
تازه سومین روز از جشنواره سی و هفتم فیلم فجر سپری 
شده که مهناز افشار پیر شد و دبیر جشنواره هم همچنان 

رویت نمی شود.
به گزارش خبرنگار سینمایی ایرنا، هر چند حاال سه روزی از 
جشنواره فیلم فجر گذشته است و بیش از 10 فیلم نمایش داده 
شده، اما همچنان سایه  حاشیه های مراسم افتتاحیه در نشست های 

جشنواره تاثیر دارد.
بعد از صحبت های فاطمه معتمدآریا در مراسم افتتاحیه و کنایه  
یکی از رسانه ها به پیرزن بودن این بازیگر سینما حاال دیروز و در 
نشست خبری فیلم سینمایی »ناگهان درخت«، مهناز افشار نیز 
جمله انتحاری استفاده کرد و به تاسی و حمایت از معتمدآریا خود 
را پیرزن سینمای ایران عنوان کرد.او به این پیرزن بودن خود در 
سینمای ایران افتخار هم کرد که اتفاقا مورد توجه و تشویق حضار 

قرار گرفت.
البته این تنها حاشیه نشست فیلم »ناگهان درخت« نبود، چون 
وقتی یکی از اهالی رسانه از عوامل فیلم پرسید که آیا جز آزار 
مخاطب هدف دیگری هم از ساخت این فیلم داشتید، پیمان 
معادی که فیلم را تهیه کرده، خیلی زود گفت نه، هدفمان همین 

بود. بعد هم خیلی ها خندیدند، بعضی ها هم نه.
مراسم  با  ربط  بی  هم  آن  اتفاقا  که  دیگر  تامل  قابل  نکته 
افتتاحیه نیست حضور کم رنگ و شاید بتوان گفت غیبِت دبیر 
جشنواره است، که تا پایان روز سوم تنها یک چند دقیقه ای 
ابراهیم داروغه زاده در روز دوم آن هم دم دم های شب رویت 
شد.آمد، زود هم رفت.حاال نمی دانیم این غیبت صغری که کم 
کم دارد کبری می شود ربطی به اتفاقات آیین افتتاحیه دارد 

یا خیر؟ اهلل اعلم.
اما لحظات خلوت و سوت و کور این روزهای جشنواره همان 
آثار سانس  ابتدای کار رقم می خورد، یعنی وقتی مستندها و 
نخست اکران و نشست نقد و بررسی آنها انجام می شود، خیلی ها 

نیستند. یعنی هنوز نیامده اند. اهالی رسانه را می گویم.
دیروز هم همین اتفاق افتاد. نشست خبری مستند »بهارستان 
خانه ملت« با حضور بابک بهداد کارگردان اثر و مجری دیروز یعنی 
ضابطیان برگزار شد.این خلوتی هم انگار خیلی توی ذوق بهداد 
نزده بود چون اشاره به سالن خلوت و نشست بدون خبرنگار نکرد.

حرف زد. از زحمت شش ساله برای تولید این مستند گفت.
اما حتما هیجان انگیزترین فیلم روز گذشته به »قصر شیرین« 
ساخته دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر یعنی رضا میرکریمی 

اختصاص داشت. او که حاال هم کارگردان است، هم تهیه کننده 
داشت  حرف ها  بعضی  از  پُری  دل  انگار  جشنواره،  دبیر  هم  و 
چون وقتی یکی از خبرنگارها درباره هزینه های گزاف برای تهیه 
کنندگی فیلم تازه اش با عنوان »ما همه با هم هستیم« پرسید، این 

سئوال را پاس ُگل خطاب کرد.
بعد درباره این پاس ُگل هم گفت که قصه این نیست که منابع 
این فیلم از کجا تهیه شده یا چقدر در آن هزینه شده، قصه این 
است که یک جریان و یک جمع محدود 10 یا 15 نفره چند سال 
است که سینمای ایران را با فیلم های بسیار سخیف در اختیار 

خودش گرفته است.
او چیزهای دیگری هم گفت و وعده داد که حاال فیلم »ما همه 
با هم هستیم« اکران می شود و می بینید چه فیلم درجه یکی در 
ژانر کمدی است و مطلقا از شوخی های سخیف که در فیلم های 

