
دغدغه امروز بچه ها هم شغل و درآمد شده است!
امیر مشهدی عباس؛ نویسنده و کارگردان نمایش »من عجیب« که این شب ها ویژه کودک و نوجوان روی صحنه است در گفت وگو با »صبا« گفت: در 
این بیست وچند سالی که در زمینه نمایش فعالیت می کنم، عموما کار کودک انجام داده ام و گروه ما همیشه سعی داشته است که مشکالت جامعه را 
شناساسی و دغدغه های این گروه سنی را مطرح کند تا باری را از دوش آن ها بردارد. او افزود: در همین شناسایی و بررسی ها متوجه شدیم که بچه ها در 
حال حاضر درباره آینده، شغل و اساسا تعریف شغل آینده عقیده خاصی دارند و معتقدند حرفه ای خوب است که سریع و راحت به درآمد برسد و زمان 
کمی برایش صرف شود. مشهدی عباس درباره موضوع نمایش »من عجیب« بیان کرد: داستان این نمایش درباره پسربچه ای است که باید برای آینده 
خود شغل انتخاب کند و چندین شغل را برای خود در نظر گرفته است و آیینه ای دارد که می تواند در آن آینده خود را ببیند و در پایان بیننده نمایش 
به این نتیجه می رسد که مهم نیست در آینده چه شغلی داشته باشی مهم این است که سختی های شغلت را تحمل کنی تا بتوانی در آن موفق باشی. 
مدیر مرکز تئاتر کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان توضیح داد: مخاطب نمایش »من عجیب« گروه سنی ۶ تا ۱۲سال است که دوره کودکی اول 
و دوم را شامل می شود. این نویسنده و کارگردان در پایان گفت وگو درباره کارهای آینده خود گفت: با توجه به این که عالقه من کار کردن برای گروه 
سنی کودک و نوجوان است، همواره به دور از دغدغه های ذهنی خودم برای بزرگ ساالن که گاهی برای آن ها هم کار می کنم، بیشتر در زمینه کودک 
فعالیت دارم که به همین دلیل بیشتر، کارهای کودک من دیده می شوند و در آینده حتما باز هم در این زمینه فعالیت خواهم داشت، البته همزمان با 
نمایش »من عجیب«، سه نمایش دیگر برای گروه سنی کودک و نوجوان در مرکز تئاتر کانون آماده اجرا داریم. نمایش »من عجیب« کاری از گروه 
هنری »هفت، پنج، یک« و به نویسندگی و کارگردانی امیر مشهدی عباس از روز دوشنبه ۷مردادماه تا اواخر شهریورماه هر شب ساعت۲۰ در تاالر هنر 
واقع در میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، خیابان ورزنده اجرا می شود. حمیدرضا حسینعلی، ندا نوری، مجتبی گوهرخای، فرزاد سلیمانی، غزاله 
مرصوصی، سروش فرهنگیان و مریم صادقیان امین در نمایش »من عجیب« ایفای نقش می کنند. بازیگران کودک این نمایش عبارتند از: سبحان 

سهراب، امیرمحمد محمدی و هومن اردکانی.

 شنبه 12 مرداد 1398/ شماره 1166
خبر فرهنگ و هنر

فارس: کــژوان ضیاءالدینی؛ مســئول کمیتــه علمی 
نهمین جشــنواره بین المللی دف »نوای رحمت«، هیات 
انتخاب ایــن رویداد حــوزه موســیقی را معرفی کرد و 
گفت: به منظور افزایش دقت نظر در انتخاب، آثار بخش 
تک نوازی توسط هیأتی جداگانه و آثار بخش گروه نوازی 
و مولودی خوانی نیز توســط گروهی دیگر از هنرمندان 
انتخاب می شــوند. همچنین تالش شده است تا ترکیبی 
از هنرمنــدان و متخصصان جوان و پیشکســوت عرصه 
موســیقی این مســئولیت را برعهده بگیرنــد. او افزود: 
در بخش تک نوازی پرویــز مندمی، آرام کیخســروی، 
مختار زندســلیمی و صبا صالحی داوری و انتخاب افراد 
را برای حضور در مرحله نهایــی برعهده دارند. در بخش 
گروه نوازی و مولودی خوانی نیز خلیفه ماشاءاهلل صفوتی، 
مهدی ارشــدی، وریا عارفی و علیرضا فشــیری آثار را 
انتخاب می کننــد. نهمیــن جشــنواره بین المللی دف 
»نوای رحمت« ۲۲ تا ۲۴مردادماه۹۸ توسط حوزه هنری 

استان کردستان در سنندج برگزار می شود.

