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سال بیست و چهارم شماره 6958
چهارشنبه  5دی 1397

گالیه یک بازیگر زن از مدیران تلویزیون

بودجه سینما و تئاتر
در سال  98چقدر است؟

صبح سهشــنبه چهارم دیماه الیحه بودجه سال 1398
توســط رئیــس جمهــوری تقدیــم مجلــس شــد .بودجه
فرهنــگ
ســینما و تئاتــر در ســال  98در حالــی با مقــداری کاهش
نســبت به سال گذشته تنظیم شده که کمبود اعتبار ،یکی از مشکالت اساسی
ایــن دو حــوزه بویــژه در تئاتر در ســال  97بوده اســت .در این الیحــه اعتبارات
هزینــهای و تملــک داراییهــای ســرمایهای ســال  98وزارت فرهنگ و ارشــاد
اســامی  14هزار و  156میلیارد و  160میلیون ریال برآورد شــده اســت که رقم
مصوب در سال  12 ،97هزار و  375میلیارد و  960میلیون ریال بوده است.
طبــق گزارش ایســنا ،اگرچــه این رقم برای وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی با
کمــی افزایش همراه بوده اما بودجه دو بخش ســینما و تئاتر برخالف ســالهای
قبل شــاهد افزایش خاصی نبوده است .در جدول خالصه بودجه این وزارتخانه،
برای ســازمان امور ســینمایی و سمعی و بصری در سال  ،98دو هزار و  50میلیارد
ریال ( 205میلیارد تومان) برآورد شــده که این رقم ســال گذشته در همین بخش
هزینهای و تملکداراییهای ســرمایهای  222میلیــارد و  800میلیون تومان بود و
به این ترتیب کاهشی نسبی در بودجه سینما لحاظ شده است .در این بخش برای
حمایت و گسترش سینمای ملی128میلیارد و 997میلیون تومان و برای حمایت
از برگزاری جشنواره فجر  14میلیارد و 500میلیون تومان درنظر گرفته شده است.
همچنین در الیحه بودجه سال آینده 785 ،میلیارد و  226میلیون ریال (78
میلیارد و  522میلیون تومان) به اعتبارات هزینهای هنرهای نمایشی اختصاص
دارد .بودجــه هنرهای نمایشــی برای امســال  78میلیــارد و  400میلیون تومان
برآورد شــده بود که البته رقم زیــادی از آن تاکنون تخصیص نیافته و هنرمندان
تئاتــر بابــت نمایشهای روی صحنه رفته مطالبات زیــادی از اداره کل هنرهای
نمایشی دارند که هنوز پرداخت نشده است .در بودجه مربوط به برنامه حمایت
و گســترش هنرهــای نمایشــی بخشهایی از ایــن زیرمجموعه بــا کاهش اعتبار
روبهرو شــدهاند که از آن جمله به اعتبار حمایــت از خانه تئاتر و راهاندازی موزه
میتــوان اشــاره کرد .این رقم برای ســال آینــده به  20میلیارد ریــال (دو میلیارد
تومان) رســیده در حالی که ســال قبل این رقم دو میلیــارد و  200میلیون تومان
بوده است .در این بخش کمک به بنیاد فرهنگی و هنری رودکی هم با اعتبارات
هزینهای  75میلیارد ریال درنظر گرفته شده است.

پیام تسلیت سیدعباس صالحی برای
درگذشت آیتاهلل هاشمی شاهرودی

نمایش آثاری از ممیز ،کیارستمی و مثقالی در پراگ

در حاشــیه برگزاری هشتمین دوره از جشنواره فیلم ایرانی با همکاری مرکز
ســینمای فارســی ( )FCCمجموعه پوســترهایی از تولیدات سینمایی کانون
پرورش فکری کودکان در گالری سینمایی «تری پوستر» به نمایش در آمده
و تا پایان ماه ژانویه سال آتی میالدی در این مجموعه قابل دیدن است .این
پوسترها گزیده آثاری است که توسط هنرمندان برجستهای ازجمله مرتضی
ممیز ،عباس کیارستمی ،فرشید مثقالی و ابراهیم حقیقی در کانون پرورش
فکری کودکان از آغاز کار تا سال  1370تولید شده است.

