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ش�رق: مجله اقتصادي فورب��س در تازه ترين برآورد ثروت 
چهره هاي شناخته شده جهان، تام كروز ستاره هاليوودي را 
به عنوان ثروتمندترين بازيگر جهان در كنار جيمز پترسون 
به عنوان پردرآمدترين نويسنده جهان معرفي كرده است. 
براساس رده بندي اين مجله، »تام كروز« در حالي با درآمد 
75 ميلي��ون دالري به عن��وان پردرآمدترين بازيگر جهان 
شناخته شده اس��ت كه براي بازيگري در آخرين قسمت 
فيل��م » ماموريت غيرممكن« توانس��ت 700 ميليون دالر 
فروش كند و به عنوان پول س��ازترين بازيگر جهان نامش 
بعد از جاني دپي مي آيد كه در اين فهرست رده ششم را از 
آن خود كرده اس��ت. كروز 49 ساله اين روزها تنها به دليل 
ثروت و نقش هايش نيست كه در صدر خبرها قرار دارد بلكه 
به دليل طالق پر و صدايش از كتي هلمز تيتر يك بسياري 
از خبرگزاري ها و روزنامه ها شده است. براساس اعالم وكيل 
هلمز بعد از اين طالق عالوه بر سوري، دختر كروز عمارت 
35 ميليون دالري كه س��ال 2007 خريدند و مساحت آن 
بيش از 10 هزار فوت مربع است و در بورلي هيلز واقع شده 
به كتي هلمز مي رسد. لئوناردو دي كاپريو كه به عنوان يكي 
از بدشانس ترين بازيگران هاليوود در زمينه دريافت اسكار 
شناخته ش��ده به همراه آدام سندلر با 38 ميليون دالر هر 
دو در رتبه دوم قرار دارند. دواين جوهانسون با 36 ميليون 
دالر، بن استيلر با 33 ميليون دالر، ساشا بران كوهن، جاني 
دپ و ويلي اس��ميت با 30 ميليون دالر در رتبه ششم اين 
فهرست قرار دارند رتبه دهم اين فهرست هم به بازيگران 
مجموعه گرگ و ميش يعني تايلور النتر و روبرت پتينسون 
با درآمد 26/5 ميليون دالر آمريكا تعلق گرفت. اما فهرست 

جالب ديگر، فهرست نويسندگان است. نويسندگي شايد در 
ايران شغل فرهنگي محسوب شود؛ به معناي اينكه شاغالن 
اين حوزه خيلي به درآمدزايي فكر نمي كنند اما بازار جهاني 
كتاب خبر از ارق��ام  ميلياردي و درآمدهاي هنگفتي براي 
نويس��ندگان جهاني مي دهد. مجله »فوربس« كه هر ساله 
فهرس��تي از پردرآمدترين افراد دنيا را منتش��ر مي كند، با 
اعالم اسامي پردرآمدترين نويسندگان سال گذشته ميالدي، 
»جيمز پترسون« را به عنوان فاتح فهرست امسال معرفي 
كرد. بنا بر اعالم مجله اقتصادي »فوربس«، جيمز پترسون، 
نويسنده آثار وحشت آمريكايي با درآمد 94 ميليون دالري 
خود توانست لقب پردرآمدترين نويسنده جهان را به خود 
اختصاص دهد و گوي س��بقت را از نويسندگان مشهوري 
چون »اس��تفن كين��گ«، »جان گريش��ام« و »جي. كي. 
رولينگ« بربايد. به نظر مي رس��د در فهرست نويسندگان 

پر درآمد امس��ال بيش از همه ژانر وحشت طرفدار داشته 
است. پترس��ون، نويسنده 65س��اله آمريكايي است كه با 
انتشار 14 اثر جديد بين س��ال هاي 2011 و 2012 موفق 
ش��د مبل��غ 94 ميليون دالري را كس��ب كن��د و در صدر 
فهرست ثروتمندترين نويسندگان سال جهان قرار گيرد. از 
اين نويسنده پر كار آثار زيادي هم به فارسي ترجمه شده 
است كه از بين آنها مي توان به »دفتر خاطرات سوزان براي 
نيكالس«، »چهار موش كور«، »من الكس كراس هستم« 
و»س��احره و جادوگر« اش��اره كرد. »اس��تفن كينگ« كه 
داستان هاي جنايي با نام او شناخته مي شود پس از پترسون 
موفق شد رتبه دوم فهرست مجله آمريكايي »فوربس« را 
از آن خود كند. به م��دد فروش باالي مجموعه  رمان هاي 
»برج تاريك«، كينگ موفق شد در سال 12-2011 درآمد 
39ميليون دالري به دست آورد. مجله اقتصادي »فوربس« 