این جریان معمول است، در این فیلم خبری نیست.
نخورده می  و شام  حاال شب شده است. خبرنگاران خسته 
خواهند فیلم آخر را  ببینند. فیلم سخت محمدرضا هنرمند اکران 
شد.»سمفونی نهم«. فیلمی که از جنگ کورش کبیر با سکاها آغاز 
شد به ُکشتن امیرکبیر هم رسید و تا امروز و تا آخر فیلم تا توانست 

آدم کشت، تا ما را یاد کشتن )نه ببخشید مرگ( بیندازد.
در نشست رسانه ای آن هم، آنچه بیش از همه خبرنگاران 
را کنجکاو کرده بود هزینه های فیلم بود. خانم تهیه کننده هم 
توضیح داد هر چه پرسیدند خبرنگاران. حاشیه هم نداشت. اگر 

هم داشت. بگذریم.
اما در این روزهای کم مهمانی جشنواره که شاید مهمترین 
میهمانش مصطفی کواکبیان نماینده مجلس بود، که آمد، یک 
فیلم دید و رفت. حاال دیروز جشنواره یک مهمان دیگر هم داشت. 

وزیر استعفا داده بهداشت. حسن قاضی زاده هاشمی. که وقتی با 
خبرنگاران مصاحبه کرد گفت که من همیشه اهل سینما هستم. 
این را هم گفت که از مشتریان ثابت جشنواره است. البته که ما در 
این چند سال آقای هاشمی را ندیده ایم و نفهمیدیم این چه جور 
مشتری پر و پا قرصی است که طی این چند سال رویت نشده. 

اما از این هم بگذریم.
شب سوم هم گذشت. امروز جشنواره با مسخره بازی شروع می 

شود و با زهرمار تمام. خدا به خیر کند امروز را.
جشنواره فیلم فجر از روز چهارشنبه 10 بهمن کار خود را آغاز 
کرده تا 22 بهمن ادامه خواهد داشت و البته روزهای 19 و 20 
بهمن به دلیل شهات حضرت زهرا )س( دو روز تعطیل و پرواز 
سیمرغ ها حسن ختام این رویداد مهم هنری در برج میالد خواهد 

شد.

6فرهنگی

 با مساعدت دبیر جشنواره :

2 فیلم به جشنواره فجر اضافه شد

با نظر دبیر سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر دو فیلم سینمایی با موضوع 
مقاومت سوریه و دفاع مقدس در بخش خارج از مسابقه جشنواره فجر به 

نمایش درخواهد آمد.
به گزارش خبرنگار سینمایی ایرنا، هرچند امسال و تا به امروز قرار بود جشنواره 
فیلم فجر اثری را در بخش خارج از مسابقه نداشته باشد اما در تازه ترین تصمیم 
ابراهیم داروغه زاده دبیر جشنواره، دو فیلم »وکیل مدافع« و »مدیترانه« خارج از 

مسابقه نمایش داده شوند.
این دو فیلم قرار نیست در پردیس ملت )کاخ رسانه ای جشنواره( نمایش داده 
شوند و بنا بر برنامه ریزی اعالم شده، فیلم سینمایی »وکیل مدافع« دوشنبه 15 بهمن 
سانس ساعت 14:30 در پردیس سینمایی چارسو روی پرده می رود و همچنین فیلم 

»مدیترانه« ساعت 14:30 روز 17 بهمن ماه در همین سینما به نمایش درمی آید.
فیلم سینمایی »وکیل مدافع« به کارگردانی مشترک سلما بابایی و ونداد دوشن 
و تهیه کنندگی محسن علی اکبری با موضوع دفاع مقدس ساخته شده که در آن 
هنرمندانی چون ایمان افشاریان، کوروش تهامی، محمودعزیزی و مجید یاسر ایفای 

نقش می کنند.
فیلم سینمایی »مدیترانه« به کارگردانی هادی حاجتمند و تهیه کنندگی رشید 
حاجتمند با موضوع مقاومت سوریه است. مهراوه شریفی نیا، بهرنگ علوی، پوریا 