بررسی پیشنویس شیوهنامه موسیقی خیابانی

رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس از بررســی پیشنویس شــیوهنامه موســیقی
خیابانــی در کمیته فرهنگ ،هنر و رســانه این کمیســیون خبــر داد .احمد مازنی
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به جلسه کمیته فرهنگ ،هنر و رسانه
کمیســیون فرهنگــی مجلس در گفتوگــو با «خانه ملت» گفت :این جلســه در
ادامه جلسات قبل به بررسی شیو ه نامه مربوط به موسیقی خیابانی اختصاص
داشت که معاونت هنری وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی با همکاری دستگاههای
مرتبط با این موضوع موظف شده بود شیوهنامه پیشنهادی را تهیه و ارائه کند.

عیادت هنرمندان از حسین محباهری

اصغر همت و مریم کاظمی بههمراه دو مقام مسئول کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان به عیادت حســین محباهری پیشکسوت هنر نمایش و
سینمای کودک و نوجوان رفتند و با او گفتوگو کردند.

دیدار مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با هوشنگ ظریف

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با استاد هوشنگ ظریف ،پیشکسوت موسیقی و
نوازنده برجسته تار کشور دیدار کرد« .سید حسین سیدزاده» در این دیدار برنقش
مؤثر و همراهی استادان پیشکسوت در پیشبرد اهداف صندوق تأکید کرد.

اتهام دوباره آزار جنسی به کوین اسپیسی

بهگفتــه ســپاه منصــور درد ما این
اســت کــه نویســندههای برنامههــای
تلویزیونــی در فضــا زندگــی میکنند
و مســائلی کــه مطرح میکننــد کمتر
بــا مخاطــب ارتبــاط برقــرار میکند.
البته شــاید مشــکل ،آنها هم نباشند
و مشــکل از سیاســتگذاران و مدیران
در تلویزیــون باشــد کــه همــه هــم و
غمشــان این اســت که میز خــود را از
دست ندهند.

اهالی ادبیات در آستانه برگزاری اختتامیه جایزه استاد مجتبایی عنوان کردند

سیطره مدرکگرایی بر دانشکدههای ادبیات
مریم شهبازی
خبرنگار

زمان چندانی به برپایی اختتامیه جایزه
اســتاد فتــحاهلل مجتبایی باقــی نمانده
و عالقــه منــدان در حالــی بــه اســتقبال
اعالم نتیجه داوری هشــتمین دوره این
رویداد علمی-ادبــی میروند که اغلب
اســتادان و فعــاالن عرصــه ادبیــات بــه
وضعیــت حاکم بــر نظام آموزشــی و از
ســویی خروجی دانشــکدهها نقد دارند.
هرچنــد که بــا وجود مشــکالت فعلی و
کاهش سطح کیفی رســالههای دکتری
در رشته های«عرفان و ادیان» و «زبان و
ادبیات فارسی»که مد نظر برپاکنندگان
این جایزه اســت همچنــان به اثرگذاری
چنیــن اقداماتی بــرای تشــویق جوانان
امیدوار هستند.
ëëتلنگری به مشکالت علمی  -پژوهشی
ادبیات
شــهرام پازوکی ،مدیر
گــروه ادیــان و عرفان
مؤسســه پژوهشــی
حکمــت و فلســفه
ایــران کــه در جمــع
داوران هشــتمین دوره جایــزه اســتاد
مجتبایی حضور دارد درباره ارزیابیاش
نســبت به رسالههای دکترای ارسالی به
دبیرخانه ایــن رویداد ادبی بــه «ایران»
گفــت«:در ارتبــاط بــا پایــان نامههــا و
رســالههای دوره تحصیــات تکمیلی از
جهت کمی بــا افزایش روبهرو هســتیم
امــا از ُبعد کیفی با کاهش قابل توجهی
مواجه هستیم».
این پژوهشــگر فلســفه و عرفان یکی
از مهمتریــن دالیــل بروز ایــن ضعف را
ناشــی از وضعیــت کلــی فکــری حاکــم
بــر کشــورمان میدانــد و تأکیــد دارد:
«متأســفانه وضعیــت فکــری حاکــم
بــر دانشــگاهها و ســایر مراکــز علمــی
مــان بــه گونهای شــده کــه دانشــجویان
بیــش از کســب دانش به دنبــال مدرک
هســتند ،برخی به ســراغ کسب مدارک
دانشــگاهی میرونــد تــا از ایــن طریــق
جایــگاه اجتماعی و شــغل قابل قبولی
پیدا کنند .همین مسأله منجر به کاهش
ســطح کیفــی رســالههای دکتری شــده
است».
عضو هیأت علمی مؤسسه حکمت
و فلسفه ایران معتقد است این ضعف
نــه تنها در رشــتههای مرتبط بــا ادیان و
عرفان و زبان و ادبیات فارســی ،بلکه در