اعالم كرد، نتايج به دس��ت آمده حاصل بررس��ي هاي آمار 
فروش ناشران، كارگزاران،  نويسندگان و موسسه آمارگيري 
»نيلسن« اس��ت. پردرآمدترين زن نويسنده سال گذشته 
ميالدي، »ژانت ايوانوويچ« با درآمد 33 ميليون دالري موفق 
به كسب رتبه سوم فهرست مجله »فوربس« شد. ايوانوويچ 
بيشتر با مجموعه رمان هاي جنايي »استفاني پالم« شناخته 
مي شود. به گزارش گاردين، »جان گريشام«، نويسنده آثار 
پليسي - جنايي همچون »كاليكو جو«، »شريك« و »تئودور 
بون، پس��رك وكيل«، در چهارمين رتبه اين فهرست قرار 
دارد. »گريش��ام« در  سال گذشته موفق شد با فروش آثار 
ادب��ي اش، درآمدي 26 ميليون دالري به دس��ت آورد. رتبه 
پنجم فهرست پردرآمدترين نويسندگان سال 2011-2012 
به »جف كيني«، نويس��نده س��ري رمان هاي »خاطرات 
بچه  ريقو«، رسيد. مجموعه رمان هاي معروف كيني بيش 
از س��ه ميليون و300 هزار نس��خه در  س��ال 2011 فروش 
داشته اس��ت. »بيل اوريلي« با درآمدي 24 ميليون دالري 
در ششمين رتبه اين فهرس��ت جاي گرفت. اثر »روزهاي 
س��گي« اوريل��ي با فروش��ي 15 ميلي��ون دالري، تاكنون 
چندين بار موفق به فتح فهرس��ت پرفروش ترين آثار ادبي 
آمريكا شده اس��ت. »نورا رابرتز« با 23 ميليون دالر درآمد، 
مقام هفتم را كسب كرد و پس از او »دنيل استيل« با درآمد 
23 ميليون دالري حاص��ل از فروش كتاب هايش، در رتبه 
هشتم فهرست »فوربس« قرار گرفت. سوزان كالينز و دين 
كونتز آخرين نويسندگان اين فهرست هستند در حالي كه 
نويسنده مشهور رمان هاي هري پاتر جي كي رولينگ در 

رتبه يازدهم قرار دارد. 

»فوربس«نامپولدارترينستارههارامنتشركرد

جا به جايي در فهرست ستاره هاي پولدار جهان

هليا همداني: بيش از دو دهه اس��ت كه شهرداري سن 
ُدنات��و ول دي كومينو، واقع در اس��تان التزيوي ايتاليا، 
پروژه اي به نام »ش��هرداري قديم ب��راي هنر معاصر« را 
برگ��زار مي كند. اي��ده اصلي  اين روي��داد، فراهم كردن 
فضايي است براي نمايش آثار هنرمندان معاصر در قلب 
دهكده اي كهن. تا به امروز آثار هنرمندان مشهوري چون 
كاندينس��كي، پيكاس��و، دكيريكو، مايبريج، ُسل لويت، 
گوتوزو، مرتز پيستولتو، اسكيفانو، فابرو و كاستالني در اين 
رويداد س��االنه به نمايش درآمده است. ظرف چند سال 
اخير اما، به جاي نمايش آثار اس��تادان بزرگ، هرساله از 
هنرمند صاحب نامي در عرصه بين المللي دعوت مي شود 
تا نمايش��گاهي ب��ا حضور هنرمندان ج��وان منتخبش 

ايده پردازي كند. سال گذشته به 
ايده جاني��س كونلليس، هنرمند 
يونان��ي س��اكن ايتاليا، آث��ار 10 
هنرمند جوان از قاره هاي مختلف 
در مجموع��ه اي تح��ت عن��وان 
»مكاتب��ات« به نماي��ش درآمد. 
امسال شهرداري سن ُدناتو از بيژن 

