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ایــران

نصیریان استاد من بود

هرمزگانمیزبانجشنوارهبختیاریها

چــــهرههــــــا

رئیس سازمان میراث فرهنگی استان هرمزگان با بیان اینکه هرمزگان میزبان نخستین
جشنواره فرهنگی آئینی بختیاریها است ،گفت :مجمع هیات امنای بختیاریهای مقیم
استان به طور خودجوش ومردمی در راستای حفظ فرهنگ ها و ارزش ها اقدام به برپایی
جشنواره فرهنگی آئینی کرده اند.به گزارش ایسنا ،محسن ضیایی ادامه داد :با توجه به
مهاجر پذیر بودن استان هرمزگان موقعیت وبستر خوبی برای مشارکت اقوام فراهم شده
است و امید است اقوام دیگر نیز دنباله روی این حرکت باشند.وی تصریح کرد :ما سنت ها
و آئین هایی داریم که در جشن ها و مراسم به اشتراک گذاشته می شوند و باید در راستای
حفظ آنها بکوشیم که بهترین راه و موثرترین راه ایجاد جشنواره است و هر چقدر مراودات
فرهنگی بیشتر باشد سیر توسعه هموارتر خواهد بود.محمدرضا اسماعیلی ،دبیرجشنواره
فرهنگی –آئینی بختیاریهای مقیم هرمزگان نیز گفت :معرفی اقوام و پیشینه و آئین و
فرهنگشان نشان دهنده قدرت کشور است و تمدن بلند را اقوام بوجود آمده اند با سنتهای
خاص خودشان که باید در جهت حفظ آنها کوشش کرد.وی افزود :ما معتقدیم کشوری که
رو به پیشرفت است نباید فرهنگ خودش را فراموش کند.

جهان

نشانلیاقتبرایهنرمندانانگلستان

بریتانیا طبق هر سال در آغاز سال نو فهرست ستارگان انگلیسی را که با اهدای
نشانهای لیاقتی از سوی ملکه الیزابت تجلیل میشوند ،اعالم کرد.به گزارش مهر،
ایدریس البا و دیوید اویلوو ستارگان مطرح این روزهای سینمای جهان از جمله
تقدیرشدگان هستند.ادریس البا که یکی از مقدمان صف مدعیان اسکار امسال برای
بازی در فیلم «هیوالهای بی سرزمین» است با دریافت نشان  OBEتجلیل میشود.
دیوید اویلوو بازیگر نقش مارتین لوترکینگ در فیلم «سلما» که فصل موفقی را پشت
سر گذاشت نیز نشان  OBEرا دریافت میکند.در مورد ایملدا استانتون بازیگر
بریتانیایی و شین فیلیپس که هر دو پیشتر نشان  OBEرا گرفته بودند نشان باالتر
 CBEبه استانتون و لقب «دیم» یا «بانو» به فیلیپس  ۸۲ساله اهدا میشود .باربارا
وینزور بازیگر نیز لقب بانو را دریافت میکند.جیمز نسبیت بازیگر ایرلندی نیز برای
خدماتش به عرصه تئاتر یک نشان OBEمیگیرد.

محمدعلی کشاورز که در آثاری چون «هزاردستان»« ،کمالالملک» و «سربداران» با
علی نصیریان همبازی بوده است ،درباره همبازی قدیمیاش میگوید :آقای نصیریان
استاد من بودند و به نظر من ایشان تنها استاد تئاتر این مملکت هستند.این بازیگر
پیشکسوت که با وجود شرایط نامطلوب جسمی ،طی روزهای گذشته در مراسم تجلیل
از علی نصیریان حاضر شده بود ،در گفتوگو باایسنا ،اظهار کرد :آقای نصیریان استاد
من بودند و به نظر من ایشان تنها استاد تئاتر این مملکت هست.کشاورز ،علی نصیریان
را فرد باسوادی در حوزهی نمایش برشمرد و افزود :شرافت و نجابتی که یک هنرمند
باید داشته باشد را علی نصیریان دارد؛ او فرد باسوادی است و جالب است که بدانید
اولین نمایشنامه ایرانی با نام «بلبل سرگشته» را نوشت و برای اولین بار در فرانسه به
روی صحنه برد.او در پایان سخنانش یادآور شد :من فکر میکنم کسی که در کار تئاتر
پیشرفت کند ،کار تئاتر را بفهمد ،ادبیات فارسی را خوب بداند و جای جای مملکت
خودش را خوب بشناسد ،میتواند یک تئاتری خوب باشد.محمدعلی کشاورز متولد 26
فروردین سال  1309است ،علی نصیریان هم  15بهمن  1313به دنیا آمده است.

میــــــــــز خــبــــــــــر

گــــــزارش خبــــــــری

آغاز اجرای عموم نمایش «آدم،آدم است »
در بندرعباس
نمایش «آدم  ،آدم است» به کارگردانی مهران
محمود زاده دهبارزی به مدت ده شب در پالتو آفتاب
بندرعباس به روی صحنه می رود .به گزارش ایسنا،
نمایش « آدم ،آدم است « اقتباسی است از نمایشنامه
ای به همین نام از برتولد برشت که توسط مهدی
میرزاده  ،نسیبه جمشیدی و زهرا موسوی ترجمه و
برگردان شده است و سعی شده در این اقتباس ضمن
تعهد به متن با برخی لهجه ها  ،گفتارها و آداب و رسوم
مردم جنوب آمیخته شود.اجرای عموم این نمایش از
شنبه  12دی ماه  ،ساعت  19در پالتو آفتاب آغاز و تا
ده روز ادامه خواهد داشت .

مهران مدیری با خالفکاران تازه و یک
ُمفسد اقتصادی میآید

پخش سریال «در حاشیه  »۲به کارگردانی مهران
مدیری که این بار داستان آن در یک اردوگاه می گذرد
که پزشکان خالفکار به آنجا منتقل شده اند از شنبه ۱۲
دی ماه در شبکه سه آغاز می شود.به گزارش مهر ،فصل
دوم سریال «در حاشیه» با بازی تعدادی از بازیگران
اصلی این اثر از فردا شنبه  ۱۲دی ماه آغاز می شود
و هر شب ساعت  ۲۰:۴۵روی آنتن شبکه سه خواهد
رفت .همچنین قرار است در این سری شخصیتهایی از
خالفکاران تازه و حتی یک مفسد اقتصادی در داستان
حضور داشته باشند.