سایر بخشهای دانشگاهی خصوصاً در
علوم انســانی هم قابل مشــاهده است.
وی رواج روز افــزون مراکــز خصوصــی
کــه اقــدام بــه نوشــتن پایاننامههــا و
رســالههای دوران تحصیــات تکمیلی
میکننــد را یکــی از عالئــم غلبــه
تفکرمدرکگرایی بر جامعه میداند.
پازوکــی بخشــی از این ضعــف را در
نتیجــه رونــد نادرســت مدیریــت نظام
دانشــگاهی میدانــد و با وجود شــرایط
فعلــی دانشــگاههای کشــورمان امیــد
چندانی به بهبود شــرایط نــدارد و حتی
تأکید دارد که این وضعیت نشأت گرفته
از زنجیــرهای از مشــکالت فکری غالب
است که فراتر از بحث نظام دانشگاهی
دیگر بخشها را هم درگیر کرده است.
با این حال تأکید دارد برگزاری جوایز
ادبی همچون جایــزه فتحاهلل مجتبایی
حتی در همین شــرایط هم تأثیر خوبی
برجــای خواهــد گذاشــت و حداقــل
فایــدهاش تلنگــر زدن بــه مشــکالت
فعلی علمی و پژوهشــی است ،او ادامه
داد«:همیــن کــه شــما بــا مــن تمــاس
گرفتــه اید و از دالیــل کاهش افت کیفی
رسالههای دانشــگاهی میپرسید نشان
از اثرگــذاری این رویداد علمــی دارد که
نباید به آنها بیتفاوت بود».
ایــن جایــزه بــه بهتریــن پایاننامــه
ارســال شــده دوره دکتــرای رشــتههای
«ادیــان و عرفــان» و «زبــان و ادبیــات
فارســی» اختصــاص دارد ،پازوکــی در
پاسخ به این که کدام یک از این رشتهها
بــا وجــود نقدهــای مذکــور در وضعیت
بهتــری هســتند گفت«:امکان مقایســه
فراهــم نیســت ،بــا ایــن حــال بــه نظــر
میرسد در رشــته زبان و ادبیات فارسی
با توجه به قدمت آن به تکرار افتادهایم
و خروجــی دانشــکده هایمــان چنــدان
قابل توجه نیست».
ëëبیــکاری معضــل فــارغ التحصیــان
دانشکدههایادبیات
ســعید حمیدیــان،
مترجــم و پژوهشــگر
ادبیــات هــم دربــاره
برپایــی
تأثیــر
جوایزادبی در ارتقای
وضعیت علمی رشــتههای یاد شده به
«ایــران» گفت«:شــکلگیری و برپایــی
جوایزی همچون جایزه استاد مجتبایی
در شــرایطی که رشتههای علوم انسانی
ما به آن دچار شــده اتفاق خوبی است.
تردیــدی نیســت کــه اســتادمجتبایی

نگذارید دانشجویان بیش از این دلسرد شوند

امســال هــم ماننــد دوره گذشــته
یادداشت افتخــار همراهی بــا هیــأت داوران
جایــزه اســتاد مجتبایی را داشــتم،
جایــزهای کــه مبنــای برپایــیاش
انتخــاب بهتریــن رســاله دکتــری
در رشــتههای «ادیــان و عرفــان»،
«زبــان و ادبیات فارســی» و از میان
موحد آثــار ارســالی بــه دبیرخانــه اســت.
ضیاء ّ
استاد فلسفه
و منطق شــاید قادر به اظهار نظر دقیقی در
خصوص وضعیت همه آثار ارسال
شــده به دبیرخانه این جایزه نباشــم ،چرا که هر کدام از
داوران این جایزه تنها دســت به بررســی آثاری میزنند
که مرتبط با رشته تخصصی خودشان است .نکتهای که
اخیراً به آن پی برده ام ،که البته جدا از وضعیت حاکم
بر نظام دانشــگاهیمان هم نیســت افت کیفی ســطح
رسالههای دکتراست .متأسفانه برخالف افزایش کمی
رســالههای دکتری در رشتههای مختلف زبان و ادبیات
فارســی بــا کاهش کیفی قابــل توجهی روبهرو هســتیم.
البته آن طور که از داوران بخشهای دیگر و همین طور
همکارانم در عرصه دانشــگاهی شنیدهام شرایط دیگر
رشتههای علوم انســانی از جمله «ادیان و عرفان» هم
بهتر از ادبیات نیست .رشتههای علوم انسانی طی چند
دهــه اخیــر با بیمهری بســیاری روبهرو شــدهاند .شــما
طــی ســالهای فعالیت شــان از جمله
بهترینهــا و حتی در ارتباط بــا مواردی
از جملــه افراد منحصر به فرد ما بوده و
هســتند .از همین رو تردیدی نیست که