بصيري، هنرمند ايراني ساكن ايتاليا، دعوت به عمل آورده 

تا ايده پرداز ش��انزدهمين س��ال 
رويداد »شهرداري قديم براي هنر 
معاصر« باش��د. به گزينش بيژن 
بصيري و كيورتوري )برنامه ريزي 
هن��ري( برونو ك��ورا، هنرمندان 
نمايش��گاه  در  ش��ركت كننده 
عبارتن��د از ن��دا ش��فيعي، نويد 
عظيمي سجادي، مازيار مختاري، ليال ميرزاخاني،  دوناتال 

اسپاتزياني و سيمونه زاكانيني. با وجود تفاوت و گوناگوني 
زب��ان بص��ري و دغدغه هاي هنرمندان ش��ركت كننده، 
كيورتور نمايشگاه آن را ديالوگي ميان فرهنگ هاي بصرِي 
 )IRALIA( »معاصر برمي شمارد. نام نمايشگاه »ايراليا
اس��ت. به گفته وي، ايراليا س��رزميني است كه بيش از 
آنكه به مرزهاي جغرافيايي، سياسي، اقتصادي، تاريخي 
و فرهنگي اشاره كند به سرزمين انديشه و خالقيت و در 
يك كالم قلمرو هنر تعلق دارد. نمايشگاه در تاريخ چهارم 
آگوس��ت 2012 )14مرداد( در كنار پرزنتيشن كاتالوگ 
تحليلي نمايش��گاه، حاوي تصاوي��ر و متون توصيفي- 
انتقادي آثار افتتاح شد. نمايشگاه تا تاريخ دوم سپتامبر 

)12شهريور( براي بازديد عموم داير خواهد بود. 
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هفت هنر

پدر »اي تي« درگذشت
اس��طوره  � آسوش�يتدپرس: 

جلوه ه��اي ويژه هالي��وود »كارلو 
رامبالدي« كه سه بار برنده اسكار 
شده بود در ايتاليا پس از يك دوره 
بيم��اري طوالني در 86س��الگي 
درگذش��ت. رامبال��دي بي��ش از 

همه براي جلوه هاي ويژه »اي تي« فيلم استيون اسپيلبرگ 
مش��هور، براي »بيگانه« ب��ه كارگرداني ريدلي اس��كات و 

»كينگ كونگ« جان گيلرمن برنده اسكار شده بود. 

آثار جبلي و شيوا در كانادا
شرق: آثار حميد جبلي، قباد  �

شيوا و وزيري مقدم در فستيوال 
»ش��ش هفته با هنر ايران« در 
تورنتوي كانادا به نمايش درآمد. 
در بخش نمايشگاه پيشكسوتان 
با ن��ام »آين��ده در پس زمينه«، 

حضور محس��ن وزيري مق��دم )نقاش و مجسمه س��از(، 
 قباد شيوا )گرافيس��ت(، حميد جبلي )عكاس( و ادمان 
آيوازيان )نقاش( قطعي ش��ده است. همچنين فستيوال 
شش هفته با هنر ايران در اين دوره، در قالب تقدير از يك 
عمر فعاليت هنري، بزرگداشتي براي قباد شيوا )هنرمند 

گرافيست( برگزار خواهد كرد.

»راسل كرو« در نقش »نوح«
اولي��ن  � لس آنجلس تایم�ز: 

عكس از »راس��ل ك��رو« بازيگر 
برنده اس��كار در فيلم سينمايي 
»ن��وح« ب��ه كارگردان��ي دارن 
آرونوفسكي منتش��ر شد. فيلم 
س��فر نوح كه اكنون در ايسلند 

در حال فيلمبرداري است 28 مارس 2014 روانه سينما 
مي ش��ود. فيلمنامه »نوح« را آرونوفسكي، آري هندل و 
جان لوگان براساس روايت كتاب مقدس نوشته اند. جنيفر 
كانلي، آنتوني هاپكينز، ري وينستون، داگالس بوث، اما 

واتسن و لوگان لرمن ديگر بازيگران »نوح« هستند. 

خانه پدري در ونيز مي ماند؟
ش��بكه ايران از قول مجري طرح فيلم خانه پدري  �

خبر داد كه تكليف اين فيلم مشخص نشده است و امير 
نادري ش��رايط حضور اين فيلم را در بخش »افق ها«ي 
جش��نواره ونيز فراهم كرده؛ ش��رايطي ك��ه هنوز هم 

مشخص نيست به كجا برسد. 

