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یک چهره

بررسی روند محافل ادبی بجنورد

مصراع ناتمام محافل شعر
مرتضوی

در سال های اخیر شاهد رونق فعالیت به واسطه
تعدد محافل ادبــی در مرکز اســتــان هستیم؛
محافلی که پیشینه آن ها نشان از ظهور و بروز
استعدادهای خــوب در عرصه شعر دارد و با
نگاهی گــذرا می تــوان به نقش و اهمیت این
محافل در کشف و پرورش استعدادهای شعری
پی برد .هر چند امــروزه شاهد افزایش محافل
ادبی در مرکز استان هستیم اما به نظر می رسد
در ایــن محافل برخالف گذشته کمتر شاهد
شکوفایی استعدادهای جوان بوده ایم و تغییر
در ساختار این محافل در راستای رشد آن ها
ضروری است.
«مرضیه براتی» که از شاعران فعال بجنوردی
است و حضور پر رنگی در محافل ادبــی دارد،
تعدد جلسات را در پویایی جریان شعر بسیار اثر
بخش می داند و ایجاد فضای رقابتی را از مزایای
برگزاری چنین محافلی اعالم می کند.
وی در نظر گرفتن برنامه های مختلفی را همچون
معرفی آثار مطالعه شده از طریق فضای مجازی به
منظور ترغیب شعرا به سمت مطالعه ،حفظ اشعار
بــرای تقویت حافظه شعری که تاثیر بسیاری در
پویایی این محافل و کیفیت بخشی به ســروده ها
دارد ،پیشنهاد می دهد و الزمه رشد و تعالی جریان

شعری را تغییر در ساختار اجرایی محافل ادبی بیان
می کند.این شاعر جوان تغییر در ساختار برخی
محافل ادبی و نگاه اصولی و حرفه ای را الزمه غنی
شدن این محافل و پایه و اساس شکل گیری هر
محفل ادبــی می داند«.براتی» حمایت مسئوالن
استان و برگزاری عادالنه جشنواره ها را در ایجاد
رغبت بیشتر شــاعــران بــرای شرکت در محافل
شعری ضــروری می دانــد و به نقش شــورای شعر
در پویایی این محافل اشاره و تصریح می کند :اگر
شورای شعر بر محافل شعری نظارت و برنامه ریزی
منسجمی داشته باشد شکل درست و اصولی تری
را در محافل شاهد خواهیم بود و به نظر می رسد اگر
نقش شورای شعر پررنگ تر شود به طور قطع آینده
شعری ما بهتر خواهد شد.وی الزمه تحقق این امر را
میدان دادن به شورای شعر اعالم می کند.
وی خاطرنشان می کند :احساس می کنم دست
شورای شعر بسته است و قدرتی که انتظار داریم
ندارد و به آن قدرت داده نشده است.
یکی دیگر از شاعران از برخی محافل موجود
در مرکز استان ابراز ناخرسندی می کند و نبود
نگاه درســت و اصولی در شیوه اجرایی برخی
محافل و بی توجهی به مقوله نقد اشعار را از
کاستی هــای موجود در ایــن محافل بیان می
کند.وی می افزاید :برخی از محافل ادبی در حد
شنیدن اشعار یکدیگر است و نقشی در ارتقای

اگر شورای
شعر بر
محافل شعری
نظارت و
برنامه ریزی
منسجمی
داشته باشد
شکل درست و
اصولی تری
را در محافل
شاهد خواهیم
بود

سطح شعری شاعران نــدارد«.صــادق بقایی» از
دیگر فعاالن عرصه شعر استان است که با وجود
تعدد محافل شعری در مرکز استان ،از سطحی
بــودن برخی محافل ابــراز ناخرسندی می کند
و تبدیل شدن این محافل به محلی برای وقت
گذراندن به جای پرداختن درست و اصولی به
مقوله شعر را از آسیب های جدی در این حوزه
بیان می کند.
وی می گوید :بهره نگرفتن از استادان مجرب در
محافل و پرهیز از نقد آثار از دیگر کاستی هایی
است که در این محافل به چشم می خورد.
این شاعر جــوان با اشــاره به این که یک بخش
از ارزیــابــی جریان شعری محافل ادبــی است،
اظهارمی کند :اگر روند محافل ادبی همین گونه
باشد شاعران جوان و عالقه مندان به این حوزه
راه به جایی نخواهند برد.
«مهرداد اسماعیل نژاد» از دیگر فعاالن عرصه
شعر استان با بیان این که برخالف تعدد جلسات
شعری در مرکز استان استقبال اندکی از این
محافل می شــود ،دلیل این اتفاق را نرسیدن
عالقه مندان به آن چه مدنظر دارنــد و آموزش
های ناکافی می داند.
وی به نقش فضای مجازی در کم رنــگ شدن
مطالعه در میان شاعران اشاره می کند و آن را در
کم رونق شدن این محافل تاثیرگذار می داند و