ســری به پایــان نامههــا و رســالههای دوران تحصیالت
تکمیلی دانشــکدههای ادبیات کــه بزنید با موضوعاتی
روبهرو میشــوید که متأثر از نظریههــای غربی انتخاب
و نوشــته شــدهاند ،آن هــم بــدون در نظــر گرفتــن ایــن
مســأله که موضوع مذکــور با فرهنگ ما ســازگاری دارد
یا نــه!ای کاش مســئوالن فرهنگــی و آموزشــی چارهای
برای برطرف شــدن مشکالت فعلی بیندیشند تا بیش
از این شــاهد دلسرد شدن عالقهمندان به این بخش از
فرهنگ و ادب ســرزمینمان نباشیم .به گمانم گذشته
از بحث ضعف در ارائه ســرفصلهای دانشــگاهی ما با
مشــکل بســیار مهم دیگــری در خصوص این رشــتهها
روبهرو هستیم که آن بحث بیکاری است .شما حتی اگر
فرض را براین بگذارید که دانشــجویان با درنظر گرفتن
اســتانداردهای الزم درس خوانــده و فارغالتحصیــل
میشــوند باز هــم با معضــل بیــکاری روبــهرو خواهند
شــد .در چنیــن شــرایطی برگــزاری جوایــزی همچــون
جایزه اســتاد مجتبایی را که چهرهای شــناخته شــده در
عرصــه فرهنــگ و ادبمــان بــه شــمار میآیــد میتوان
انگیــزهای برای تشــویق دانشــجویان دانســت .حداقل
در چنیــن شــرایطی دانشــجویان به دیده شــدن و حتی
ارزیابی کارشــان امیدوار میشوند ،بویژه که با همکاری
برگزارکنندگان این جایزه آثار برگزیده هر ســال منتشــر
شده و در دسترس عالقهمندان قرار میگیرند.

نــام بزرگانی همچــون اســتاد مجتبایی
اعتبــاری بــرای برپاکننــدگان آنهــا و
تشــویقی برای شــرکت کنندگان خواهد
بود».

ایــن اســتاد دانشــگاه کــه ســالها به
تدریس عالقه مندان رشتههای مختلف
زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه عالمه
طباطبایــی تهــران پرداخته ادامــه داد:

«جمعیــت فعلــی کشــورمان تقریبــاً
دوبرابر سالهای ابتدایی انقالب شده و
طبیعی است که این افزایش جمعیت
در فضــای دانشــگاهی هــم قابــل
مشــاهده باشــد .به همین دلیل شــاهد
ورود روزافــزون دانشــجویان بــه مقاطع
مختلف دکتری هســتیم ،دانشــجویانی
که بــه همان ســرعتی که وارد دانشــگاه
میشــوند از رســاله خود دفاع کرده و به
همان ســرعت هم با موجــی از بیکاری
یشوند».
روب هرو م 
بــه گفته ایــن نویســنده و پژوهشــگر
ادبیــات ،بــازار کار رشــتههای مرتبــط با
زبــان و ادبیات اســامی و حتــی عرفان
و ادیــان بــه گونــهای اســت کــه اغلــب
فارغالتحصیالن این رشــتهها موفق به
پیدا کردن شغلی متناسب با تحصیالت
خود نمیشوند.
حمیدیان به تعداد فارغ التحصیالن
رشــتههای مرتبــط بــا زبــان و ادبیــات
فارســی هــم نقــد دارد ،او در همیــن
رابطــه گفت«:با توجه به شــرایط حاکم
بــر بــازار کار ایــن رشــته نمیدانــم چــرا
پذیرش دانشجویان اینقدر باال است! ما
واقعاً به این تعــداد متخصص ادبیات
نیــاز نداریــم ،بویــژه در شــرایط امــروز
کــه بیاغــراق ،انــگار بــه ســرفصلهای
دانشــگاهی آب بســتهاند و دانشجویان
بــدون یادگیــری مطالــب مــورد نیــاز
فارغالتحصیل میشوند».
این اســتاد دانشــگاه که به شــرایط
فعلــی دانشــکدههای ادبیــات و
خروجــی آن انتقــاد دارد تصریــح
کرد«:زمان تحصیل من و هم نسالنم
شــرایط اینقــدر ســهل نبــود ،اصــاً
برای دفاع از رســاله دکتــری خبری از
زمــان بندیهــای الزامی امــروز نبود،
دانشــجویان بنابرضــرورت موضــوع
انتخابــی شــان بــرای نوشــتن رســاله
زمــان صــرف میکردنــد ،زمانــی کــه
بــرای برخی ســه تا چهار ســال و برای
برخــی دیگرهــم ممکــن بــود بیش از
یک دهه هم طول بکشد».
بــا وجــود تمــام گالیههایــی کــه
حمیدیــان از وضعیــت تحصیــل در
دانشــکدههای ادبیــات و علوم انســانی
دارد او جوایــزی همچون جایزه فتحاهلل
مجتبایی را تشــویقی برای دانشجویانی
میدانــد کــه همچنان به دنبــال ارتقای
ســطح علمــی خــود هســتند و تمایلی
بــه همراهــی مراکــز خصوصــی تألیف
پایاننامه و دکتری ندارند.

برای اولین بار در ایران اجرا میشود

بازی تئاتر دیجیتالی«راز گنجور» بر اساس داستانی اساطیری
مریم سادات گوشه
خبرنگار

بــرای اولیــن بــار قرار اســت یــک بازی
تئاتــر مهیــج دیجیتالی بــه کارگردانی
هانــی حســینی و مرضیــه نــادری از 9
دی ماه در مرکز تئاتر عروســکی کانون
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان
روی صحنــه رود« .راز گنجــور» یک بار
هم در شــهریور ماه در جشنواره تهران
مبــارک اجرا شــد .تفــاوت ایــن تئاتر با
تئاترهــای دیگر این اســت کــه کودکان
و نوجوانــان در آن بــازی هم میکنند و
بــه نوعــی هدفمند و هوشــمندانه رمز
و راز شــاد زیستن ،مشــارکت و دوستی
را یــاد میگیرند .مســألهای کــه به قول
کارگردانــش -هانــی حســینی -در
جامعــه کمتــر وجــود دارد و کــودکان
مــا بــرای اینکــه زندگی شــادی داشــته
باشــند و کار گروهــی انجــام دهند ،نیاز
بــه تمرین و بــازی دارند تا به این مهم
دســت یابند .حسینی که از سال 1395
بــا تیمش در خصــوص این نــوع تئاتر
پژوهــش و تحقیــق بســیار کرده اســت

تــا اینکــه اکنــون این بــازی تئاتر بــه بار
نشســته و بــرای اولیــن بــار بهصــورت
دیجیتالــی در ایــران نمایــش داده
میشــود ،میگوید«:بــازی تئاتر یعنی
اینکــه بچهها توأمــان هم با یــک تئاتر
مواجهنــد و هــم در جریــان یــک بازی
دیجیتالی که شــبیه بازیهای رایانهای
اســت قرار میگیرند به صورتی که هم
تئاتر میبینند و هم خود در بازی ایفای
نقش میکنند .در وهله اول ایده ما این
بود کــه بتوانیم اثــری را تولید کنیم که
بتواند بهصورت مســتقیم با مخاطب
ارتباط داشــته باشــد .بخصوص اینکه
مخاطب ما کودک و نوجوان است و با
انــرژیای که دارد برایش جذابتر هم
خواهد بود».
او در خصــوص داســتان ایــن بازی
تئاتــر میگویــد« :مــا یــک داســتان و
کاراکتــری بهنــام گنجــور داریــم کــه
شــخصیت مثبــت داســتان اســت و
کاراکتر دیگری ب ه نام پلشت داریم که
شخصیت منفی این کار است .پلشت
راز شادی را از سرزمین گنجور گرفته و
با خود برده اســت و حــاال گنجور برای
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کویــن اسپیســی بــه اتهــام سوءاســتفاده جنســی از یــک
آن سوی نوجــوان بــه دادگاه فراخوانــده شــد .او بایــد  ۷ژانویــه
مرز
ســال آینــده میــادی در دادگاه شــهر نانتاکــت ایالــت
ماساچوســت حاضر شــود .کوین اسپیسی نوامبر ســال گذشته برای نخستین
باربــه آزار جنســی آنتونی رپ در دهه  ۱۹۸۰میالدی متهم شــد .او پس از آن
مشــکالت و دردســرهای بســیاری را پشت ســر گذاشــت که نمایانترین آنها
حذف از سریال «خانه پوشالی» و فیلم سینمایی «همه پولهای جهان» بود.