ت بام تهران» از آنتن سیما
زمان پخش «پش 

کارگردان سریال «پشت بام تهران» از پخش این
ی ماه خبر داد.بهرنگ توفیقی اعالم
مجموعه از  ۱۹د 
ی ماه هر شب
کرد :سریال «پشت بام تهران» از  ۱۹د 
از شبکه اول سیما به روی آنتن میرود و تاکنون ۸۰
درصد از تصویربرداری آن به پایان رسیده است .در
حال حاضر این مجموعه روزهای پایانی تصویربرداری
را سپری میکند.وی همچنین گفت :میدان گمرک،
لوکیشن فعلی سریال «پشت بام تهران» است و در حال
حاضر مشغول ضبط سکانسهایی مربوط به مسافرخانه
هستیم که با بازی کامبیز دیرباز ،آزاده صمدی و نوید
خداشناس همراه است.در خالصه قصه «پشت بام
تهران» که شامل  ۳۰قسمت است ،آمده :آدمهایی از
همین سرزمین در شرایط و روابط دشوار در سر راه هم
قرار گرفتهاند و این برخورد ،زندگی آنان را دستخوش
تغییراتی میکند«.پشتبام تهران» از  ۱۹دیماه هر
شب ساعت  ۲۲از شبکه اول به روی آنتن میرود.

شوخی فوتبالی برانکو با دو بازیگر

سرمربی پرسپولیس با سروش صحت و مهدی پاکدل
که هر دو اصفهانی هستند ،شوخی جالبی کرده است.
این دو بازیگر که اخیرا در مراسم تجلیل از علی
نصیریان ،برانکو ایوانکوویچ را دیدند ،دقایقی با سرمربی
پرسپولیس گفت و گو کردند .پاکدل و صحت گفتند
که هر دو سپاهانی هستند و به این تیم تعصب دارند.
برانکو هم با تمجید از اصفاهانی ها گفت« :چيزي كه
براي من جالب بوده اين است كه اصفهانيها هميشه
جزو تاپهاي ايران هستند .در فوتبال هم همينطور
است .در سياست و ورزش موفقيد .مقامات بلندپايه
سياسي زيادي ديدهام كه اصفهاني هستند».در ادامه
اما حرف به شوخي و خنده كشيد ،وقتي برانكو با
خنده گفت« :اصفهانيها باند مافيايي فوتبال دارند؟
ماجرا چيست كه اينقدر چنين حرفي را ميزنند؟»
اين جمله سرمربي پرسپوليس باعث خنده شد و برانكو
در ادامه گفت« :اينها همه شوخي است .من ميدانم
كه اصفهانيها با مديريت و سختكوشي به موفقيت
رسيدهاند».

چرا برومند سریال نوروزی نمیسازد؟

مرضیه برومند که قرار بود سریال نوروزی «ویال»را
بسازد ،توقف ساخت این مجموعه را تایید کرد.این
کارگردان که قرار بود سریال «ویال» را به عنوان سریال
نوروزی شبکه سه جلوی دوربین ببرد درباره دالیل
توقف این مجموعه به ایسنا گفت :به دلیل بیماری
سیامک انصاری بازیگر اصلی این سریال ،ساخت آن
منتفی شد.برومند ادامه داد :متاسفانه سیامک انصاری
دچار بیماری شد و امکان حضور در پروژه را نداشت .از
سوی دیگر ما هم نتوانستیم بازیگر دیگری را جایگزین
کنیم و چون فرصت چندانی هم نداشتیم ،به ناچار و با
صالحدید تلویزیون ،ساخت این مجموعه منتفی شد.
قرار بود گروه سازنده این سریال اوایل دی ماه راهی
شمال بشوند چراکه لوکیشن سریال «ویال « در شمال
کشور بود که به دلیل بیماری سیامک انصاری ساخت
این مجموعه منتفی شد.

اولین تجربه سینمایی پیمانقاسمخانی
کلید خورد

با حضور علی اوجی و پژمان جمشیدی ،جلوی دوربین
پیمان قلسمخانی ،فیلمبرداری «خوب ،بد ،جلف» آغاز
شد.فيلمبردارى فیلم «خوب ،بد ،جلف» به کارگردانی
پیمان قاسمخانی آغاز شد .در نخستین سکانس فیلم
«خوب ،بد ،جلف» پژمان جمشیدی و علی اوجی
مقابل دوربین رفتند.حميدفرخ نژاد ،پژمان جمشيدى،
سام درخشانى،ويشكا آسايش ،بيژن امكانيان ،نیوشا
ضیغمی ،رضا رويگرى ،آزاده صمدی ،نسيم ادبى ،علی
اوجی ،رضا كريمى ،اميرمهدى ژوله از دیگر بازیگران
این فیلم هستند.

راهیابی اثر پژوهشگر هرمزگانی به سی و
چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

پژوهش مجید سرنی زاده تحت عنوان « طراحی
فرم برنامه کاری( )BPبرای گروه های تئاتری جهت
جذب حمایت های دولتی ،از هرمزگان به بخش نهایی
سمینار پژوهشی سی و چهارمین جشنواره بین المللی
تئاتر فجر راه یافت.در مرحله اول داوری آثار24 ،
پژوهش و پس از داوری نهایی  16اثر توسط داوران
دکتر مهدی حامد سقائیان ،دکتر بهروز بختیاری و
دکتر سعید اسدی برای شرکت در سمینار پژوهشی
نقش گروه ها و نهادهای سازمان یافته در شکل گیری
و توسعه تئاتر سی و چهارمین جشنواره بین المللی
تئاتر فجر راه یافتند.از  16آثار راه یافته به بخش نهایی
فقط هشت اثر در سمینار ارائه می شود ما بقی نیز
در کتاب مجموعه مقاالت این همایش چاپ و منتشر
خواهد شد و مقاله مجید سرنی زاده از هرمزگان نیز
جزء  8مقاله اول جهت ارائه حضوری در سمینار می
باشد .سمینار پژوهشی سی و چهارمین جشنواره بین
المللی تئاتر فجر به دبیری دکتر محمد باقر قهرمانی
برگزار می شود.
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معرفی برگزیدگان پنجمین جشنواره تئاتر معلولین

گروه هنری:
چهار نمایش توسط هیئت داوران ،پنجمین جشنواره منطقه ای
تئاتر معلولین به عنوان نمایش های برگزیده به جشنواره بین
المللی تئاتر مهر آيین معرفی شدند .به گزارش ایسنا ،برگزیدگان