حسین رحیمی

می افزاید :متاسفانه محافل همانند گذشته پربار
نیست و آفت آن فضای مجازی است.
این شاعر با بیان این که متاسفانه محافل ادبی
از رسالت خود فاصله گرفته است و دیگر کمتر
کسی در دل ایــن محافل رشــد مــی کند ،می
افزاید :متاسفانه با این که برخی از محافل شکل
آموزشی دارد اما تمایل به آموزش از افرادی که

قاصدک

گالری پل میزبان آثار هنرمند بجنوردی
 33اثر نقاش بجنوردی در قاب گالری پل در پایتخت نشست.به گزارش خبرنگار ما ،گالری
پل با  33اثر طراحی و نقاشی از «محمدرضا فیروزه ای» هنرمند بجنوردی با موضوع طبیعت
دایر شده است.این گزارش حاکی است ،آثار نقاشی این نمایشگاه مربوط به اواخر دهه 80
و اوایل دهه  90و طراحی ها در یک سال اخیر تولید شده است .این نمایشگاه تا بیست و
ششم ماه جاری ادامه دارد.
«محمدرضا فیروزه ای» عضو هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران تاکنون عالوه بر
برگزاری نمایشگاه های بین المللی ،در کشورهای مختلف جهان چند نمایشگاه گروهی و
بیش از  60نمایشگاه گروهی در تهران و دیگر شهرهای کشور برگزار کرده است.

امثال الحکم

.

و آرزوى ﻓﺮاﻏـﺖ ﺧـﻮش ﭘﺎﯾـﺎن ﻫﻔﺘـﻪ
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

در ا ﻦ روز ﭘﺎ ــﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻪ آﺧﺮ ﻦ ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ از ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ
»ﻟﺬت ﺳــﺮﮔﺮﻣ« را ﻣﺑﻴﻨﻴــﺪ ،ﺎدآور ﭼﻨــﺪ ﻧﺘﻪ درﺑﺎره
ﺑﺨﺶ ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ﺧﺎﻟ از ﻟﻄ ﻧﻴﺴﺖ:
 (١اﮔﺮ از اﻓﺮاد ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋ در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ »آﻣﻮزش«،

گروه ادب و هنر -در این شماره نیز با پرداختن به یکی دیگر از مثل های رایج
قصد داریــم با معرفی این مثل ها و کاربردها و تشابه و تفاوت هایش در زبان و
ادبیات فارسی به حفظ بخشی از گنجینه عظیم حوزه فرهنگ عامه کمک
کنیم« .علی اکبر سراج اکبری» از پژوهشگران فرهنگ عامه با بیان این
که ضرب المثل ترکی « اِئزنِنگ کِ نِه گِ ئرمِ َیهَ ،خلقِنگ کِ ه ّ
سال ِندّ ه»
به معنای این است که «مال خودش را نمی بیند ،مال مردم آویزان
است» ،می گوید :این مثل برای افرادی به کار می رود که عیب شان
را نمی بینند و عیب های دیگران را بزرگ نمایی می کنند.

داستان نویس استان مان به مرحل ه نهایی داوری نخستین جشنواره ادبیات سالمت
راه یافت.به گزارش خبرنگار ما ،نخستین جشنواره «ادبیات سالمت» در حوزه داستان
و نمایشنامه و فیلم نامه کوتاه به منظور ترغیب نویسندگان به خلق آثار ادبی در حوزه
سالمت برگزار می شود که در بخش آثار راه یافته به مرحله نهایی داوری در بخش داستان
کوتاه نام «مجتبی هژبری» با داستان «هابیل» به چشم می خورد .این گزارش حاکی است،
 731اثر داستانی کوتاه با موضوع سالمت به دبیرخانه این جشنواره رسیده که در نهایت
 52اثر به مرحله نهایی داوری راه یافته است.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