پورسرخ و قاسم زارع بازیگران این فیلم هستند.
به گزارش ایرنا، سی وهفتمین دوره جشنواره فیلم فجر با حضور وزیر فرهنگ و 

ارشاد اسالمی شامگاه 9 بهمن در پردیس تئاتر تهران آغاز به کار کرد.
در این دوره از جشنواره به دبیری ابراهیم داروغه زاده ، 22 فیلم در بخش مسابقه 
سینمای ایران )سودای سیمرغ(، 3 اثر در بخش پویانمایی، 10 فیلم در بخش نگاه 

نو، 7 فیلم کوتاه و 5 مستند رقابت می کنند.
نمایش عمومی فیلم ها در پردیس سینمایی ملت تهران و 56 سالن سینما در 
مراکز استان ها تا 22 بهمن ماه به استثنای روزهای 19 و 20 بهمن ماه و هم زمان با 

ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( ادامه خواهد داشت.
سی وهفتمین دوره جشنواره فیلم فجر، 22 بهمن ماه در آیینی در برج میالد تهران 

به کار خود پایان خواهد داد.

همسر علی نصیریان از دنیا رفت
همسر علی نصیریان )بازیگر قدیمی سینما و تئاتر ایران( از دنیا رفت و این 

هنرمند به سوگ همسرش نشست.
به گزارش ایسنا، برگزارکنندگان سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، با ابراز تاسف 
از درگذشت همسر علی نصیریان، این ضایعه را به بازیگر سرشناس سینمای ایران 

تسلیت گفت و برای این هنرمند، در این غم بزرگ، صبر و شکیبایی آرزو کرد.
این بازیگر باسابقه با فیلم سینمایی »مسخره باز« به کارگردانی همایون غنی زاده در 

سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد.

اعالم نامزدهای مهم ترین جایزه نویسندگان نوقلم در 
جهان

جایزه ۳۰ هزار پوندی »دیلن توماس« که از یکی از گران ترین جوایز کتاب 
دنیا محسوب می شود، فهرست ۱۱ تویسنده جوان را به عنوان نامزدهای 

سال ۲۰۱۹ معرفی کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، رمان نوشته »سلی رونی« 27 ساله جوان ترین 
برنده تاریخ جوایز کاستا، رمان نخست و تحسین شده از »اما گلس« نویسنده 31 
ساله ای که همچنان به عنوان پرستار مشغول کار است و نخستین کتاب نوشته 
»مایکل دونکور« معلم 33 ساله بریتانیایی، از جمله نامزدهای جایزه »دیلن توماس« 

2019 را تشکیل می دهند.
»نگه دار« نوشته »مایکل »دونکور«، »نورها چگونه داخل می شوند« به قلم »کلر 
فیشر«، »مردم« نوشته »زو گیلبرت«، »هلو« نوشته »اما گلس«، »در شهر دیوانه و 
خشمگین ما« اثر »گای گوناراتنه«، »تثلیث« نوشته »لوئیسا هال«، »ِملموث« به قلم 
»سارا پری«، »مردم معولی« نوشته »سلی رونی«، »سوهو« نوشته »ریچارد اسکات«، 
»خانه سنگی« نوشته »نووویو روزا« و »سطح چشم« از »جنی ژی«، فهرست کامل 

نامزدهای جایزه »دیلن توماس« 2019 را تشکیل می دهند.
فهرست نامزدهای نهایی در ماه آوریل و برنده نهایی نیز روز 16 می 2019 )26 
اردیبهشت( معرفی می شود. سال گذشته »کایو شینگونی« نویسنده بریتانیایی- 

زامبیایی جایزه »دیلن توماس« سال 201۸ ویژه نویسندگان نوقلم را به خانه ببرد.
جایزه »دیلن توماس« که توسط دانشگاه »سوانسی« بنیان گذاری شده، از سال 
2006 به عنوان یکی از گران ترین جوایز ادبی جهان شناخته می شود، این جایزه به 
آثار چاپ شده به زبان انگلیسی از نویسندگان نوقلم 39 سال به پایین تعلق می گیرد 

و گونه های ادبی رمان، شعر و نمایشنامه را دربرمی گیرد.
»توماس« که در سن 39 سالگی درگذشت اکثر کارهایش را از 20 تا 30 سالگی 
به نگارش درآورد، از برندگان پیشین این جایزه می توان به »مکس پورتر«، »جاشوا 

فریس« و »مگی شیپستد« اشاره کرد.