صبا :   سیدمجتبی حسینی؛ معاون 
امور هنری و غالمحســین مظفری؛ مدیرعامل ســازمان 
منطقه آزاد کیش، تفاهم نامه همکاری برای تبدیل کیش 
به عرصه ای برای توسعه هنرهای تجسمی را امضا کردند. بر 
اساس این تفاهم نامه مقرر شد موزه هنرهای معاصر کیش 
و مدرســه هنر در کیش راه اندازی و زمینه فعالیت صنایع 
مرتبط با هنرهای تجسمی در منطقه آزاد کیش فراهم شود. 
تبدیل منطقه آزاد کیش به عرصه ای برای توسعه هنرهای 
تجسمی با ایجاد موزه هنرهای معاصر کیش، مدرسه هنر 
و حمایت از فعالیــت صنایع مرتبط با هنرهای تجســمی 
محور تفاهم نامه معاونــت امور هنــری وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و سازمان منطقه آزاد کیش است. بر اساس 
این تفاهم نامه کیش پس از تهران، کرمان، اصفهان، اهواز و 
آبادان دارای موزه هنرهای معاصر می شود. این تفاهم نامه 
در ادامه نشست های ســال گذشــته معاونت امور هنری 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان منطقه آزاد کیش 

امضا شده است.

در  صـــبا:  
آســتانه ســالروز پیونــد 
امیرالمومنیــن  آســمانی 
حضرت علــی)ع( و برترین 
بانــوی جهــان؛ حضــرت 
فاطمــه زهــرا)س(، از طرح 
جدیــد دیوارنــگاره میدان 
ولیعصر)عج( رونمایی شــد. 
این دیوارنــگاره که به همت 
خانه  طراحان  انقالب  اسالمی 
طراحی و اجرا شده، »آسان و 

آسمانی« نام دارد.

جزیره کیش صاحب

 موزه هرنهای معارص می شود

دیوارنگاره جدید میدان 

ولیعرص)عج( رومنایی شد 

اعضای هیات انتخاب نهمین جشنواره 

»نوای رحمت« معرفی شدند

وقتی مصدق مربی تیم فوتبال تاج شد
ش

ایسنا :  سوسن طاقدیس؛ نویسنده 
ادبیات کودک و نوجــوان، درباره ضرورت حفظ الالیی ها و 
انتقال آن ها به نسل های بعدی اظهار کرد: الالیی ها از اولین 
آواهایی هستند که بچه ها می شنوند و یواش یواش آن ها را به 
صداها تبدیل می کنند. خیلی از بچه هایی که برایشان الالیی 
خوانده می شود، بهتر می توانند با دنیای اطراف خود ارتباط 

برقرار کنند تا بچه ای که هیچ وقت الالیی نشنیده  است.
او همچنین درباره مضامین الالیی و ســاخت الالیی های 
جدید گفــت: الالیی های قدیمــی با چیزهایــی که االن 
می بینیم خیلی فرق می کند. در الالیی های قدیمی ممکن 
است کلمات به خاطر این که قافیه شبیه به هم دارند، آورده 
شوند و معنایی نداشته باشند؛ مثال »الال الال گل الله/ پلنگ 
در کوه چه می ناله.« به نظــرم الالیی باید از دل گوینده اش 
دربیاید تا تأثیرگذار باشد. آقای رحماندوست چند الالیی 
کار کرده بودند که به آن شــکل از آن ها استفاده نشد و به 
شکل کتاب ماند. اگر مادرها این الالیی ها را بخوانند شاید 
قشنگ باشــد، اما فکر می کنم الالیی از دل کسی که آن ها 
را می خواند بیرون بیاید بهتر است. طاقدیس درباره این که 
خواندن الالیی برای کودکان به فراموشی سپرده شده است، 
بیان کرد: دنیای امروز بر همه  چیز تأثیر گذاشته است. برخی 
از مادر های امروز ترجیح می دهند قرص خواب به بچه بدهند 
تا بخوابد و خودشان به کارهایشان برسند اما الالیی نخوانند. 
دیگر الالیی به آن صورت که قدیم ها بود، نیست و خیلی ها 
الالیی نمی خوانند و بچه با آهنگ موتزارت به خواب می رود.