فریــده ســپاه منصــور و همســرش
هوشــنگ توکلــی از چهرههــای
نام آشــنای ســینما و تلویزیــون و از
زوجهــای موفــق هنــری بــه شــمار
میرونــد ،فیلمهایــی چــون «کتــاب
قانون» بــه کارگردانــی مازیار میری
و «مارمولــک» بــ ه کارگردانــی
کمــال تبریزی ازجمله فیلمهای
شاخص بانو فریده سپاه منصور
بــوده کــه درآن ایفــای نقــش

داشــته اســت .او همیشــه میگویــد:
«ســعی کــردم اشــتباه کمتــر داشــته
باشم که احساس پشیمانی نکنم».
بازیگــر ســریال نــوروزی «ن خ»
دربــاره حضــور زنــان همســن و ســال
خــود در آثــار نمایشــی بــر ایــن نظــر
اســت کــه «قشــری کــه همســن مــن
باشــد در جامعــه بســیار اســت امــا
در فیلــم و ســریالها بــه موضوعــات
مــورد نظــر آنهــا پرداخته نمیشــود.

شخصیتهای پیرزن در آثار نمایشی
جزئیات ندارنــد و به طور مثال از یک
پیــرزن بهعنوان مجســمه در مجلس
خواســتگاری و عروســی اســتفاده
میکننــد یا باید قربــان صدقه نوهاش
برود و چای بریزد».
او در گفت وگــو بــا مهــر میگویــد:
در ســن و ســالی کــه مــن دارم دیگــر
برایــم بیــن ســینما و تلویزیــون فرقی
نــدارد و مهــم ایــن اســت کــه پیــام

کار چــه باشــد تــا وقتــی خــود را جای
تماشــاگر میگــذارم به ســریال ناســزا
نگویــم .فریده ســپاه منصور با اشــاره
بــه حضورش در ســریال نــوروزی «ن
خ» که این روزها به کارگردانی ســعید
آقاخانی تصویربرداری میشود ،بیان
کــرد :من مدتی در ســینما و تلویزیون
کار نمیکردم و حاال با ســریال ســعید
آقاخانــی و بــا نقشــی کــه در ســریال
«نخ» دارم به تلویزیون آمدهام.
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پیام تسلیت خود آیتاهلل
روی خـط هاشــمی شــاهرودی رئیــس مجمع تشــخیص مصلحت
خـــــــبر نظــام را پــل ارتباطی میــان مراجع عظــام تقلید نجف با
امام خمینی(ره) در ایام آغاز نهضت اســامی خواند .در بخشــی از این پیام
آمده اســت« :آیــتاهلل شــاهرودی در خاندانی عالمپرور و حــوزوی والدت و
پــرورش یافــت و در کســب مدارج دینــی و علوم حوزوی با تــاش مجدانه تا
باالترین مراتب علمی پیش رفت و از رتبهای در خور در میان عالمان و فقها
و اســتادان حــوزه برخوردار بود .نقش مؤثر آن مرحــوم در ایجاد ارتباط میان
مراجع عظام تقلید ســاکن شــهر نجف با بنیانگذار نظام جمهوری اســامی
ایــران حضــرت امــام خمینــی(ره) در ایــام آغــاز نهضــت اســامی از اذهان
همراهــان انقالب اســامی فراموش نمیشــود .آیتاهلل شــاهرودی در دوره
ریاست قو ه قضائیه نیز با مشی اعتدالی ،برای ارتقای دستگاه قضا و نزدیک
شدن آن به جایگاه عدالت و حقخواهی از هیچ تالشی فروگذار نکرد».
ëëتأکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بر حمایت از بیمه هنرمندان
ســید عباس صالحی عصر روز دوشــنبه  3دیماه در نشست با اصحاب رسانه،
فرهنگ ،هنر و رسانه ارومیه ،ماکو ،سلماس ،چایپاره ،شوط ،پلدشت و چالدران
حمایــت از بیمه هنرمنــدان را از جملــه اولویتهای این وزارتخانه برشــمرد و
گفــت :شــاخص اعتبارات فرهنگی در فضای کشــور کم اســت و خریــد کتاب از
ناشــران و نویســندگان باید افزایش یابــد بنابراین با پرداخت وام ،تســهیالت و
حمایت از نشریات در سالهای آینده از ناشران کتاب نیز حمایت میشود.