اخبار

یکشنبه / ۱4 بهمن ۱۳۹7 / شماره ۳45

 نوروز در تقویم ونکوور کانادا قرار گرفت
 شورای شهر ونکوور کانادا، نوروز را در تقویم رسمی این شهر قرار داد تا میراث معنوی ایرانیان و دیگر مهاجرانی که نخستین روز بهار را جشن می گیرند، به رسمیت شناخته شود. به گزارش روز جمعه خبرنگار ایرنا، در مصوبه این شورا اشاره شده 
است که نوروز را صدها میلیون نفر از بیش از ۱5 کشور جهان جشن می گیرند و در بیش از ۱۰ کشور تعطیل است و یونسکو هم آن را به عنوان میراث ناملموس معنوی بشری به ثبت رسانده است. ورای شهر ونکوور با یادآوری مصوبه ۲۰۰۹ مجلس 

کانادا که نوروز را به تقویم ملی این کشور افزوده، آورده است: استان بریتیش کلمبیا هم روز ۲۰ مارس را به عنوان نوروز اعالم کرد. 

 سایه روشن های جشنواره فیلم فجر؛روز سوم

مهناز افشار پیرزن شد، دبیر آفتابی نشد

 نامزدهای تاریخ و جغرافیای کتاب سال معرفی شدند
 نامزدهای نهایی سی و ششمین جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی در 

موضوعات تاریخ و جغرافیا معرفی شدند.
به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی موسسه خانه کتاب، دبیرخانه سی و 
ششمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران نامزدهای موضوعات تاریخ و 

جغرافیای این دوره از جایزه را معرفی کرد.
در موضوع »تاریخ« آثار زیر به عنوان نامزدهای سی و ششمین دوره جایزه کتاب 

سال معرفی شدند:
- تاریخ سبئوس، تألیف آر. دبلیو. تامسون، ترجمة محمود فاضلی بیرجندی، تهران: 

ققنوس،
- بازرگانی در روزگار اشکانیان، تالیف خسرو کیان راد، تهران: آبادبوم،

-ارنست نولته، تالیف زیگفرید گرلیش، ترجمة مهدی تدینی، تهران: ثالث،
-سفرنامه  نویسی: نگاهی به تحوالت سفرنامه  نویسی در غرب، تالیف کارل تامپسون، 

ترجمه سعیده زادقناد، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات،
-تاریخ به روایت فلسفه: از هرودت تا آلن بدیو، تالیف احمد محمدپور، قم: لوگوس،

-مالحظات و محاکمات، تالیف میرزا محبعلی خان ناظم الملک، تصحیح نصراهلل 
صالحی، تهران: طهوری،

-فاطمیان از خشونت تا رواداری، تألیف نگار ذیالبی، تهران: علمی و فرهنگی،
-باستان شناسی خلیج فارس در دوره اشکانی و ساسانی، تألیف علیرضا خسروزاده، 

تهران: سازمان سمت،
-تاریخ اجتماعیـ  فکری شیعه اثناعشری در هند، تألیف اطهر عباس رضوی، ترجمة 

عبدالحسین بینش، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
در موضوع جغرافیا نیز کتاب های زیر در فهرست نامزدها قرار گرفتند:

- ژئومورفولوژی ساختمان، فرایند و زمین ریخت ها، تالیف ایرج جباری، تهران: 
سازمان سمت،

و عبدالرضا  داوود مهدوی  تالیف  پایدار گردشگری،  توسعه  بنیان های نظری   -
رکن الدین افتخاری و حمداهلل سجاسی قیداری، تهران: سازمان سمت،

و  میرحیدر  دره  تالیف  مدرن،  و  سنتی  سیاسی  جغرافیای  در  اندیشه  سیر   -
فاطمه سادات میراحمدی، تهران: دانشگاه تهران