»ﭘــﺮورش«» ،روانﺷﻨﺎﺳــ«» ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳــ« و ﺗﻤــﺎم
ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬ ﻪ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺮﮔﺮﻣ و ﺗﺎﺛﻴﺮﻫﺎ آن
ﻣﺮﺗﺒﻂﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮﻫﺴﺘﻴﺪ،ﻟﻄﻔﺎﻧﻈﺮﺗﺎنراﺑﻪﺷﻤﺎره
 ٣٠٠٠٧٢٢٥٢ﭘﻴﺎﻣ¦ﻨﻴﺪ .ﻣﺎ در ا ﻦ ﺳﺘﻮن آﻣﺎده ﻫﺴﺘﻴﻢ
ﺗﺎﻧﻈﺮاتﺗﺨﺼﺼﺷﻤﺎﻋﺰ ﺰانرادرﺑﺎرهﺳﺮﮔﺮﻣوﺗﺎﺛﻴﺮآنﺑﺮ
اﻓﺮادﻣﺨﺘﻠﺟﺎﻣﻌﻪ،ﺑﻪﻫﻤﺮاهﺗﺼﻮ ﺮوﺳﻤﺖﺷﻤﺎﻣﻨﺘﺸﺮﻨﻴﻢ.
(٢اﮔﺮدرزﻣﻴﻨﻪ ازﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎﻣﻨﻄﻘﻪدرروزﻫﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻫﻔﺘﻪدرا ﻦﺻﻔﺤﻪﻣﻨﺘﺸﺮﻣﺷﻮدﺗﺒﺤﺮﺧﺎﺻدار ﺪ،
ﺑﺎﭘﻴﺎﻣ¦ﺑﻪﺷﻤﺎره ٣٠٠٠٧٢٢٥٢ﻣﺎراﻣﻄﻠﻊﻨﻴﺪﺗﺎداﻧﺶو
ﻫﺮﻧﻮع ﺎﻓﺘﻪﺷﻤﺎراﻪﺑﻪدرد آﻣﻮزشد ﮕﺮانﻣﺧﻮرد،درا ﻦ
ﺳﺘﻮن)ﺑﻪﺻﻮرتﻣﺘﻦ( ﺎدروبﺳﺎ ﺖ)ﺑﻪﺻﻮرتﻋﺲوﻣﺘﻦ
وﻓﻴﻠﻢ( ﺑﻪﻫﻤﺮاهﻧﺎموﻋﺲﺗﺎنﻣﻨﺘﺸﺮﻨﻴﻢ.ﺑﺎا ﻦﺷﻴﻮهاﻓﺮاد

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

ﻣﺒﺘﺪﻫﻢﻣﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﺜﻞﺷﻤﺎﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎﻣﻨﻄﻘراﺑﺎﺳﺮﻋﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮﺣﻞﻨﻨﺪوازﭘﺎﺳﺦﻫﺎﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪهﻟﺬتﺑﺒﺮﻧﺪ.
 (٣اﮔﺮ در ﺟﻤﻊ دوﺳــﺘﺎن و اﻗﻮام و آﺷــﻨﺎ ﺎن ،ﺳــﻮدوﻮﺑﺎزان
ﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨــﺪان د ﮕــﺮ ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘ)ﻣﺜــﻞ اﻧﻮاع
ﻧﻘﺶ ﺎبﻫﺎ( را ﻣﺷﻨﺎﺳﻴﺪ ،آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮرد
ﻋﻼﻗﻪﺷــﺎن در روز ﺧﺎﺻــ از ﻫﻔﺘﻪ ــﻪ آن ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﻨﺘﺸــﺮ
ﻣﻨﻴﻢ ،دﻋﻮت ﻨﻴﺪ.
ﺗﻌﻄﻴﻼتﺧﻮﺷــراﺑﻪﻫﻤﺮاهﺧﺎﻧﻮادهﺑﺮاﺗﺎنآرزوﻣﻨﻢو
»ﻧﻘﺶ ﺎبﭼﺎرﭼﻮب«راﺑﺮاﭘُﺮﺮدندﻗﺎ ﻘازا ﻦاوﻗﺎتﻓﺮاﻏﺖ
ﺑﻪﺷﻤﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﻨﻢ.
ﻣﻮﻓﻖوﭘﻴﺮوزﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ

ﺳﻪﻧﮑﺘﻪﻣﻬﻢ!