رازمحبوبیت
عروسکهای
«کالهقرمزی»
گروه هنری:
محمد اعلمی گفت :به حیطه عروسکگردانی با بیمهری نگاه میشود
و هنوز دوستان جایگاه این شاخه از هنر عروسکی را به خوبی درک
نکردهاند.تلویزیون در دهه شصت و هفتاد بهترین دوران خود را در

کارهای عروسکی گذراند .مرور آثاری چون :قصههای تا به تا ،خونه
مادربزرگه ،هادی و هدی ،چاق و الغر ،کاله قرمزی ،مجید دلبندم،
السون و ولسون و سنجد شاید برای کودکان دهه شصتی یادآور همه
خاطراتشان باشد و حال و هوایی متفاوت را برای آنها تداعی کند،
دقیقا همان چیزی که از ابتدای دهه  80به بعد و تا همین االن برای
کودکان رقم نخورده و هیچ کودکی در این ده سال اخیر خاطره
مشترکی با کارتون و مجموعههای عروسکی ندارد.
محمد اعلمی طراح و سازنده عروسکهایی نظیر :سنجد ،چرا ،چطور،
دوست خوب بچهها ،داداشیها ،مدرسه حشرات ،قصههای بوقونی
و مادربزرگ ،مزرعه بیبی ،پلیس شهر میوهها ،قصههای پوتک،
کلیپهای چرا ،شهر حبابهای آبی ،دادا ،مادربزرگ ،قورباغه ،منوچ
ی بودیُ ،کپل ،مشکی و  ...که این روزها تدریس را به
و نونوچ ،دی د 
سایر کارهایش اولویت داده است ،درباره حضورش در دنیای کودک
و ساخت عروسک و البته بی مهریهای موجود در این حیطه از هنر
با ما همکالم شد.
دنیای عروسکها از کودکی شما را با خود همراه کرده بود؟ و چطور
اشتیاقی در شما ایجاد شد که در این سالها در این حیطه باقی ماندید؟

عمدتا افرادی که در حیطه عروسکی فعالیت دارند ،کودکی خاصی
به نسبت سایرین داشتهاند .اگر به زندگی بچهها نگاه کنید به راحتی
متوجه میشوید که برخی از آنها عالئق خود را از همان دوران کودکی
بروز میدهند .در مورد من آنهم به این دلیل که فرزندی ندارم باید
از کودکی خودم مثال بزنم .در کودکی عالوه بر اینکه جمع گرا
بودم،دنیای خلوت خودم را نیز داشتم و در این دنیا اسباب بازی خاص
خودم را داشتم ،یعنی اینکه همه اسباب بازیهایم را خودم تهیه و
درست میکردم .برای مثال از قوطی شیر ،گیره سر و  ...برای خودم
اسباب بازی درست میکردم و اغلب مشغول ساخت و ساز بودم.
همچنین تمام اسباببازیهایم داستان خاص خود را داشتند روایتگر
ماجرایی بودند .به همین خاطر شاید بر خالف برخی از کودکان که
به خاطر نخریدن عروسکهایشان با مادر و پدر قهر میکنند،من اصال
چنین کمبودی نداشتم چراکه خودم هر آنچه نیاز داشتم را تهیه
میکردم .بچههای نسل ما به خاطر کمبودها نوآوری دارند و حتی
وسیلههایمان خراب هم میشد خودمان درست میکردیم.
شاید در این میان شغل اطرافیان و بخصوص پدرتان نیز تاثیرگذار
بود؟

بله،درست است .پدر من نجار بودند و بخش زیادی از اینکه من
همیشه به اصطالح دست به آچار بودم نیز به همین خاطر است .اَره و
چ ُکش از ابزارهای دم دستی من بودند .جالب است بدانید در کودکی
یک ُقلک داشتم که در آن پولهایم را جمعآوری کرده بودم ،روزی
که آن را شکستم ،کمی فکر کردم که چطور میتوانم آن را دوباره
مثل روز اولش کنم؟ و بعد با استفاده از روشی که خودم به صورت
خودجوش کشف کرده بودم و بعدا متوجه شدم یکی از فنون ساخت
عروسکهای نمایشی(پاپیه ماشه)است ،آن را درست کردم .در نهایت
میخواهم بگویم در کودکی برخی اتفاقاتی میافتد که کاراکتر فرد را
در آینده شکل میدهد.
چه اتفاقی افتاد که شما طی این سالها همچنان به عالقهتان پای بند
هستید؟

این موضوعی است که برای افراد اتفاق میافتد و خیلی چیز عجیبی
نیست .فکر میکنم بهتر است که استعداد بچهها در کودکی توسط
والدین و بزرگترها کشف شود،چراکه آنها در ناخودآگاه خود نمیدانند
که به چه عالقه دارند و این بزرگترها هستند که باید این استعدادها
را کشف کنند و مهم نیست که چه کاری باشد.خدا را از این بابت
شاکرم که خودم را یکی از خوشبختترین افراد میدانم،چراکه کاری
که انجامش میدهم را دوست دارم و از انجامش لذت میبرم و بر این
باورم که اگر هرفردی از کاری که انجامش میدهد،احساس رضایت و
لذت کند ،به طور قطع فردی موفق خواهد بود.
حرفه عروسکسازی از لحاظ مالی شما را تامین میکند؟

بله خدارا از این بابت شاکرم .زیاد به پولش فکرنمیکنم و خوشحالم
که انرژی  27سالگیم را دارم.تنها چیزی که گاهی اذیتم میکند
ضعیف شدن چشمهایم هست که دیگر نمیتوانم شبها عروسک
بسازم .شغل من ،زندگی و درآم ِد من است و االن به این نتیجه
رسیدم که برای کارم از لحاظ مالی ارزش قائل باشم و فردی که
سفارش میدهد نیز باید ارزش مادی و معنوی کا ِر من را بداند .خدا

را شکر میکنم بابت کاری که دارم و همیشه از حرفهام تشکر میکنم
که مرا تامین کرده است .حرفهام را مانند یک کاراکتر میبینم که به
من آموزش ،تجربه،یاد دادن،زندگی و  ...را به من میدهد و با تمام
اینها روح آدم بزرگ میشود و دنیا را زیباتر میبیند.
چند سال است که به تدریس مشغول هستید؟