- روش تحقیق برای اوقات فراغت و گردشگری راهنمای عملی، تالیف آنتونی جیمز 
ویل، ترجمه احمد پوراحمد و علی حسینی، تهران: دانشگاه تهران

سی و ششمین جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی با بررسی 10 هزار و 36۸ 
عنوان کتاب که به دبیرخانه رسیده، 16 بهمن ماه با معرفی برگزیدگان به کار خود 

پایان خواهد داد.
14 اثر در میان آثار داوری شده به عنوان برگزیده جایزه کتاب سال انتخاب می 
شوند و 41 اثر نیز به عنوان شایسته تقدیر معرفی خواهند شد که در روز اختتامیه، 

جوایز خود را از دست رئیس جمهوری خواهند گرفت.

محمودرضا رحیمی معتقد است، اتفاقات رخ داده پیرامون تئاتر 
شایسته فرهنگ و هنر به ویژه هنر واالی تئاتر و هنرمندان آن 

نبوده و نیست.
این نویسنده و کارگردان تئاتر و استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه امسال 
سالی بسیار عجیب برای هنر تئاتر بود، به ایسنا گفت: انتظار داشتیم 
به واسطه آمار کمی و کیفی که خبر از رونق بسیار خوب تئاتر داشت 
اتفاقات به گونه دیگر باشد. آن هم وقتی خصوصی سازی در تئاتر 
حتی از ورزش سبقت گرفت، بدون هیچ تمنایی از بیت المال. استقبال 
از اینکه خیلی سریع تر بتوانیم با هم نشینی و مجالست با مسؤوالن 
فضاهای خالی موجود در قوانین و هنر تئاتر را که بعضی اوقات تبدیل 
به یک نابه هنجاری می شود در فضای قانونی، مسالمت آمیز و مهربان به 
نتیجه برسانیم و این خود دلیلی بر این بود که مشکالت به وجود آمده 
را نیز رد نمی کردیم. به هر روی متأسفانه این گونه نشد و خیلی موجب 

تعجب است که قضایا عکس این اتفاقات افتاد.
او با این توضیح که اتفاقات رخ داده پیرامون تئاتر شایسته فرهنگ 
و هنر به ویژه هنر واالی تئاتر و هنرمندان آن نبوده و نیست، افزود: 
هنرمندان تئاتر طی همه این سال ها سعی کردند با محرومیت کار خود 
را انجام دهند ولی اتفاقات صورت گرفته از قوه تخیل ما که همه چیز 

را در تئاتر تخیل می کنیم هم خارج بود.
کارگردان دایره گچی قفقازی ادامه داد: وزیر فرهنگ و ارشاد، تمام 
اینکه این  از  موارد مالی سال 1396 را بسیار شفاف اعالم کردند. 
شفاف سازی، آمار و ارقام به این صورت انجام شد راضی بودیم. ولی این 
شفاف سازی باید خیلی دقیق تر و جزیی تر انجام شود حتی از سوی 
واحدهای پیرامون وزارت ارشاد. با این حرکت امید داشتم امسال سال 
بهتری برای هنر تئاتر باشد و برایمان نوید روزهای بهتری می داد. ولی 
متوجه شدیم، خیر، نه تنها این امر خیلی خموش مسیر خودش را تا 
کم سویی کامل طی کرد، بلکه همراه این شفاف سازی ها و شاید بدون 
ارتباط با آن یکسری نگرانی ها مطرح شد که هجمه ها را علیه تئاتر 
تزاید بخشید و خیلی عجیب بود. فکر می کردیم این شفاف سازی در 
مسیر مسائل بسیار شاخص پیشرفت مدنی کشور است آن هم زمانی 

که در چند سال گذشته همواره خواستار قوانین موضوعه برای رشد 
تئاتر خصوصی بودیم و حتی گاه ناموافق این گونه رشد.