ترجیح قرص خواب  
 به الالیی

کارگردان نمایش »پس از برخورد جسم سخت به سر« عنوان کرد این اثر نمایشی در سه اپیزود رویدادهایی را از تاریخ معاصر ایران به تصویر می کشد.

سجاد داغستانی؛ کارگردان نمایش »پس از برخورد جسم سخت به سر« که 
به تازگی در تماشــاخانه آژمان اجرای عمومی خود را آغاز کرده است، درباره 
دور سوم اجراهای این اثر نمایشی گفت: این نمایش پیش از این در سال۹۷ در 
تماشاخانه های باران و مهرگان اجرا شده است و این اجرا دور سوم از اجراهای این 

اثر نمایشی محسوب می شود.
به گزارش »مهر«؛ او ادامه داد: در اجرای جدید شیوه ارایه کار کامال تغییر کرده 
است و با سبک و سیاقی تجربی به صحنه می رود. برای اجرای مجدد نمایش، 
طی فراخوانی نزدیک به هشتصد نفر برای ما رزومه ارسال کردند که در مرحله 
اول پنجاه نفر و درنهایت ۲۸ نفر برای بازی در نمایش انتخاب شدند. طی ۲-۳ماه 
تمرین کار برای اجرا آماده شد و طبق برنامه ریزی در هر شب از اجرا سه بازیگر 
متفاوت روی صحنه می روند که هرکدام به شیوه ای که خودشان در تمرینات 
نمایش به آن رســیده اند مانند به کار بردن لهجه های مختلف یا اجرا به شکل 
کمدی یا تراژدی کار را اجرا می کنند. داغســتانی درباره استفاده از تصاویر در 
نمایش نیز توضیح داد: در اجرای جدید سه ویدئو نیز پخش می شود که بازی ها 
نیز مرتبط با این ویدئوهاست و همین مسئله کار را به اثری بینارشته ای تبدیل 
کرده اســت. این کارگردان تئاتر درباره مضمون نمایش عنوان کرد: »پس از 
برخورد جسم سخت به ســر« روایتگر ســه دوره از تاریخ معاصر ایران است. 
دوره اول که در زمان حال رخ می دهد به موضوعی اجتماعی در رابطه با تجاوز 
می پردازد. دوره دوم دهه۶۰ و ۷۰ را به نمایــش می گذارد که در آن همه چیز 

نوستالژیک است و یک رابطه عاشقانه را به شــیوه کمدی به تصویر می کشد. 
دوره ســوم دهه۳۰، ۴۰ و ۵۰ و اتفاقاتی را که برای مصدق از کودکی تا زمان 
نخست وزیری اش رخ داده، به نمایش می گذارد البته در نمایش اتفاقات همان طور 
که در تاریخ رخ داده، روایت نمی شود به این معنی که مثال در اپیزود آخر، مصدق 
سرمربی تیم فوتبال تاج می شود و با آیزنهاور که مربی تیم رئال مادرید شده است 
در جام باشگاه های جهان در ورزشگاه امجدیه مسابقه می دهد. او متذکر شد: این 
اثر نمایشی حول اتفاقات معاصر از دهه۳۰ تا ۹۰ و تاثیراتی که این اتفاقات روی 
جوان ها گذاشته است، می چرخد. برخی از رخدادهایی که در این نمایش بیان 
می شود به جز شیوه کمدی قابل روایت نیست و قرار است به این موضوع پرداخته 
شود که همه آدم ها بعد از برخورد جسم سخت به سرشان حال و روز متفاوتی 
پیدا می کنند. در هر سه اپیزود میزان اطالعاتی که به تماشاگران داده می شود 
و یا افرادی که در موردشان صحبت می شود آنقدر زیاد است که شاید نتوانند در 
طول اجرا به همه آن ها فکر کنند و همین مسئله این فرصت را برای مخاطبان به 
وجود می آورد تا بعد از بیرون آمدن از سالن درباره اطالعاتی که دریافت کرده اند، 
تحقیق کنند. او در پایان صحبت هایش درباره اجرا در تماشاخانه آژمان گفت: این 
تماشاخانه چندین سال با نام تماشاخانه »سه نقطه« فعالیت می کرد اما به تازگی 
با مدیریت جدید و گروهی تازه نفس کار خود را آغاز کرده است. این تماشاخانه با 
تغییرات اساسی در ظاهر و کیفیت کارها همراه است و قرار است بخشی از اجراها 

به نمایش های تجربی اختصاص پیدا کند.