از سی سالگی مشغول به تدریس شدم و در دانشکده هنر(کارگاه
عروسکی و بازیگری عروسکی) و همچنین در موسسه خانه
عروسک(عروسک سازی و عروسک گردانی) تدریس میکنم.
تدریس به نسبت عروسک سازی در برخی موارد حتی لذت بخشتر
است،چراکه از آموختههایت به دیگران یاد میدهی و بخشی از تو در
دیگران تزریق میشود.
بیشتر عروسکهایی که ساختید تلویزیونی بودند یاسینمایی؟

بیشترین تعداد عروسکهایی که ساختم ،تلویزیونی و سینمایی
بودهاند .در این بین عروسکهای تئاتری هم ساختهام و بسیار هم
دوستشان دارم،اما واقعیت این است که ساخت عروسک در حیطه
تئاتر ،بسیار مهجور واقع شده آن هم در شرایطی که بیشتر از سایر
عروسکها زمان و انرژی میبرد .در مورد تئاترهایی که کارگردانی
شان را خودم به عهده دارم ،ساخت عروسک را به عهده میگیرم.برای
فیلم سینمایی «شهرموشها »2به صورت گروهی کار میکردیم.
چهار ماه مشورت میکردیم که به یک بافت خاص برسیم،سینمایی
و تلویزیونی نیز حساسیت خود را دارد و تئاتری نیز ظرافت باالیی
را میطلبد.

اینکه در حیطه ساخت عروسک افرادی انگشت شمار وجود دارند،کار
شما را بالطبع سختتر میکند؟

بله ،به صورت تخصصی چهار نفر در ایران به حرفه ساخت عروسک
مشغول هستند .در تلویزیون که مدتی است کار عروسکی آنچنانی
ساخته نشده که این کمبود حس شود.
کودکهای امروز متاسفانه خاطرههایی شیرین از کودکی شان
ندارند،درست بر خالف ما که تعداد زیادی کارتون و برنامههای
عروسکیداشتیم.

به نظر من همیشه عروسک جایگاه خود را میان کودکان دارد.
مهم این است که ما چه خوراکی به آنها بدهیم و از آنجایی که در
این سالهای اخیر خوراک خوبی به بچهها در این زمینه داده نشده
است ،قطعا نمیتوان انتظاری داشت .در دهه شصت و هفتاد کارهای
عروسکی خوبی برای تلویزیون ساخته میشد ،اما بعد از گذشت زمانی
که دقیقا از چهار سال پیش شدت گرفت ،زنجیره این آثار قطع شد.
در این شرایط که صدا و سیما نیز با مشکل کمبود بودجه مواجه
بود،ما که جزو قشر آسیب پذیر جامعه بودیم ،تحت تاثیر این ماجرا
قرار گرفتیم .مشکل اصلی کمبود آثار عروسکی در تلویزیون مدیریت
و بودجه است ،آنهم در شرایطی که ما هم نیروی سازنده و هم ذهن
آماده و خالق برای ساخت این آثار در اختیار داریم .فکر میکنید چرا
کاله قرمزی تا االن همچنان محبوب است؟ به این دلیل که ایرج
طهماسب از جایی به بعد هوشمندی خود را بیشتر به کار گرفت و از
نیروی جوان استفاده کرد .همچنین شناخت خوب ایشان از دنیای
کودکی نیز در این موضوع تاثیر گذار است .یکی ازعوامل موفقیت
کاله قرمزی حضور عروسک های جدید و ساده و جذاب هستند.
امسال در مجموعه کاله قرمزی به عنوان عروسک گردان فعالیت
داشتید؟

بله،هر سال به دالیل شخصی و کاری نتوانستم در مجموعه کاله
قرمزی همکاری کنم ،اما نوروز امسال شرایط مهیا شد و توانستم با
این گروه همکاری کنم .برایم جالب بود که اواسط کار به این نتیجه
رسیدم که برایم جدید است و چیزهای جدید یاد میگیرم و ایشان
هم گفته مرا تایید کردند .حضورم در این اثر باعث شد انرژی خوبی
برای ادامه راه ذخیره کنم و تجربه خوبی برایم شد.
عروسکهایی که در تلویزیون و سینمای ما ساخته میشوند،تا چه
میزان استاندارد هستند؟

اغلب گروههایی که تا االن با آنها همکاری کردم،از لحاظ ساخت
عروسکهای استاندارد کیفیت مطلوبی داشتند و به جرات میتوانم
بگویم که درخشانترین بخش «شهرموشها »2عروسک گردانی و
ساخت عروسک بود و باید بگویم بهترین خاطره زندگیام در رابطه با
ساخت عروسک برمیگردد به فیلم سینمایی «شهرموشها.»2
کدامیک از عروسکها را شما ساخته بودید؟

کار به صورت گروهی پیش میرفت و نمیتوانم بگویم کدام را من
ساختم ،اما از بین عروسکها روی کپلک و مشکی زمان زیادی
گذاشتم،چراکه از کاراکترهای مورد عالقهام بودند و خودم هم
پیشنهاد دادم دوست دارم مشکی را بازی دهم.

اگر بخواهیم به یکی از مشکالت عروسک گردانی در تلویزیون و
سینما اشاره کنیم،کدام به نظر شما اولویت دارد؟

یکی از بزرگترین مشکالت ما عدم اهمیت دادن به عروسک گردانی
در سینما و تلویزیون است .برای مثال در «شهرموشها »2حدود 6
ماه برای عروسک گردانی و یکماه برای صداپیشگی زمان گذاشتیم،اما
در نسخه تکثیر شده در شبکه نمایش خانگی فیلم دیدیم که در ابتدا
نام صداپیشهها نوشته شد و بعد نام عروسک گردانها ،البته جالبتر
اینجا بود که به جای نام عروسک گردان نوشته شده بود،بازیگران!
در این سالها شبیه این موضوع را زیاد دیدم که به حیطه عروسک
گردانی با بی مهری نگاه میشود و هنوز دوستان جایگاه این شاخه
از هنر عروسکی را به خوبی درک نکردهاند .برای مثال در حال حاضر
عروسک جناب خان در تلویزیون گل کرده و منکر این هم نیستم که
صداپیشه آن صدای بسیار خوبی روی آن گذاشته است،اما در کنار
این موضوع نباید این را نادیده گرفت که جناب خان ،دو عروسک
گردان دارد و یک عروسک ساز! هیچکس عروسک گردان و سازنده
عروسک را نمیبیند،در صورتیکه همه اینها مکمل یکدیگرند.
در حال حاضر وضعیت کارهای عروسکی در تلویزیون و سینما را
چطورمیبینید؟

اصال وضع خوبی در تلویزیون و سینما نداریم.