ادامه از صفحه 9

نمايشگاه»ايراليا«درايتاليابرپاشد

دیالوگ فرهنگ ها

»زالل بي انتها« فيلم 700 دقيقه اي است كه درباره وجوهاتي 
اس��ت كه به صورت نذر به آس��تان قدس اهدا مي شود و سحر 
ريحاني بازيگر نه چندان شناخته ش��ده به عنوان تهيه كننده با 
هزينه 1/5ميلياردتوماني و حمايت كامل توليت آس��تان قدس 
رضوي آن را ساخته است. پروژه اي كه به نظر مي رسد موقعيت 
خوب��ي براي اين بازيگر گمنام اس��ت. در حالي كه اين فيلم در 
مرحله تدوين اس��ت تهيه كننده آن نمي داند كه اين فيلم را در 
چه قالب سينمايي اي ساخته است. ريحاني در گفت وگو با سايت 
»قانون« گفته است: »آخرش نفهميدم اين فيلم داستاني بود يا 
مستند. نفهميدم چه از آب درآمد. اما هرچه بود به مستندنگاري 

نزديك تر است تا داستاني.«
او كه مي گويد فرد مذهبي اي نيست درباره اين پروژه گفته 
اس��ت: »زياد از بعد مذهبي سر در نمي آورم، اما كل پروژه براي 
من جال��ب بود و خيلي لذت بردم. االن يك ماه اس��ت كه كار 
تمام ش��ده و من هنوز آن حس را دارم.«به گفته ريحاني: »قرار 
ب��ود كه اول روي موقوفات »حاج حس��ين ملك« كار كنيم اما 
وقتي وارد كار شديم ديديم كه خود امام رضا)ع( دارايي هاي بسيار 
گسترده اي دارد. من مطمئنم هيچ مسافري تا حاال موفق نشده 
است كه تمامش را كامل ببيند. مثال قانون نقاره زني را هر زايري 
حداكثر بتواند در زمان اذان آن هم فقط صداي آن را بشنود. يا 
آيين غبارروبي را كسي از نزديك نديده است چون هر چهار ماه 
يك بار ضريح قرق شده و اين اتفاق مي افتد. آيين شست وشوي 
ضريح هم كه هر 48 ساعت يك بار انجام مي گيرد از همين قاعده 
تبعيت مي كند. همچنين مراسمي كه ماهانه توسط مهم ترين 
طالفروش��ان خاورميانه انجام مي گيرد و به آن پرداخت ضريح 
مي گوين��د. همه اينها و دارايي هاي ام��ام رضا به قدري براي ما 

جذابي��ت ايجاد كرد كه پروژه حاج مل��ك را رها كرده و »زالل 
بي انتها« را ساختيم.«

او درباره چگونگي بس��تن اين قرارداد هم با اش��اره به اينكه 
نمي داند كه چطور اين قرارداد را امضا كرده اس��ت؛ گفت: »من 
اصال نمي دانم كه چه ش��د؟ ما فقط يك قرارداد بس��تيم و من 
تهيه كننده آستان ش��دم؛ دفتر آن را هم قرار شد من در تهران 
متمركز كنم. بعد هم قرار شد براي اولين كار يك پروژه كوتاه و 
س��بك را شروع كنيم اما بعد كه وارد داستان شديم گفتيم كه 
مي شود در مورد كارهايي كه توليت آستان در همين 33 سال 
بعد از انقالب كرده اس��ت فيلمي بسازيم. موقوفه ها و كاري كه 
توليت با نذرهاي مردمي كه در ضريح ريخته مي شد مي كردند 
بي نظي��ر بود. پروژه اي كه ه��م در آن مذهب بود هم پول و هم 
اتفاقات حس��ي ويژه.«البته تهيه كنندگي تنها كمكي نبوده كه 
آس��تان قدس به اين بازيگ��ر جوان كرده اس��ت چراكه به جز 
صدور مجوزهاي ويژه اي كه به هيچ فيلمبرداري داده نمي شود 
به گفته خود او: »آس��تان براي پروژه پرستاران ايراني 1500 تا 
2000 دقيقه را سفارش داده اند. سه هفته پيش آمدند دفتر من 
را تجهيز كردند. س��ه بار ناظر فرستاده اند، نه باب فضولي، براي 
اينكه بپرس��ند آيا كم و كس��ري داريد؟ باور كنيد از هر چيزي 
كه نياز ديدند بهترينش را خريدند. مثال آرزو داشتم كنار ضريح 
گل رز پرپ��ر كنم! حاج آقا و ديگر عوامل در كمال ناباوري اجازه 
دادند. همين پالن اينقدر خوب درآمده كه هركس كه ديده، به 
گريه افتاده اس��ت.«او گفته است: »اين را هم بگويم كه اگر من 
ساكن مش��هد بودم و بزرگتري مانند توليت آستان باالي سرم 
بود مطمئن باشيد كه من االن در »ونكوور« درس مي خواندم و 