editorial@iran-newspaper.com

بیست ویکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان  /عکس تزئینی است

اینکــه بتوانــد دوبــاره راز شــادیاش
را به دســت بیــاورد بایــد از چند خان
و مرحلــه عبــور کنــد .هــر کــدام ازاین
مراحــل خــود یــک معما و یــک بازی
دارد کــه در آن چالشهایی اســت که
بایــد از آن عبــور کنــد و چــون انجــام
ایــن بازیهــا بهصورت گروهی اســت
ونیــاز به یک همــکاری تیمی دارد ،ما
از همان ابتدا چهار تا از تماشــاگران را
که به ســالن آمدهانــد ،انتخاب و وارد

نمایش میکنیم و برایشــان نقشــی را
طراحی میکنیــم و بههمراه گنجور 5
نفر میشــوند و شــروع به طــی کردن
ایــن مراحــل میکننــد و در بعضی از
مراحل هم با کمک ســایر تماشاگران
کــه در ســالن نشســتهاند میتواننــد
معماهــا را حــل کننــد .در حقیقــت
تمــام بچهها در ســالن این بــازی را با
مشــارکت هــم انجــام میدهنــد .اگــر
گروهــی ایــن بــازی انجــام نشــود آن

چهــار نفــر در آن مرحلــه میماننــد.
مثــاً ما یکســری پر ســیمرغ داریم که
دســت بچههایــی اســت که در ســالن
نشســتهاند و اگر آنها همــکاری نکنند
بازیگــران اصلــی نمیتواننــد کاری
انجــام دهنــد .یــا اینکــه بچههــا بایــد
بــا دســت زدن و شــادی کــردن انرژی
دهنــد تــا مثــاً یــک قفل بــاز شــود تا
پلشت را شکست دهند».
او افزود« :فضای کف و بک ســالن
و دیوارههــا همــه ویدئــو مــپ شــده و
بچههــا وارد یــک فضــای دیجیتالــی
میشــوند و در ایــن فضــا بــازی
میکنند».
ایــن هنرمنــد درمــورد ســن
شــرکتکنندگان افــزود« :از  5ســال تا
 13ســال کــودکان میتواننــد در ایــن
تئاتر شرکت کنند».
حســینی در خصوص مــدت زمان
اجرای این نمایش گفت« :پیشبینی
میکنیــم کــه تــا پایــان بهمــن مــاه
اجــرا داشــته باشــیم و اگــر مــردم از
آن اســتقبال کننــد تــا پایان ســال هم
میتوانیــم اجــرا داشــته باشــیم .مــا

تمــام تالشــمان را کردهایــم .درســت
کردن انیمیشــنی که بتواند با توجه به
کاری که شــما میکنیــد عکسالعمل
نشــان دهد ،چندین برابر ساخت یک
انیمیشــن معمولــی متفاوت اســت و
کار بســیار دشــواری اســت .تولیــد آن
نزدیــک به دو ســال از ما زمــان گرفته
است».
او در پاســخ به اینکه بر چه اساسی
داســتان این انیمیشــن انتخاب شــده
اســت ،تأکیــد کرد«:ایــده اولیهمــان
بــر اســاس تعامــل و اتــاق فکر شــکل
گرفــت .داســتانهای اســاطیری و
برگرفتــه از فرهنــگ کهــن ایرانــی را
چند مــاه خواندیــم و تحقیــق کردیم
تا به یک شــاکله اصلی برســیم .آنچه
مدنظرمــان بــود بحــث مشــارکت،
دوســتی و شــادی بــود کــه در جامعه
کمرنگ شــده .بــرای همیــن تصمیم
گرفتیــم بــر همیــن اســاس کاراکتــر
بســازیم .بعد از اتاق فکرهای متوالی
و بــر اســاس طرحــی که خانــم ثمین
زاهدانی دادند ،سناریو شکل گرفت و
کار انجام شد».