پس شما از چه طریقی هزینههای شخصی خود را تامین میکنید؟

از طریق تدریس و ساخت عروسکهای تیزری و بازسازی
عروسکهای قبلی ارتزاق میکنم.
نکتهای که در اینجا وجود دارد این است که دوست دارم بدانم ساخت
یک عروسک در دفعه اول با دفعات سوم و چهارم چقدر برای شما
تفاوت دارد؟

فرق آنچنانی ندارد،اما من سعی میکنم در دفعات دوم به بعد هیجانی
را خودم به مراحل ساخت عروسک اضافه کنم،مثال تکنیک ساخت
دست،گوش و  ...را ارتقا میدهم تا برای خودم از حالت یکنواختی
دربیاید و همان ذوق و اشتیاق بار اول را برایم داشته باشد.در ساخت
سنجد همیشه چشم و بینیاش را به طور ثابت و پاسداشت سنج ِد
اول استفاده میکنم و جدیدشان نمیکنم.
چرا هیچ کجای دنیا عروسکها بزرگ نمیشوند؟

دلیل اصلیش را نمیدانم،شاید به این دلیل که عروسکهای بزرگ
را به سختی میتوان بازی داد! اما در مورد سنجد و چرا کمی این
تغییرات را اعمال کردیم .از طرفی همیشه این را در نظر داشتیم که
بزرگ شدن در دنیای عروسکی به نسبت دنیای واقعی کندتر است.
ماندگارترین عروسکی که تا به حال ساختید؟

همچنان سنجد یکی از ماندگارترین عروسکهایم است،اما چطور هم
یکی از عروسکهایم بود که خیلی دوستش داشتم،اما آنطور که باید
ماندگار نشد.

با ساخت مجدد عروسک چرا موافق بودید؟

نه،اما در هر حال سفارش تهیه کننده بود و از آنجایی که حق
مسلم طراح عروسک این است که خودش همیشه حتی تا بار دهم
عروسکش را بسازد ،من هم ساختم .در غیر اینصورت حق رایت را به
دیگران میشود واگذار کرد.
در حال حاضر مشغول چه کاری هستید؟

دور دوم اجرای نمایش «کدوزری» را کارگردانی میکنم که به
نویسندگی راضیه برومند و گیتی مرتضوی و بازی هنرمندانی
چون:محمد لقمانیان،علی اعتصامی فر،فروزان بهرامپور ،سلمان
فرخنده ،مینا رمضانی ،حامد زحمتکش به ایفای نقش و عروسک
گردانی و صداپیشگی مشغولند«.کدوزری» یک اثر موزیکال و برای
گروه سنی بزرگسال و نوجوان است را از  22آذر ماه تا یازده دی
ماه در سالن انتظامی خانه هنرمندان روی صحنه میبریم .در این
اثر که بازیگران و عروسک گردانان و صداپیشهها در کنار یکدیگر
قرار گرفتهاند ،گاه شاهد حضور هر سه این عناصر در یک شخصیت
هستیم که همین موضوع ممکن است برای مخاطب کودک و
بزرگسال جذابیت داشته باشد.همچنین صحبتهایی درباره ساخت
فیلم سینمایی «کاله قرمزی» است،اما هنوز خبری نشده است .اگر
این اتفاق بیفتد به عقیده من اتفاقی خوب است و امیدوارم من نیز
افتخار همراهی گروه را داشته باشم.
جمله پایانی...امیدوارم افرادی که این حیطه از شاخه هنر عروسکی را
درک نمیکنند ،وارد آن نشوند و افرادی که درک درستی از آن دارند
به درستی واردش شوند.کسانی که درکش نمیکنند ،برایش تصمیم
نگیرند و قضاوتش نکنند،چراکه به دلیل این تصمیم گیریهای غلط
و اشتباه در حال حاضر جامعه عروسکی ما به این حال و روز افتاده
است.

برگزاری نهمین سالگرد درگذشت «ناصریا» در بندرعباس
گروه هنری:
مراسم نهمین سالگرد تولد اسطوره موسیقی جنوب پس از

آسمانی شدندش  10دی ماه به همت فرزندش (نوید عبداللهی)
برگزار شد.

نوید فرزند ارشد ناصریا در آیین یادبود پدرش ضمن تشکر
از حضار بابت لطفی که به خانواده عبداللهی داشتند گفت:
این اولین گرامی داشتی است که شخصا برگزار کرده ام و
امیدوارم شروعی باشد برای اتفاقاتی بهتر.موسیقی جنوب بسیار
غنی است و «قطب موسیقی» لقب شایسته ای برای این شهر
است و تاریخ این موضوع را تایید می کند.وی در ادامه افزود:
این گرامی داشت بهانه ای ست تا هنرمندان نسل قبل و نسل
امروز در کنار هم جمع شوند ،بندر عباس شهر هنرمند پروری
است.نوید عبداللهی درخصوص ورودش به وادی موسیقی نیز تصریح
کرد :فعالیت حرفه ای ام را در موسیقی آغاز کرده ام و تمام سعی و
تالشم را در راستای زنده نگهداشتن یاد و خاطر پدرم به کار خواهم
برد .همچنین به مناسبت سالروز تولد پدرش سایت و تنها پایگاه رسمی
اطالع رسانی ناصر عبداللهی به آدرس  www.nasseria.infoرو

نمایی کرد از مهمانان ویژه این برنامه می توان به استاد محمد علی
بهمنی که اکثر کارهای زنده یاد ناصریا رو سروده اشاره کرد.
ناصر عبداللهی  10دی ماه سال  49در محله سیدکامل بندر عباس
چشم به جهان گشود.وی از  13سالگی به موسیقی عالقه مند شد و
فعالیت های هنری خود را از همان سنین نوجوانی در صدا و سیما