حداقل جزو اعضاي ناسا بودم.«

 بوجه 1/5ميليارد تومان بازیگر گمنام
 براي ساخت یك فيلم

گزارش
تصویری

همزمان با چهارمين سالروز درگذشت محمود درويش، موزه او در شهر رام اهلل افتتاح شد. اين موزه 
هر روز باز است و ميزبان هر نوع فعاليت فرهنگي و هنري فلسطينيان خواهد بود. موزه محمود 
درويش شامل كلكسيوني از وسايل شخصي وي و تصاويري از او به همراه خانواده و شخصيت هاي 
سياسي، فرهنگي، فلسطيني، عربي و جهاني است و همچنين برخي اشعار او در آن قرار دارد و در سردر اين موزه 
بخش هايي از حيات او از سال 1943 تا 2008 وجود دارد.

حافظ عاشق ايران بود
به همين دليل وقتي فال حافظ گرفته مي ش��ود 
هركسي يك تفسير دارد. در مورد عبيد بايد بگويم 
عبيد صراحت امروزين دارد و در اخالق االش��رافش 
واقع��ا زيبا زمانه خ��ودش را نقد مي كند ولي حافظ 
به گونه اي صحبت مي كند كه انگار معاصر ماست و 
زبانش رمزگونه است و يك موسيقي دروني شعري 
دارد، به اين دليل من هم عصران و پيشينيان حافظ 
را آورده ام ك��ه بگويم او از يك طرف در امتداد خيام، 
مولوي، خواجوي كرماني و س��عدي اس��ت و از يك 
ط��رف هم عصري مثل عبيد دارد ب��ا زبان و از يك 
طرف يك مريد مثل محمد گل اندام و يك قدرقدرت 
ظالم مثل اميرمبارزالدين محمد و آن وقت اهميت 
حافظ بيشتر مشخص مي ش��ود. عبيد را اگر در اين 
نماي��ش نمي آورديم يك خأل بود ك��ه او با صراحت 
نقل مي ك��رده و دورانش را خيلي خوب مش��خص 
مي كند حتي اشعار عبيد زاكاني در وصف ممدوحش 
شاه ابواسحاق بسيار بيش��تر از حافظ است اما براي 
دراماتيزه كردن الزم اس��ت كه بگوييد حافظ در چه 
زمانه سختي اين بش��ارت و اميد را مي داده و مردم 
را به زندگي جاري دعوت مي كرده و نكته جالب اين 
است كه حافظ وقتي مي گويد »در خرابات مغان نور 
خدا مي بينم« در حقيقت به ايرانياني كه آن موقع در 
حال مهاجرت بودند مي گويد دين شما را خدا آفريده 

و شما نرنجيد و وطن خودتان را ترك نكنيد. 
Á  آقاي غریب پور اپراي مولوي در كنار مسایلي 

كه فرمودید یك اتفاق مهم در حوزه موسيقي ما 
هم بود. من خيلي ها را مي شناس�م كه هنوز بعد 
از دو سال یکي از آهنگ  هایي كه گوش مي كنند 
مجموع�ه آهنگ  ه�اي اپراي مولوي اس�ت. یك 
بخش را مربوط به آهنگسازي آقاي عبدي و یك 
بخش را صداي آقایان همایون شجریان و محمد 
معتم�دي مي دانم كه به هر حال در این واقعا اپرا 
زیبا خوانده اند و شاید صحنه دیدار موالنا و شمس 
یک�ي از زیباترین صحنه ها باش�د. آنجا هم، هم 
شمس مهم بود و هم مولوي كه شما دو خواننده 
جوان انتخاب كردید كه واقعا هم كارش�ان خوب 
ب�ود. در اینجا بار موس�يقي روي صداي عليرضا 
قرباني اس�ت و حتي در بروشور هم مي بينيم كه 
اسم او جداي از بقيه خواننده ها نوشته شده است. 
در مولوي هم اسم همايون شجريان جدا نوشته شده. 