کارگردان سه خواهر با بیان اینکه تغییر سلیقه وزارت ارشاد نیز به 
شخصه برایم امیدوارکننده بود، تصریح کرد: مسئله دیگر تغییر سلیقه 
وزارت فرهنگ و ارشاد بود که رو به سوی فعالیت صنفی داشت و 
جلسه ای با خانه تئاتر برگزار شد. وزیر معتقد بود به هر کم و کیف 
تنها تشکلی که فعالیت های شبه صنفی می کند خانه تئاتر است. خانه 
تئاتر می تواند آئین نامه نوشتن را آغاز و قانون ها را اعالم کند و شروع 
کنیم به تدوین آن ها تا در مجلس شورای اسالمی به تصویب برسد. 
ما در زمینه تماشاخانه های خصوصی این کار را کردیم. ولی شدت 
ناآرامی ها در این حوزه آنقدر زیاد شد که این اتفاق به فراموشی رفت. 
وقتی مسئله، مسئله آبرو، حیثیت و حفظ همین مقدار آبروی مانده 
در زیستن باشد دنبال قانون بودن و قانون نوشتن برای فرهنگ مسئله 

ثانویه محسوب می شود.
رحیمی ادامه داد: از طرفی به این دلگرم بودیم که طبق مصوبه های 
شورای عالی انقالب فرهنگی و آن هم از پس نظارت های چندگانه 
شورای نظارت، وقتی از ما پرسیده می شود چرا؟ باید با یک مکان 
قانونی طرف باشیم. دلمان خوش بود شورای نظارت داریم و می توانیم 
متأسفانه  ولی  دهیم.  انجام  را  کارمان  تا  باشیم  داشته  اتکا  آن  به 
دیدیم خود شورای نظارت آسیب پذیرترین واحد تئاتری کشور شد 
و قدرت کافی حتی برای حفظ خود نداشت. این احساس بی امنیتی 
و پراکندگی آرا به وجود آمده باعث شد که پرسش ما این باشد که 
بگویید یک شهروند قانون مدار تئاتری با چند نفر، چند واحد و چند 

نهاد طرف است و باید به کدام قوه پاسخ گو باشد؟
کارگردان چند کاپریس برای ویولون از اختالف نظرهای هنرمندان 
تئاتر گفت و اظهارداشت: این اختالف نظرها یک زمان درونی حل 
می شود. ولی متأسفانه شاید عده ای به هر دلیل مشکالت را طوری 
منعکس می کنند و با گزارش هایی که به جاهای مختلف ارائه می دهند 

سیاه نمایی به وجود می آورند و عده ای را نگران می کنند.
و  انتخاب  خطای  و  آزمون  را  هنر  در  خطا  و  آزمون  رحیمی 

تصمیم های انسانی دانست و اضافه کرد: باید راه صد ساله ای را برای 
به ثبات رساندن فرهنگ طی کنیم. حتی اگر خطایی را در جریان 
فرهنگ و هنری متصور باشیم به هیچ عنوان نمی تواند به مردم ضربه 
بزند چرا که اساساً فرهنگ و هنر به ویژه هنر تئاتر با نشان دادن مسیر 
زندگی کامالً و واضح می آید و به مدیران می گوید علی رغم زحماتی 
که می کشید این اشکاالت وجود دارد و باید به فکر باشید. به ویژه هنر 
تئاتر که همیشه به سیاست های موجود، به مسائل حکومت و دولت ها 

کمک کرده است.
کارگردان تقاطع 2002 توضیح داد: این میزان دقت نظری که معلوم 
نیست از چه سویی متمرکز صورت می گیرد برای آبرو و عزت تئاتر 
که دارای نیات بسیار واالست چه در منطقه چه در کل دنیا به دور از 
انصاف است. شاهدیم هنرمندان به دادگاه احضار می شوند و باید منتظر 
حکم بمانند. حتی با انواع وثیقه نمی توانند مسئله را حل کنند. این 
اتفاقات موجب احساس ناامنی و تردید هنرمندانی می شود که همه 

این سال ها دست خالی کار کردند.