و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی استان هرمزگان آغاز کرد.
ناصریا فعالیت حرفه ای را از سال  74آغاز کرد ،سال  75به همراه
همسرش به تهران آمد و محمد علی بهمنی وی را به انتشارات
دارینوش معرفی کرد.
حاصل همکاری زنده یاد ناصر عبداللهی با این انتشارات دو آلبوم با
عنوان های «عشق است» و «دوست دارم» بود.خواننده آهنگ «منو
ببخش» آلبوم های بعدی خود را با نام های «ّبوی شرجی» « ،هوای
حوا» و «ماندگار» را با انتشارات آوای نکیسا ،و آخرین آلبومش
«رخصت» را با همکاری انتشارات آوای مهر میهن منتشر کرد.
ناصر در  18سالگی با فهیمه غفوری ازدواج کرد که حاصل این پیوند
سه فرزند با نامهای (نوید ،نازنین ونامی) بود .نینا فرزند چهارم ناصر
حاصل ازدواج وی با فاطمه فهیمی است.گفتنی است فرزند اول
ناصریا راه پدر را در پیش گرفته و به زودی شاهد فعالیت های حرفه
ای نوید عبداللهی خواهیم بود.ناصرعبداللهی در سوم آذرماه  ۱۳۸۵در
بندر عباس به کما رفت .او پس از گذراندن  ۲۷روز در کما سرانجام
در بیمارستان هاشمی نژاد تهران در روز  ۲۹آذر  ۱۳۸۵و در سن
 ۳۶سالگی درگذشت و در زادگاهش ،بندرعباس به خاک سپرده شد.

پنجمین جشنواره تئاتر معلولین منطقه ای خلیج فارس که از
چهارم لغایت هشتم دی ماه در بندرعباس آغاز به کار کردند
توسط هیئت داوران این جشنواره معرفی شدند.نمایش های همه
فرزندان زمین از استان فارس ،امل از خوزستان ،اورناس و زن
طلبون از بوشهر بعنوان نمایش های برگزیده پنجمین جشنواره
تئاتر منطقه ای خلیج فارس معرفی شدند.در بخش بروشور این
جشنواره با توجه به اینکه هیات داوران هیچ انتخابی برای رتبه
اول طراحی بروشور نداشتند ،لوح تقدیر و مبلغ  2میلیون ریال
بخاطر کسب رتبه سوم به آقای « حمید جوکار « بخاطر طراحی
بروشور نمایش « در راه آبادی سرودی نمی شنوم « از استان
کهکیلویه و بویر احمد و لوح تقدیر و مبلغ  3میلیون ریال بخاطر
کسب رتبه دوم به آقای « مجید میرزایی « بخاطر طراحی
بروشور نمایش « اورناس « از استان بوشهر اهدا می شود.
در بخش موسیقی نیز لوح تقدیر و مبلغ  2میلیون ریال بخاطر
کسب رتبه سوم مشترکا به آقای « نیما ممتهن « برای موسیقی
نمایش « همه فرزندان زمین « از استان فارس و « خانم زینب
محمدی « برای موسیقی نمایش « اورناس « از استان بوشهر،
لوح تقدیر و مبلغ  3میلیون ریال بخاطر کسب رتبه دوم مشترکا
به « خانم فاطمه لشکری « برای موسیقی نمایش « دوشنبه
مساوی با یک « از استان هرمزگان و تندیس ،دیپلم افتخار و
مبلغ  4میلیون ریال بخاطر کسب رتبه اول به آقایان « حسین
رئیسی و علی سیفی « برای موسیقی نمایش « گربه و موش «
از استان بوشهر اهداء می شود.در قسمت نورپردازی نمایش
های اجرا شده در جشنواره تئاتر معلولین خلیج فارس لوح تقدیر
و مبلغ  2میلیون ریال بخاطر کسب رتبه سوم به آقای « نیما
ممتهن « بخاطر نورپردازی نمایش « همه فرزندان زمین « از
استان فارس ،لوح تقدیر و مبلغ  3میلیون ریال بخاطر کسب
رتبه دوم به آقای « کاظم ارجمند نیا « بخاطر نورپردازی نمایش
« اورناس « از استان بوشهر و تندیس ،دیپلم افتخارو مبلغ 4
میلیون ریال بخاطر کسب رتبه اول به آقای « امید رفه « بخاطر
نورپردازی نمایش « دوشنبه مساوی یک « از استان هرمزگان
اهداء می شود.در بخش طراحی لباس بخش صحنه ای با توجه
به اینکه هیات داوران هیچ انتخابی برای رتبه اول طراحی لباس
نداشتند ،لوح تقدیر و مبلغ  3میلیون ریال بخاطر کسب رتبه
سوم به خانم « زهرا نوشادی « بخاطر طراحی لباس نمایش
صحنه ای « گربه و موش « از استان بوشهر و لوح تقدیر و مبلغ
 4میلیون ریال بخاطر کسب رتبه دوم به آقای « رضا دریایی «
بخاطر طراحی لباس نمایش صحنه ای « دوشنبه مساوی یک
« از استان هرمزگان اهداء می شود.در طراحی لباس بخش
خیابانی لوح تقدیر و مبلغ  4میلیون ریال به آقای « باقر رمضان
زاده « بخاطر طراحی لباس نمایش خیابانی « چشمان ماما دریا
« از هرمزگان اهداء می شود در بخش طراحی صحنه نیز لوح
تقدیر و مبلغ  3میلیون ریال بخاطر کسب رتبه سوم به خانم «
اعظم ایزدیان « بخاطر طراحی صحنه نمایش « آواره « از استان
فارس ،لوح تقدیر و مبلغ  4میلیون ریال بخاطر کسب رتبه دوم
به آقای « مسلم بزرگ زاده « بخاطر طراحی صحنه نمایش « در
راه آبادی سرودی نمی شنوم « از استان کهکیلویه و بویر احمد
و تندیس ،دیپلم افتخار و مبلغ  5میلیون ریال بخاطر کسب

