در بیســت 
و  ششــمین جشــنواره بیــن المللــی تئاتــر کــودک و نوجوان، 
از خالصــه نمایــش این چنین گفــت: من به همراه دوســتم از 
فرانســه برای اجرای نمایش ســرزمین بازی بــه همدان آمده 
ایم و"ســرزمین بازی که نمایشنامه ای کمدی،شاعرانه و بدون 
کالم اســت)مانند پانتومیــم("  از ایــن قرار اســت که  در این 
نمایش تنها بازیگر نمایش توســط ۵2 بازی در ســرزمین بازی 
بلعیــده میشــود)مانند آلیس در ســزمین عجایب( و برای آن 

افتد می  باور نکردنی  اتفاقی 

کارگردان فرانســوی ادامه داد: پیام ســرزمین بازی نشــان 
دادن این موضوع اســت که بازی های کامپیوتری خوب اســت 
امــا زمانی که با زندگــی واقعی موجه میشــویم، زندگی واقعی 

است. بهتر 
وی که از چند جاذبه تاریخی همدان نیز بازدید کرده بود همدان 
را اینگونــه توصیف کرد:من برای اولین بار اســت کــه به ایران و 

همدان ســفر میکنم و همدان را شهر خیلی خوبی دیدم زیرا غنی 
از آثار و بناهای بســیار خوبی است و  همچنین پذیرایی خوبی از 

جانب ایرانیان از من شد.
بوتــروس ضمن ابراز خوشــحالی ازحضور در همدان و در 
جشــنواره ادامه داد: همدان از لحاظ فرهنگی شهری غنی و 
بسیار زیبا و در عین حال بسیار تاثیر گذار است جالب است 
بدانید در فرانســه و غرب کســی به فرهنگ غنی ای که در 

همدان وجود دارد، شکی ندارد.
وی در آخــر بــه ســوالم دربــاره حضور بعــدی اش در 

جشنواره های اینده تئاتر گفت: اگر شانسی داشته باشم، حتما 
دوباره به همدان خواهم آمد.

در فرانسه هیچ کس  به فرهنگ غنی که در ایران وجود دارد ، شکی ندارد

شانس داشته باشم، حتما دوباره به همدان می آیم

 دســت اندر کاران کانون پرورشــی همدان 
به عنوان بازوی جشــنواره کــودک و نوجوان با 
راه اندازی کارناوال وتماشاخانه سیارتا آخرین 
لحظه کمــک حال دســتگاه هایی کــه برگزار 
کننده جشنواره کودک و نو جوان بودند فعالیت 

داشت.
مراســم رونمایی از پوســتر بیست و ششمین 

جشــنواره بین المللــی تئاتــر کــودک و نوجوان 
همدان با حضور مســئوالن و هنرمنــدان، در جمع 

دانش آموزان مدرسه پویندگان دانش در حالی انجام 
شدکه بیش از ۵2 اثر نمایشی از ایران و 7 کشور دنیا 
در سالن های نمایشی شــهر همدان اجراشد و امضای 

پوستر جشنواره شروع این برنامه های هنری بود. 
مدیر کل کانون پرورشی فکری درباره برنامه های 
کانون در این جشــنواره گفت: هنر مندان درکارناوال 
و تماشاخانه سیار کانون از روزافتتاح تا آخرین دقایق 
جشــنواره فعال بودند و هر روز صبح در شهرســتان 
هــای کمتربرخوردارو بعد از ظهردر حاشــیه شــهر 

همدان به اجرای برنامه پرداختند.
بهناز ضرابی زاده گفت: سعی ما براین بود کارناوال 
به حاشیه شــهرو مناطق کمتر بخوردار حضور یابد تا 
کودکان و نو جوانان مناطق محروم نیز از برنامه های 

جشنواره بهره مند شوند که این اتفاق افتاد.
وی شــاد پیمایــی در اولین روز جشــنواره با حمل 
عروســک های غول پیکر کانون پرورشــی فکری را 
ازدیگر برنامه های مشــارکتی کانون پرورشی فکری 

عنوان کرد.