ّ
ئرم َیهَ ،خ ِ
ِائز ِننگ ِک ِنه ِگ ِ
سال ِن ّده
لقنگ ِکه

راهیابی داستان نویس استان
به جشنواره ادبیات سالمت

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
در ﭘﺎ ﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ »ﻟﺬت ﺳﺮﮔﺮﻣ«

صاحب قلم هستند گرفته شده است و احساس
نیاز به آمــوزش وجــود ندارد .گرداننده محفل
«آکادمی شعر» از این که برخی محافل صرفا
شعرخوانی اســت و از نقد آثــار خبری نیست،
سخن می گوید و تاکید می کند :تــداوم چنین
وضعیتی سبب می شود شکوفایی ظرفیت ها را
شاهد نباشیم و استعداد جدیدی کشف نشود.

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮ ﺮا ﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮ ﺪ.

ﺑـﺎ ﺸـ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ ـ ـﻪ ﻋﺪدﺷـﺎن
ﻣﺴﺎﺣﺖﺷـﺎن را ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﻣﻨـﺪ ،ﺗﺼﻮ ـﺮ
ﻣﺨﻔـ را ﺸـ ﻨﻴﺪ .اﮔﺮ ﻤ ﺑﻴﺸـﺘﺮ
ﻻزم داﺷﺘﻴﺪ ،ا ﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
اﺳـ«ﻦ ﻨﻴـﺪ ـﺎ »راﻫﻨﻤـﺎ« را در  1sargarmi.irﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:
 1ﻫﺮﻋﺪدﺑﺎ ﺪداﺧﻞ ¦ﭼﺎرﭼﻮب
»ﻣﺮﺑﻌــ« ﺎ »ﻣﺴــﺘﻄﻴﻠ« ﺑــﻪ رﻧﮓ
ﺧﻮدشﻗﺮارﺑﮕﻴﺮد.
 2اﻋﺪادﺗﻌﻴﻴﻦﻣﻨﻨﺪﻪﻣﺴﺎﺣﺖ
ﭼﺎرﭼﻮبﺷﺎنﭼﻨﺪواﺣﺪﺑﺎﺷﺪ.
 3ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺑﺎ ﺪدﻗﻴﻘﺎروﺧﻄﻮطﺷﻄﺮﻧﺠ
زﻣﻴﻨﻪرﺳﻢﺷﻮﻧﺪ.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮد:
 1ﻗﺒﻞ از ا ﻦﻪ ﺟﺎ ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﻗﻄﻌــ ﻨﻴﺪ ،دﻟﻴﻞ
»ﻣﻨﻄﻘ«ﺗﺎنراﺑﺮاا ﻦﺎرﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮورﻨﻴﺪ.
 2ز ﺎدر ﺴــ¦ﻧﻨﻴﺪ!ﻣﻤﻦاﺳــﺖﺑﺎﺣﺪسزدنﺑﻪﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺰد ¦ﺷﻮ ﺪاﻣﺎا ﻦﻫﻢﻣﻤﻦاﺳﺖﻪﺑﺎ ¦ﺣﺪساﺷﺘﺒﺎه،
ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتد ﮕﺮﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.
 3ﺑﺮاﺣﻞﻣﻌﻤﺎازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎÀﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎدهﻨﻴﺪ.

 4ﭼﺎرﭼﻮبﻫــﺎﺑﺎﻫﻢﺗﺪاﺧــﻞﻧﺪارﻧــﺪوروﻫﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪرﻓﺖ.

 4درآﻏﺎزﺳﺮاغرﻗﻢﻫﺎ ١ﺑﺮو ﺪﻪﭼﺎرﭼﻮبﻮﭼ¦ﺷﺎن
ﻗﻄﻌ اﺳــﺖ .ﮔﺎﻫ ﻫﻢ ﭼﺎرﭼﻮب اﻋﺪاد ﺑﺰرگ را )ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﺧﺎصﺷﺎن(راﺣﺖﻣﺗﻮانﺗﻌﻴﻴﻦﺮد.

 5وﻗﺘ ﺗﻤﺎم ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ،ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻤﺎ را ﭘُﺮ
ﺮدﻧﺪ ،درون ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﺑﺎ رﻧــﮓ ﻋﺪدش ﭘُﺮ
ﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮ ﺮﺸﺷﻮد.