رتبه اول به « کاظم ارجمند نیا « بخاطر طراحی صحنه نمایش
« اورناس « از استان بوشهر اهداء می شود.در بخش بازیگری
همراه زن با اشاره به اینکه هیات داوران هیچ انتخابی برای رتبه
اول همراه زن نداشتند ،لوح تقدیر و مبلغ  3میلیون ریال بخاطر
کسب رتبه سوم به خانم « پریسا نعمت الهی» بخاطر بازی در
نمایش» روز ناشنوا « از استان فارس و لوح تقدیر و مبلغ 4
میلیون ریال بخاطر کسب رتبه دوم به خانم « امارال ایزدبخش
« بخاطر بازی در نمایش « فقط یک بچه فلج « از استان بوشهر
اهدا می شود.همچنین در بازیگری همراه مرد بخش صحنه ای،
لوح تقدیر و مبلغ  3میلیون ریال بخاطر کسب رتبه سوم مشترکا
به آقایان « محمد حمزوی» برای نمایش «دوشنبه مساوی
یک» از استان هرمزگان و آقای «علی جعفری» گربه و موش «
از استان بوشهر ،لوح تقدیر و مبلغ  4میلیون ریال بخاطر کسب
رتبه دوم مشترکا به آقای « ایمان دبیری « برای نمایش « زن
طلبون « از استان بوشهر و « حسن ذاکری « برای نمایش «
مکعب « از استان هرمزگان و تندیس ،دیپلم افتخار و مبلغ 5
میلیون ریال بخاطر کسب رتبه اول به آقای « اسماعیل صالحی
« برای نمایش « مکعب « از استان هرمزگان اهداء می شود.
در ادامه این مراسم در بخش بازیگری همراه مرد بخش خیابانی،
لوح تقدیر و مبلغ  3میلیون ریال بخاطر کسب رتبه سوم به
آقای « مصطفی بوعذار « برای نمایش « بازمانده « از استان
خوزستان ،لوح تقدیر و مبلغ  4میلیون ریال بخاطر کسب رتبه
دوم به آقای « مجید گراوندیان « برای نمایش « بازمانده «
از استان خوزستان و تندیس ،دیپلم افتخار و مبلغ  5میلیون
ریال بخاطر کسب رتبه اول به آقای «داوود رمضان زاده « برای
نمایش « چشمان ماما دریا « از استان هرمزگان اهداء می شود.
جایزه بازیگری جسمی حرکتی زن بخش صحنه ای ،لوح تقدیر
و مبلغ  2میلیون ریال به خانم ها ،طاهره عبداهلل پور برای نمایش
« در راه آبادی سرودی نمی شنوم « از استان کهکیلویه و بویر
احمد ،جمیله تردستی ،فاطمه ترابی و خدیجه زارع برای بازی در
نمایش « آواره» از استان فارس ،خانم رقیه دوربین برای نمایش
«نامه نویس « از استان فارس اهدا می شود.در بخش نویسندگی
هیات داوران ضمن تقدیر از نویسندگان نمایشهای «سوگ
سیاوش ،زن طلبون ،بازمانده ،روز ناشنوا و مکعب ،بدلیل انتخاب
موضوع متناسب با محورهای جشنواره ،جایزه ویژه خود را شامل
تندیس ،دیپلم افتخار و مبلغ  7میلیون ریال به آقای عبدالرضا
سواعدی ،نویسنده نمایش امل از استان خوزستان اهدا کرد.
و در بخش کارگردانی نیز لوح تقدیر و مبلغ  3میلیون ریال
بخاطر کسب رتبه سوم به خانم « سحرمرادی « برای نمایش
« همه فرزندان زمین « از استان فارس ،لوح تقدیر و مبلغ 5
میلیون ریال بخاطر کسب رتبه دوم به آقای « کاظم ارجمند
نیا « برای نمایش « اورناس « از استان بوشهر و تندیس ،دیپلم
افتخارو مبلغ  7میلیون ریال بخاطر کسب رتبه اول به آقای «
عبداهلل ندومی» برای نمایش « امل « از استان خوزستان اهداء
می شود.
همچنین نمایشهای برگزیده جهت معرفی به دبیرخانه چهارمین
جشنواره بین المللی تئاتر معلولین بدون اولویت نمایشهای ،امل
به کارگردانی آقای عبداهلل ندومی از استان خوزستان ،اورناس به
کارگردانی آقای کاظم ارجمند نیا از استان بوشهر ،همه فرزندان
زمین به کارگردانی خانم سحر مرادی از استان فارس و نمایش
زن طلبون به کارگردانی مهدی محمدی از استان بوشهر بوده
است.

بازیگری که امسال برای جشنواره فیلم فجر سورپرایز دارد!
گروه هنری:
عباس غزالی گفت« :دلبری» یک
سورپرایز در کارنامه کاری من است که
امیدوارم با استقبال خوبی مواجه و در
جشنواره فجر امسال دیده شود.عباس

غزالی بازیگر سینما و تلویزیون درباره فیلم
سینمایی«دلبری» به کارگردانی جالل
اشکذری گفت :به نظرم نقش من در
«دلبری» متفاوت ترین نقشی است که تا به حال بازی کرده ام و
در کارنامه من دیده می شود ،من همیشه دنبال فرصتی بودم که
در این قالب نقش ها ظاهر شوم .وی افزود :این نقش هم به لحاظ
تکنیکی و فنی و هم به لحاظ ادای دین نقش متفاوت ،و با وجود
کوتاه بودن تاثیر گذار و خوب است که امیدوارم بازتاب خوبی هم
داشته باشد .غزالی عنوان کرد :نقش و کاراکتر من دراین فیلم
بسیار متفاوت از فیلم سینمایی « اعترافات ذهن خطرناک من»
است و باید دید چگونه ترقی و باال رفتن در این نقش حس می
شود.این بازیگر ادامه داد :این نقش در راستای اهداف و مالکهایی
است که در ذهنم برای خودم در نظر گرفته ام،سعی می کنم از
این استعداد و توانایی که خدا در وجودم قرار داده استفاده کنم
و در سینمای ایران تاثیرگذار باشم ،این موضوع برای من بسیار
ارزشمند است اگر امروز در انتخاب نقش حساسیت دارم به دلیل
احترامی است که برای مخاطبان قائل هستم«،دلبری» جزء آن
نقش هایی است که من در راستای اهدافم آن را انتخاب کردم
و باید بازتاب آن را دید .بازیگر «وضعیت سفید» گفت :این فیلم
قرار بود سال گذشته در جشنواره فیلم فجر به نمایش در بیاید و
اگر در کنار «اعترافات ذهن خطرناک» اکران می شد ،مطئمنم