ضرابی 
ورکشــاپ  عروسک سازی زاده 

توســط زهرا صبری، بازیگری، بازی گردانی توســط 
ســامی صالحــی ثابت و طراحی صحنه توســط ســینا 
ییالق بیگی را از جمله برنامه هایی دانست که در سالن 
آســمان مرکز آفرینش های فرهنگی کانون پرورشی 

برگزار شده است.
دسترسی شهرستانی ها به تماشاخانه سیار

ضرابــی زاده درگفتگو بــا همدان پیــام ازاجرای 
برنامه های هنرمندان در تماشاخانه یا همان کارناوال 
در شهرســتان های قروه، جوکار، صالــح آباد، بهار، 
ازندریــان، فامنین، رزن، اللجین شــهرک های الوند 
ومدنی میدان بابا طاهر، خیابان عالقمندیان، شــهرک 

خضــر خبر داد که 27 بار به اجــرای برنامه پرداخته 
اند.

شــایان ذکر اســت کانون پرورش فکری 
در طول جشــنواره در شــهر همدان هر روز 
کارگاه هــای تخصصی آمــوزش بازیگری، 
تئاتر، کارگردانی و کاردستی را برای شرکت 
کننــدگان داخلی و ۳ کارگاه آموزشــی برای 
مهمانان خارجی شــرکت کننــده برگزار نمود 
به این منظور یکی از بزرگ ترین کارگردان های 
کودک و نوجوان دنیا از کشــور دانمارک به عنوان 

مدرس به این جشنواره دعوت شده بود.
کارگاه تئاتر فیزیکال در همدان 

مدیر کل کانون پرورشی فکری در ادامه برگزاری 
کارگاه آموزشی تئاتر فیزیکال در سه دوره ۳ ساعته 
در ســالن جلســات مرکز شــماره 1 کانون پرورش 
فکری همدان را از حاشیه های جشنواره عنوان کرد.

وی افــزود: در ادامــه برنامــه های جشــنواره با 
مشارکت محیط زیست برنامه ورکشاپ و 14 نشست 
و کارگاه تخصصــی در ســالن ســینماکانون همدان 

برگزار شد.
ضرابی زاده ایجاد شــورو نشاط در بین کودکان 
و نــو جوانان اســتان همــدان را جزوبرنامه های  
کانــون پرورشــی فکری برشــمردوگفت: اهداف 
دســت انــدر کاران مجموعــه کانــون پرورشــی 
فکــری ایــن اســت کــه لبخنــد را بر لبــان همه 
کــودکان و نو جوانان اســتان بخصوص نقاط کمتر 

کنند. برخوردارجاری 

مدیر کل کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان همدان: 

سعی ما براین بود کارناوال به حاشیه شهرو مناطق دور بروند
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*مهسا طاقتی احسن
 زمانــی که برای کودکان برنامه ای اجرا میکنم و لبخند به لب 
هایشان می آورم، انرژی ام چند برابر میشود این جمله ای است که 
عمو حمید نام آشنای کودکان و نوجوانان همدان بر زبان می آورد .
ایــن روزها که با به وجود آمدن مشــغله های زیاد کمتر کســی 
پیدا میشود که به فکر شاد کردن کودکان باشد، افرادی نیز هستند 
که با جان و دل برای شــادی کودکان تالش میکنند و در دل آن ها 
نیز جا باز کرده اند، چندســالی در جشنواره های تئاتر که میرویم 
کودکان بسیاری را میبینیم که با خانواده هایشان درجست و جوی 
عمــو و حمید و برنامه اش هســتند . این روزهــا در کنار اجراهای 
نمایش در جشنواره بیست و ششم همدانی ها در تکاپو هستند تا به 
برنامه های شاد و کودکانه  عمو حمید برسند، اتفاقا یکی از کودکان 
همدانی که برای عمو حمید چند شاخه گل آورده بود  تا به او  هدیه 
دهد، در راه از ما پرســید عمو حمید کجاست؟برنامش کی شروع 
میشــه؟ میخوام این گلها رو به او هدیه  بدهم . برایم جالب شد که 
من و او هر دو ســراغ عمو حمید میرویم اما او بر ای پاسخ گویی به 
حس شیرین کودکانه اش و من برای یک مصاحبه روزنامه ای حاال 
جدی تر میرفتم تا برانم عمو حمید مهربان راز  این همه محبوبیت 
و  موفقیــت اش در بین بچه ها را چگونه وصف می کند  . حمیدرضا 
رضایی مجد که کمتر کســی نام کامل او را میداندو همدانی ها اورا 
به نام عمو حمید  می شناســند ، این روزها با نام این عنوان و چهره  
در قلب کودکان و حتی نوجوانان همدانی و خانواده هایشــان جا باز 
کرده،هنرمند خوش آوازه ای که 1۵ ســال در عرصه کار کودک و 
نوجوان در زمینه هــای تئاتر،رادیو،دوبله و تلوزیون فعالیت کرده 