Á  احس�اس مي كنم اتفاقي كه در مولوي افتاد 
در حاف�ظ هم مي افتد یعني همين االن خيلي ها 
منتظرن�د مجموعه این س�ي دي بي�رون بياید. 
فکر مي كنم یك دليل مهم�ش به دليل انتخاب 
آهنگساز و اشعار و خواننده ها از طرف شماست. 

مي خواهم این اتفاق را از زبان خود شما بشنوم. 
در م��ورد حافظ قرار ما بر اي��ن بود و آقاي بهزاد 
عبدي هم بخش عمده اي از موس��يقي را نوشته. اما 
من در حافظ مي خواس��تم اتفاقات جديدي بيفتد. 
متاسفانه آقاي بهزاد عبدي در ايران زندگي نمي كند و 
با اينكه خيلي صحبت و مذاكره داشتيم ديدم كه بايد 
با آهنگساز ناشناخته اي كار كنم و دايما در دسترس 
من باشد اما اخيرا و به داليلي كه بعدها خواهم گفت 
دوباره همان موس��يقي آقاي بهزاد عبدي را در حال 
ضبط هستيم و جمع خواننده ها تغيير خواهند كرد 
و يك موس��يقي جديد نوشته مي ش��ود چون بهزاد 
عبدي به درستي من را مي شناسد و با فراز و نشيب 
كار دراماتيك خيلي آشناتر است و به همين كفايت 
مي كن��م كه بگويم در آينده موس��يقي زيباي بهزاد 

عبدي را روي حافظ خواهيم شنيد. 
Á  با صداي عليرضا قرباني؟ 

صداي عليرضا قرباني بي نهايت عالي است ولي در 
اينجا فعال نمي خواهم در اين مورد صحبت كنم. 

Á  صداي قرباني كامال روي حافظ نشسته و واقعا 
نمي شود تصور دیگري كرد كه جز او كسي دیگر 

بتواند این شخصيت را بخواند. 
صداي عليرضا قرباني واقعا حافظي ترين صدايي 
اس��ت كه من در ذهنم مي ش��ناختم. مي دانيد كه 
متاس��فانه خواننده ها با اندك ش��هرتي خودشان را 
گم مي كنن��د ولي عليرضا قرباني چنان بزرگوارانه و 
كريمانه و خاضعانه كار كرد كه من شرمنده او هستم. 
صدايش هم واقعا صداي حافظ اس��ت براي اينكه با 
اعتقاد و تمام احساسش خوانده و من به اين هنرمند 
بزرگ آفرين مي گويم كه در اوج كاري كه مي توانست 
سفرها و كنسرت  هايش را ادامه دهد خيلي وقت ها، 
زمان مي گذاش��ت تا اپراي حافظ را به كرات خودش 
اجرا كند تا زيباتر و بهتر ش��ود و من بسيار بسيار از 

ايشان ممنونم. 
Á  ی�ك كار جالب كه براي اولين بار در اپراهاي 

ش�ما اتفاق مي افتد صحنه آخر این كار است كه 
صحنه باال مي رود و ما بازي دهنده ها را مي بينيم. 

از مول��وي به بعد، اين كار را انجام داده ايم. وقتي 
كه اروپ��ا مي رفتيم من اين كار مي ك��ردم به دليل 
اينكه امكانات صحنه به ما اج��ازه اين كار را مي داد 
و بسيار مورد تشويق قرار مي گرفتيم. ديواره بين ما 
و بازي دهنده ها يك تخته سه ال است. در دوره اي كه 
آقاي صادق موسوي رييس تاالر »وحدت« بودند من 
به ايشان گفتم كه اين آرزو را دارم. ايشان لطف كردند 
و اين كار انجام ش��د و اين لحظه از لحظات زيبايي 
اس��ت كه در تئاتر عروسكي كمتر ديده مي شود كه 
در پايان، افش��اي راز شود. اينكه اين همه صحنه ها 
و بازي هاي متفاوتي كه مي بينيد، برخالف تئاتر كه 
چهره شان ديده و مشهور مي شود، در تئاتر عروسكي 
وس��يله و ابزار و عروسك شان مش��هورتر مي شود و 
فكر كردم كه اي��ن كار را براي تكريم بازي دهنده ها 
انجام دهم و خوشحالم كه تماشاگر در اين لحظه به 
اندازه ا ي ابراز احساس��ات مي كند كه خستگي از تن 

بازي دهنده هاي ما بيرون مي آيد. 
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