کارگردان آخرین نوار کراپ با اظهارتاسف از اینکه با مسائل فرهنگی 
و هنری عجوالنه برخورد می شود، گفت: باید فضای شورایی به وجود 
آید. مدام تکرار کرده ایم همه مسائل را شوراهای تخصصی باید حل 
کند اما چرا تک روی صورت می گیرد؟ به یک باره بالیی بر سر تئاتر 
می آید که از هر طرف نگاه می کنیم متوجه نمی شویم این ضرر و زیان 
هنگفت فرهنگی و این اقدام های عجوالنه که بر پیکر فرهنگ و هنر 
کشور زده می شود را چه کسی باید پاسخ گو باشد؟ امیدوارم بتوانیم راه 
مودت را در پیش بگیریم و با صحبت و همدلی مشکالت را برطرف 

کنیم. ما همه مردمان این بوم و بریم، قصه و غصه مان یکی است.
او مواردی را که سیاه نمایی نام گذاشته می شود ویژگی خود تئاتر 
دانست و ادامه داد: این مسائل سیاه نمایی نیست نشان دادن مشکالت 
است یک کالبدشکافی ناب. اگر هنر تئاتر هم نتواند بعضی از مشکالت 
جامعه را نشان دهد پس باید بگوییم آن جامعه فاقد نقادی است. این 
نقد، نقد بدگویانه نیست. این نقد، زندگی، مشکالت و تصمیم های 

درست و نادرست انسان اجتماعی را نشان می دهد.
کارگردان آسیدکاظم با این توضیح که واکنش هنرمندان به اتفاقات 
رخ داده، باید در فضای آرام مانند گردهمایی که خانه تئاتر برگزار 
کرد صورت بگیرد، تصریح کرد: ما هنرمندان نه ناامیدیم و نه خواسته 
عجیب و غریبی داریم. همان طور که در بیانیه آمد خواسته های به حق 
داریم که مدنی است. ما هنرمندان تئاتر خیلی فقر و بیکاری کشیدیم 
و ناامنی دیده ایم. یکی از آسیب پذیرترین قشرهای این مملکت هستیم. 
در طول این مدت اگر حق و حقوقمان را به موقع می دادند برایمان 
بسیار مسئله عجیبی بود. در طی سال های فعالیتم به یاد ندارم کاری 
کرده باشم که حداقل یک یا دو ماه بعد از آن پول دریافت کرده باشم. 
ما این گونه کار کردیم و نباید به این شکل مورد بی حرمتی قرار بگیریم. 

باید غیور باشیم و با عزت نفس کار تئاتر را ادامه دهیم.
او هر واکنشی که آرامش را از جامعه بگیرد بر ضد تئاتر دانست و 
ادامه داد: یک تئاتری هیچ گاه نمی آید آرامش خود را برهم بزند. چون 
هنر تئاتر در تمام شریان ها و جریاناتی که آرامش وجود دارد ریشه 
می دواند. پس ما معتقد به آرامش هستیم. صنف تئاتری صنفی است 

که در آرامش اجتماعی می تواند کارش را ادامه دهد.
رحیمی اضافه کرد: باید مسائل مربوط با کارمان را که تا به حال 
بازگو نکردیم بگوییم. سال هاست که برخی هنرمندان به دادگاه ها 
احضار شده اند ولی در این باره سکوت کردیم وغیر از امسال هیچ 
سالی به این رسایی نگفتیم تا اینکه دوستان مان را به بازداشتگاه بردند. 
بارها کارگردان ها را خواستند و جریمه کردند ولی ما هیچ انعکاسی از 
این موضوعات نداشتیم چون می خواستیم صورت زیبای جامعه برهم 
نریزد. شدت این احضارها امسال آنقدر باالست که دیگر هنرمندان 
جریان  نمی دانیم  هنوز  دارند.  حق  البته  و  شدند  بی طاقتی  دچار 
چیست؟ افرادی دارند برای تئاتری ها سرنوشتی را مقدر می کنند 
که تخصص آن را ندارند. این افراد باید بدانند با دیدن چند تئاتر و 
درباره آن صحبت کردن تخصصی در تئاتر ایجاد نمی شود. امروزه تئاتر 
یکی از پیچیده ترین ترکیبات هنری است که هیچ هنری با آن برابری 

نمی کند.

یک کارگردان تئاتر مطرح کرد:

سال عجیبی برای هنر تئاتر بود


