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شبکه فاضالب، تهران را می بلعد!
پدیده فرونشست ها با وجود بی اعتنایی مسئوالن همچنان تهران را تهدید می کنند
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اقدام جهانی برای دستیابی مهاجران به 
پوشش سالمت همگانی

سازمان بین المللی مهاجرت تاکید کرد

دالر به خواب زمستانی رفت
گزارش بازار بورس 

معامالت امروز با تعادل نسبی آغاز شد اما به مانند روزهای گذشته 
هر چه بازار جلوتر رفت فشار عرضه ها نیز افزایش یافت. در این میان 
پاالیشی ها بیشتر از سایر گروه ها تحت فشار عرضه قرار گرفتند و در 

ساعات پایانی معامالت بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص گذاشتند.
این روزها بورس تهران روزهایی کم نوسان و توام با رخوتی را سپری 
می کند. روزهای که با نوسان های پردامنه بازارهای موازی نظیر سکه و 

ارز و همین طور بازارهای متالطم جهانی همزمان شده است. از طرفی 
اقدامات عملی  و  تحریم ها  اثر  برای آشکار شدن  گران  معامله  انتظار 

سیاست گذاران فاز احتیاط را در معامالت پر رنگ کرده است.
روزهای  مانند  به  اما  شد  آغاز  نسبی  تعادل  با  امروز  معامالت 
یافت.  افزایش  نیز  ها  رفت فشار عرضه  بازار جلوتر  هر چه  گذشته 
عرضه  فشار  تحت  گروه ها  سایر  از  میان پاالیشی ها بیشتر  این  در 

منفی  تاثیر  بیشترین  معامالت  پایانی  ساعات  در  و  گرفتند  قرار 
در  هیجان  می رسد  نظر  به  دیگر  طرف  از  گذاشتند.  شاخص  بر  را 
کمتر  گروه ها  این  نمادهای  و  کرده  گروه بانکی و خودرویی فروکش 
در معرض صف خرید یا فروش قرار گرفتند و اغلب در دامنه منفی 

ولی با درصدهای کم معامله شدند.

آقای رییس جمهور! از یک سوراخ دوبار گزیده نشوید
تکرار اشتباهات روحانی  و باالبردن توقعات مردم
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صفحه 5

 چالش اعتماد به نخست وزیری »ترزا می«تلویزیون باید به مردم و افکار عمومی توجه کند
از سوی نمایندگان حزب محافظه کار انگلیس صورت گرفتمحمداسماعیل سعیدی، نماینده مجلس:

 رهبر انقالب: دریادار سیاری:

یگان های ارتش 
آماده

انجام ماموریت 
هستند

مسئوالن مراقب 
باشند تا فریب زبان 

بازی دشمن را 
نخورند
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فاطمه معتمدآریا گفت: اثرات جنگ از شاهرگ مان 
به ما نزدیک تر است و من به عنوان کسی که کار 
حساسیت  مقوله   این  به  نسبت  می کند،  هنری 

بیشتری دارم.
به گزارش ایسنا، این بازیگر تئاتر و سینما چهارشنبه 
21 آذرماه در نشست خبری که به بهانه ی اجرای نمایش 
کارگردانی  و  نویسندگی  به  خاطره«  ختم  »خنکای 
حمیدرضا آذرنگ در سالن کنفرانس تئاتر شهر برگزار شد، 
درباره ی حضورش در این نمایش که پیش از این توسط 
چند کارگردان دیگر هم اجرا شده است؟ بیان کرد: وقتی 
متن این نمایش را خواندم فکر کردم چطور می شود به آن 
نه گفت! چون »خنکای ختم خاطره« تاریخ مصرف ندارد 
و برای من در هنر هیچ چیز مهم تر از این مساله نیست. 
جنگ تا پایان عمرم با من همراه است چون اثراتش را در 

همه جا می بینم.
او افزود: حتی بدون اینکه در آن سالها متولد شده باشیم 
اثرات جنگ را همراه خود می بینیم و گاهی هر روز با 
نمی خواهم  البته خیلی  بیدار می شویم.  کابوس جنگ 
این قدرت،  درباره ی چیزهای منفی صحبت کنم ولی 
هست که امروز پس از این همه سال که از جنگ گذشته، 
چند پله باالتر از مصیبت جنگ بایستیم و درباره ی آن 

حرف بزنیم.
تا  در سینما  کارهایم  اولین  از  من  معتمدآریا گفت: 
آخرین آنها در هر دوره ای حتما کاری در ارتباط با جنگ 
داشتم و از این که در نمایش »خنکای ختم خاطره« 
می توانم وجود پلید و زشت جنگ را به صلح و دوستی 

تبدیل کنم، خوشحالم.
ایسنا  سوال  به  پاسخ  در  همچنین  »گیالنه«  بازیگر 
درباره ی حال این روزهای تئاتر و ممیزی های احتمالی 
که در این نمایش با توجه به به روز بودن حرف آن اعمال 
شده است، گفت: حال همه چیز بد است ولی به نظرم به 
ما ربطی ندارد. ما به عنوان کسانی که با هنر سر و کار 
داریم حالمان همیشه خوب است چون هنر پراز عشق و 
آفرینش است و چیزهای دیگری که حالشان بد است را با 