است و حدودا 7 سالیست که با نام عمو حمید شناخته میشود.
وقتی کنارش می ایســتم می خواهم  داســتان عمو حمید شدنش 
را برایــم بگویــد ؛ نگاهش می کنم و با دقت گــوش میدهم . عمو 
حمیــد می گوید :  ســال هــای پیش که در مهد کــودک ها اجرای 
نمایش داشــتم چون نامم حمید بود، کــودکان مرا عمو حمید صدا 
میکردنــد و به مرور این شــد که عمو حمید نــام گرفتم و حاال این 
نام هدیه  کودکانی اســت که سالهای سال  دوستشان داشتم و آنها 
نامــم را برایم انتخــاب کردند.او عالقه اش به کــودکان را اینگونه 

توصیــف کرد : من کودکان را دوســت دارم چون 
نگاه صادقانــه ای دارند، آن ها عیب هارا نمیبینند 
و تنها از ما بزرگترها محبت و پاســخ به خواســته 
هایشــان را میخواهنــد، یــک کــودک هیچوقت 
دروغ نمیگوید و همیشــه به دنبال شادی،دوســتی 
مهربانی است،حتی کودکان در قبال خوبی خود به 

دیگران نیز چشمداشتی ندارند.
در حیــن صحبت کودکــی در حال ســاندویچ 
خوردن در پشت ستون ورودی دبیرخانه جشنواره 
تئاتــر  در حالی که ایســتاده اســت بــا لبخند به 
عمو حمید زل زد  که عمو حمید در این هنگام حین 
گفتگــو با من  با ابرراز محبت و شــادی به کودک 

توجه الزم را به او کرد  
برایم سوال شد بپرسم که چه حسی دارد وقتی 
این همه کودک شمارا دوست دارند و دل کودکان 
را در برنامه هایتان شــاد میکنید، او در پاســخ به 
سواالتم گفت :زمانی که برای کودکان برنامه اجرا 
میکنم و لبخند به روی لب هایشان می آورم احساس میکنم انرژی 
ام  چند برابر میشــود، و گویا روزهای زندگی ام زیاد می شــوند  . 

زیرا وقتی میبینم کودکان من را میبیند و اســم من بر 
زبان آن هاســت و به دنبال برنامه های من هستند،به 
زندگی امیدوار تر میشوم و هر لحظه خدا را برای این 

لطف شکر می کنم .
وی  افزود: البته که این صدا کردن ها و دیده شدن 
هــا مســئولیتی دارد و میدانم باید بیشــتر تالش کنم 
تــا من هم به اعتماد کودکان پاســخ مثبت و درســت 
دهم،حتــی زمانــی کــه در اوج ناراحتــی و عصبانیت 
هســتم نباید اجازه دهم آن ها متوجه شــوند زیرا آن 
ها همیشــه من را خندادن دیده و انتظار دارند همیشه 

شاد و خوشحال باشم.
عمو حمید در قسمتهای پایانی حرفهایش  می گوید 
:  به طور کلی شــخصیت عمو حمید ، شــخصیتی است 
که  زندگی اش در شاد کردن کودکان  خالصه میشود 

،پس همیشه باید شاد باشد.
در ادامه از او خواســتم تا از جشــنواره تئاتر برایمان 
بگوید، وی با اشاره به باالرفتن کیفیت جشنواره افزود : 
حدود  ۸ سالی است که رابطه مستقیمی با جشنواره دارم 
و هرســال عالوه بر مجری گری مراسم افتتاحیه، برنامه 
هایی نیز در جشنواره برای کودکان اجرا کرده ام، خود 
به چشم تالش های دست اندرکاران را از نزدیک دیده 
و میبینم و که جشــنواره هرســال بهتر از سال های قبل 
خود میشود زیرا ایده ها بهتر میشوند، نقض ها برطرف 
میشود، سالن ها مملو از جمعیت و نمایش ها نیز بهتر از 
سال های قبل خود میشوند ، افراد با شرکت در جشنواره 
ســعی در باالبردن کیفیــت کار خود برای ســال بعد 

میکنند.
از او  خواســتم تا برایمان از برنامه هایی که در این 
جشنواره داشته اســت بگوید، او گفت : امسال در کنار 