 5ﺎدﺗﺎنﺑﺎﺷــﺪﭼﺎرﭼﻮباﻋــﺪاد ٣و ٥و ٧و ١١و ١٣و١٧
و...ﻫﻤﻴﺸﻪﺑﻪﺷﻞ» ¦ﻣﺴﺘﻄﻴﻞﺑﻠﻨﺪ«اﺳﺖﻪﻋﺮﺿﺶ
١واﺣﺪاﺳﺖ.

 6ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺧﺎﺴﺘﺮراﺑﺪونرﻧﮓﺑﮕﺬار ﺪ.

 6اﮔﺮﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻣﺘﻔﺎوﺗﺑﺮا ¦ﻣﻌﻤﺎﭘﻴﺪاﺮد ﺪ،ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﻴﺪﻪﺟﺎ ازﺎرﺗﺎنﻏﻠﻂﺑﻮدهاﺳﺖ.ﭼﻮنﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂو
ﻓﻘﻂ ¦ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

ﺑﺮادرÀﺑﻬﺘﺮﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﻞﺷﺪهز ﺮراﺑﺎدﻗﺖﺑﺮرﺳﻨﻴﺪ.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮ ﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺎب ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻘﺶ ِ

گــروه ادب و هنر -به دلیل عالقه ای که به
هنر داشت فعالیت هایی را در زمینه نمایشنامه
نویسی دنــبــال کــرد و کــم کــم بــه واســطــه یکی
از دوستانش به عرصه بازیگری پا گذاشت و
آشنایی اش با این دنیا به شکل تجربی سبب
شد در نمایش های مختلفی حضور پیدا کند و
بدرخشد.
این بازیگر جوان که در طول  11سال فعالیت
هنری خــود ،تجربه های مختلفی را با بــازی در
نمایش هایی همچون «سه منهای یک»« ،مهمان
سرای دو دنیا» و «اسب ها ایستاده می میرند» به
دست آورده است ،به آسیب های موجود در این
عرصه می پردازد و فضای تئاتر را نیازمند حضور
افرادی می داند که دل شان برای این هنر می تپد
اما متاسفانه برخی افراد به واسطه این که دچار
سوء تفاهم می شوند پا به این عرصه می گذارند و
این موجب می شود این هنر آسیب ببیند.
«رحیمی» که توانسته در جشنواره تئاتر فجر و
بخش بین الملل آن در سال های گذشته حضور
پیدا کند ،معتقد است :چارچوبی باید در انجمن
نمایش وجود داشته باشد تا افرادی اجازه ورود
پیدا کنند که به بدنه تئاتر آسیب وارد نکنند.
البته باید گفت خوشبختانه یا متاسفانه تئاتر
به اندازه ای مهمان پذیر است که هر فرد بعد از
همکاری کوتاه وارد این عرصه می شود و از این
منظر می توان این اتفاق را در زمره مزایای این
هنر دانست                                                 .
وی خاطرنشان می کند :آموزش در جریان هنر
نمایش برای افرادی که وارد این عرصه می شوند
ضــروری اســت ،اگر چه این اتفاق در سال های
اخیر شکل گرفته و حضور کارگردان های خالق
زمینه را برای شناخت افراد توانمند و مستعد تا
حدود بسیاری فراهم کرده است.
وی کم رنگ بودن حمایت ها و کم لطفی و نبود
عدالت برای تخصیص بودجه را از مشکالتی می
داند که فعاالن عرصه هنر با آن ها دست و پنجه
نرم می کنند و تصریح می کند :به واسطه این که
عالقه مندان به تئاتر به لحاظ مادی تامین نمی
شوند و نمی توانند به این هنر به
عنوان حرفه نگاه کنند ،کمتر به
آن ورود می کنند و این مقوله در
روند بهره گیری از ظرفیت های
مختلف تاثیرگذار است  .
از نــگــاه ایــــن هــنــرمــنــد حــضــور
یافته در جــشــنــواره بین المللی
«صاحبدالن» ،توسعه زیرساخت
های فرهنگی و هنری به همت
مسئوالن از دیگر مسائلی
است که به رشد تئاتر کمک
می کند.

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اول،دوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎ ﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،ا ﻨﺘﺮ ﺎ
ﺎراﺘﺮد ﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ
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دﻗﻴﻘﻪ
ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠
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