اجتناب برخی نارشان از انتشار رمان های وطنی
مرجان بصیری؛ نویسنده، در گفت وگو با »صبا« درباره انتشــار تازه ترین آثارش گفت: دو رمان آماده چاپ دارم با 
عناوین »سوپ سیاه« و »برای الیزه« که رمان »سوپ سیاه« را پس از دو سال که به ناشری سپرده بودم و همه امور 
مربوط به چاپ و نشر آن انجام شده بود، به من بازگرداند و قرارداد را فسخ کرد و اکنون در جست وجوی ناشر مناسب 
دیگری هستم. بصیری درباره دلیل فسخ این قرارداد بعد از گذشت دو سال توضیح داد: تغییر رویه ناشر در انتشار 
رمان های ایرانی دلیل فسخ این قرارداد بود و به من اعالم کردند که بعد از این رمان های ایرانی چاپ نمی کنند به این 
دلیل که سود و منفعتی برای ناشران ندارد. این نویسنده درباره رمان »برای الیزه« توضیح داد: این رمان حدود ۵۰۰ 
صفحه است که وقتی برای بررسی به دست ناشر بسیار شناخته شده و قدرتمندی سپرده بودم، آن را رمانی فوق العاده 
توصیف کرد اما اعالم کرد که انتشارات آن ها نیز از انتشار رمان های ایرانی صرف نظر کرده است این در حالی است 
که گاهی با انتشار داستان ها و رمان های ایرانی از ســوی برخی ناشران روبه رو هستیم که به لحاظ محتوایی و ادبی 
کیفیت مطلوبی ندارند و این باعث تعجب است. بصیری با اشاره به دشواری های پیش روی ناشران در سال های اخیر 
یادآور شد: به نظر می رسد که بحران کاغذ و نشر دامنگیر ادبیات ایران شده است و ناشران از انتشار آثار نویسندگان 
ایرانی اجتناب می کنند و ترجیح می دهند آثاری منتشــر کنند که سبک ساده ای داشته و به ترجمه نزدیک باشد. 
او با بیان این که مشکل انتشار رمان های ایرانی شامل حال برخی از دوستان و همکاران او نیز بوده است، بیان کرد: 
شرایط انتشار کتاب ها مثل گذشته نیست و دوستاِن دیگر من نیز برای انتشار مجموعه داستان ها و کتاب های خود 
با همین مشکل مواجه هستند. او درباره رمان »سوپ سیاه« توضیح داد: این رمان داستان دختری است که بیماری 
خاصی دارد و این بیماری روی زندگی او تاثیراتی گذاشته و در ادامه ماجراهایی برای او رخ می دهد که او را وارد فضای 
جدید و عجیبی می کند. در زندگی او فرد ناشناسی حضور دارد که هرگز او را ندیده است اما حامی اوست و درنهایت 

طی ماجراهایی به نتیجه متفاوتی از زندگی خودش می رسد. بصیری در پایان درباره رمان »برای الیزه« هم توضیح داد: این رمان بسیار پرماجراست و داستان سه شخصیت اصلی 
را روایت می کند که با وجود جهان بینی های متفاوت و گاه متضاد باهم دوست هستند و در حادثه ای ناچار به زندگی با همدیگر می شوند تا بتوانند مشکلی را حل کنند و درنهایت 
ماجراهایی اتفاق می افتد که هر کدام را به سرنوشــت خاص خود پیوند می دهد و پایان غافلگیرانه ای برای مخاطب به همراه دارد که این پایان غافلگیرانه انتخاب من نبود بلکه 
ضرورت داستان این طور ایجاب می کرد. تاکنون از این نویسنده، مجموعه داستان »گاهی بد باش« در نشر »روزنه«، مجموعه داستان »داستان یک شهر« و رمان »بت دوره گرد« 

در نشر »ققنوس« و رمان »شب نورد« در نشر »مروارید« به انتشار رسیده است.

 انسانیت  در ما  کم  شده  است