برنامه های 
جشنواره  اصلی 

کــه همــراه با مســابقه 
بودند و برنامه و اجراهای جمعی 

ای بدون بلیط فروشی و به صورت رایگان داشتیم تا کودکانی که به 
هر دلیل نتوانســتند وارد سالن های نمایش شده و تئاتر ببینند، در 
این برنامه ها حضور پیدا کنند و هیچ کودکی ناراحت از جشــنواره 

بیرون نرود.
در آخر رضایی مجد ضمن تشــکر از مردم همدان گفت :  مردم 
همدان یک دل هستند،همیشه به من لطف دارند و در همه جا برایم 
ســنگ تمام گذاشتم اند، امیدوارم که توانسته باشم محبت هایشان 
را به خوبی پاسخ دهم و از خدا می خواهم مرا کمک کند تا همیشه 

عموی خندان و مهربان کودکان بمانم 

بازیگر نمایش افسانه بایبری:

برای رسیدن به مراحل 
باالتر باید تالش 

بیشتر  کنم
 لطفا خودتان را معرفی کنید  

ــاله ، کالس  ــا 12 س ــدی نی ــا صم ــن آری ــالم م س
ــتم. ــدان هس ــل هم ــم و اه هفت

* در چه رشته هنری فعالیت میکنی؟
نمایش و موسیقی 

*از نمایش بگو ، از کی شروع کردی ؟ 
اولیــن تجربــه مــن درهنــر نمایــش برمــی 
ــل  ــش تنب ــازی در نمای ۹۳ و ب ــال  ــه س ــرده ب گ
زیــر درخــت زردآلــو ، بعــد از ایــن تجربــه 
ــش  ــای نق ــم ایف ــری ه ــای دیگ ــش ه ــوی نمای ت

ــتم   داش

ــا  ــه در آن ه ــی را ک ــش های ــورد از نمای ــد م *چن
ــر؟  ــام  بب ــازی کــردی را ن ب

ــن و  ــای م ــه ه ــو ، قص ــت زرد آل ــر درخ ــل زی تنب
ــازی  ــادر بزرگــه ، کنســرت قورباغــه هــا ، شــهر ب م
ــه  ــن کاری ک ــه آخری ــع ب ــب ری  راج ــانه بای ، و افس

ــو  ــام دادی بگ انج
در حــال حاضــر مشــغول بــازی در نمایــش افســانه 

ــتم. بایبری هس
 آیا در جشنواره ی خاصی هم شرکت کردی؟ 

بیــن  جشــنواره  پنجمیــن  و  بیســت  در  بلــه، 
ــن  ــش م ــا نمای ــوان ب ــودک و نوج ــش ک ــی نمای الملل
و مــادر بزرگــه و در بیســت و ششــمین دوره همیــن 
ــا بــازی در نمایــش افســانه بایبــری  جشــنواره هــم ب

ــتم.  ــور داش حض
* خوب از فعالیت خودت درموسیقی بگو  

ســالگی   4 از  تقریبــا  یعنــی   ۸7 ســال  از 
یادگیــری موســیقی را شــروع کــردم و بعــد از 
بــه  نزدیــک   ، کــودکان  موســیقی  دوره  پایــان 
ــاز  ــری س ــغول یادگی ــه مش ــت ک ــال اس ــک س ی

هســتم. ویلــن 
* ورزش هم میکنی ؟ 

بلــه مــن در رشــته هــای ورزشــی زیــادی از جملــه 
ــتم  ــت داش ــدو فعالی ــنا و تکوان ــال ، ش ــال ، والیب فوتب

ولــی در حــال حاضــر بــه 
خاطــر عالقــه زیــادی کــه بــه ورزش آی کــی دو( 
دفــاع شــخصی)  داشــتم ، ایــن ورزش را ادامــه دادم و 
در حــال حاضــر کمــر بنــد ســبز ایــن رشــته ورزشــی 

را گرفتــه ام 
*مشوق شما چه کسی یا چه کسانی بودند ؟

پدر و مادرم 
*آیا خودت رو فرد موفقی میدانی؟ 

بــرای یــک فــرد 12 ســاله بلــه ، امــا برای رســیدن 
بــه مراحــل باالتــر بایــد تــالش بیشــتر بکنم .

* بــرای دوســتان هــم ســن و ســال خــودت پیامــی 
داری ؟ 

 ، بــا تحصیــل  را  موفقیــت درآینــده  بایــد  مــا 
ســالمت روح را بــا هنــر و ســالمت جســم را بــا ورزش 

ــم . ــت بیاوری ــه دس ب
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