اتفاقات خیلی بهتری می افتاد زیرا تفاوت
زیادی با یکدیگر داشتند اما این اتفاق
نیفتاد.وی با اشاره به موفیقتش در جشنواره
فیلم فجر عنوان کرد :هیچکس از جایزه و
تشویق و تحسین شدن بدش نمی آید ولی
با احترامی که برای همه داوران قائلم باید
بگویم که همیشه می نشینم و نگاه می کنم
که چه اتفاقی می افتد زیرا اعتقاد دارم که
تنها نباید خودت را ببینی بلکه باید همه آثار و بازیها را دید و همه
اینها را با هم سنجید با توجه به اینکه هر سال داوران جشنواره
تغییر می کنند نمی توانم ارزیابی در خصوص کسب موفقیت در
جشنواره سی و چهارم داشته باشم اما من برای جایزه کار نمی
کنم و با کسی قصد رقابت ندارم بلکه این عشق به کار برای من
مهم است و باعث می شود که یک هدف گذاری داشته باشم
و به سوی آن حرکت کنیم .غزالی تصریح کرد :امیدوارم تا آن
هنگام که هستیم و به ایفای نقش می پردازیم تاثیرگذار باشیم
زیرا اصالت و هدف گذاری ما این است که مخاطب را به سالنهای
سینما بکشانیم .وی عنوان کرد« :دلبری» یک سوپرایز در کارنامه
کاری من است امیدوارم با استقبال خوبی مواجه ودر جشنواره
دیده شود.وی خاطر نشان کرد :فیلم دیگری با عنوان «قیچی» به
کارگردانی کریم لک زاده (فیلم اولی) را نیز امسال برای جشنواره
فیلم فجر دارم امیدوارم آن هم به اندازه خودش دیده شود ،من
نقش اصلی این فیلم را بازی می کنم و باید بگویم «قیچی» در
واقع شخصیت محور است فیلم نامه این فیلم بسیار درخشان
بود و از کارکردن در کنار عوامل جوان و کارگردان خالق این
فیلم لذت بردم.

عموهای فیتیلهای این روزها غمگین اند

گروه هنری:
در پی حواشی به وجود آمده در برنامه «فیتیله» که منجر به
اعتراض برخی از هموطنان آذریزبانمان شد ،این برنامه دیگر
روزهای جمعه پخش نمیشود.حاال بیش از یک ماه از این اتفاق

گذشته است و به نظر میرسد با عذرخواهیهای مکرر مسووالن
صداوسیما و عوامل این برنامه از آذریزبانان ،تب و تاب ناراحتی
از این اشتباه سهوی در بین مردم کمرنگتر شده باشد و شاید
زمان بازنگری بر روی تصمیم تلویزیون مبنی بر توقف این برنامه،
فرا رسیده است.محمد مسلمی  -کارگردان و بازیگر «فیتیله» -
ن روزها عموهای فیتیلهای
در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه ای 
غمگین هستند ،اظهار کرد :علت غمگینی ما این نیست که دیگر
کار نمیکنیم ،بلکه به این خاطر است که یک کشوری سرمایه
خودش را به همین راحتی کنار میگذارد ،به خاطر کودکان و
نوجوانانی که با برنامه ما زندگی میکنند و در نهایت به خاطر
اینکه چقدر در جامعه ما خوبیها زود فراموش میشوند.این
عموی فیتیلهای گفت :ما نگران بچهها هستیم ولی اصال دنبال
این نیستیم که باز هم به آنتن برگردیم .فقط میخواهیم روشن
شود که آیا در یک جامعه اسالمی از یک کاه کوه ساختن کار
درستی است؟ به طور کلی کسانی که باید حامی حق باشند،
خیلی ضعیف عمل کردند .هر جایی که کار فرهنگی هنری
میکنند و هر شخصی که میزی دارد ،باید بداند جایی نشسته
که زمانی حضرت علی (ع) آنجا نشسته بود و باید درست قضاوت
کند .آیا واقع دستمزد گروهی که خالصانه کار کردند این است
که با یک اشتباه کوچک به اینجا برسد؟مسلمی در پایان یادآور
شد :در نهایت من تشکر بسیار ویژه از مردم دارم و دستشان را
میبوسم که اینقدر حامی ما و در فضای مجازی پشتوانه ما بودند.
محمد مسلمی همچنین مطلبی را برای ایسنا ارسال کرده که

به شرح زیر است«:اما چرا کسی نپرسید عموهای فیتلیهای چرا
غمگین هستند ،همه میدانند و میگویند عموهای فیتیلهای
ناراحتند اما کسی نمیپرسد چرا ،بیایید یک بار هم که شده
سنت تلخ و نامبارک بیتفاوتی و حفظ منافع کوتاه مدت را کنار
بگذاریم و از عموها بپرسیم که چرا غمگینید؟ آنگاه است که به
سخن خواهیم آمد و خواهیم گفت :ما غمگینیم چون لبخندهایی
که میآفریدیم را دیگر نمیبینیم و نمیشنویم و کودکان شهر
کمتر میخندند .ما غمگینیم از تجربه تلخ بدخواهی کسانی
که نه زحمت دیدن به خود دادند و فقط براساس شنیدهها
قضاوت کردند و دستاویز شدند«»...ما ناراحتیم چون حق است
که ناراحت باشیم ،چرا که برخی از مسووالن اهل فرهنگ این
دیار محافظهکار و بیتفاوت شدهاند ،ما ناراحتیم چون رفاقت در
صنف ما قوام ندارد و این صنف یکی از بیپناهترین گروههای
اجتماعی است که کمترین و ساکتترین حالت اعتراض را برای
جفا بر ما دنبال کرد«»...حکایت ما حکایت غم کسی است که
عمری ترویج دوست داشتن کرده و حاال خود اسیر عداوت و
دشمنی و کجخلقی شده ...نپرسیدن از ناراحتی ما عالمت خوبی
برای جامعه نیست اگر بگوییم این اصل در جامعه علنی شده که
هر چه مهربانتر باشی ،هر چه رئوفتر باشی ،هر چه عملکردت
جنبه انسانیتر و رحمانیت خدا باشد با تو سختتر ،خشن تر،
بیمنطقتر و ناعادالنهتر مواجه میشوند و این خود به تنهایی
نه تنها ناراحتکننده بلکه کشنده است«».در پایان بیایید معتقد
شویم و ایمان بیاوریم که فلسفه خلقت از نگاهی و دیدگاهی
شادیآفرینی و شادیپرستی است و این شادی را از کودکی به
کودکانمان هدیه کنیم .هر چند ممکن است خو ِد ما کودکان
شادی نبوده باشیم .باشد که نسل بعد از ما مهربانتر ،بخشندهتر،
منصفتر و واالتر بیاندیشند».