تئاتر خوب می کنیم.
وی ادامه داد: من هر زمانی که در کاری حضور داشتم 
به این فکر می کنم که کار خود را انجام دهم. ممیزی 
مساله ی امروز و دیروز ما نیست و حتی قبل از انقالب 
هم وجود داشته است اما آنچه آدم را ناراحت می کند، 
ممیزی نکردِن ابتذال است.البته نمی خواهم نامی نامعقول 
روی هنر بگذارم ولی خوشحال می شوم اگر بشنوم جلوی 
بی خردی گرفته می شود یا جلوی بی فرهنگی گرفته شود. 
ما در این گروه به طور جدی تالش می کنیم هیچ نسبتی 

با این بی فرهنگی های فعلی نداشته باشیم.
همچنین حمیدرضا آذرنگ نویسنده و کارگردان این 
نمایش درباره ی کارگردانی کردن »خنکای ختم خاطره« 
که زمانی آن را به کارگردانی نیما دهقان بازی کرده بود، 
گفت: من اغلب آثاری که خودم آنها را نوشته ام، کارگردانی 
کرده ام و البته در یک دوره ای با نیما دهقان همجواری 

داشتم و او یک سری از نوشته های مرا اجرا کرد اما همان 
زمان که آن را می نوشتم دوست داشتم این متن را با نگاه 

خودم نیز به اجرا برسانم.
وی افزود: زمانی که نمایش »خنکای ختم خاطره« از 
سوی آقای مسافر آستانه ) مدیر وقت انجمن تئاتر دفاع 
مقدس( به نیما دهقان سفارش داده شد، حدود 20 روز 
وقت داشتیم تا آن را به سرانجام برسانیم و من شبانه 
روز شروع به نوشتن کردم ولی به آنها گفتم بگذارید این 
نمایش اجرا نشود چون نوشتن برای من ساده رخ نمی دهد 
و در طول کار کم آورده بودم. با این حال متن »خنکای 
ختم خاطره« تنها متنی است که در کوتاه ترین زمان 
ممکن نوشته شد و با توجه به شرایط سیاسی آن سالها 
)سال 88( استقبال صورت گرفته از آن را باور نمی کردیم.
این بازیگر، نویسنده و کارگردان با ابراز خوشحالی از این 
که فاصله ی زمانی 9 ساله بهانه ای برای اجرای دوباره این 
نمایش فراهم کرده است، گفت: برای این اجرا خودم را این 
طور قانع می کنم که شاید کمی نیاز جامعه ما بوده به ویژه 
به خاطر اتفاقات عجیب و غریبی که در تئاتر رخ می دهد 
و شاید برای اقناع کردن سلیقه های متفاوت مردم اجرای 
این کار اتفاق خوبی باشد. هر چند شاید خیلی هم مورد 
پسند تئاتری ها نباشد. با این حال تالش کردم به تازه و 
بکر بودن کار فکر کنم و برای انتخاب بازیگران و عوامل 
هم به جز خودم سعی کردم تجربه ی تازه را شاهد باشیم.

آذرنگ با اشاره به این که حدود دو ماه است که تمرینات 
این نمایش انجام می شود بیان کرد: متاسفم بگویم که 
در قرن 21 در شرایطی که تئاتر دنیا جایگاه باال بلندی 
را پیدا کرده این افسوس برای ما وجود دارد که از هر 
لحاظ باید همه چیز را برای اجرای یک نمایش، خودمان 
پیش ببریم و البته روند کار طوری پیش می رود که حتی 
عذاب های آن هم برایمان لذت می شود اما می دانم حال 
عمومی مردم خوب نیست و قطعا حال گروه ما هم خوب 
نیست. حال ما نسبت به اجرای »خنکای ختم خاطره« 
خوب است و امیدوارم تماشاگران هم با دیدن آن حال 

خوبی داشته باشند.

وی در پاسخ به این سوال ایسنا مبنی بر این که با توجه 
به حضور نسل جدیدی از تماشاگران تئاتر که تصور و 
درکی از جنگ ندارند، مخاطبان خود را چطور دسته بندی 
می کند؟ گفت: از همان آغاز کار تالش می کنم برای تمام 
افراد جامعه نمایش ام را به اجرا برسانم. البته سالهای سال 
است که شعار تئاتر برای همه را سر می دهیم ولی شعار 
بودن بیشتر بیرون می زند چون تئاتر به سمتی می رود که 

مخاطبش فاصله می گیرد.
او با اشاره به این که تئاتر سفارشی را نقد نمی کند 
افزود: این من نیستم که دغدغه مند هستم بلکه خود تئاتر 
دغدغه مند است و بیشتر آثاری که در تئاتر ماندگار شدند، 
آنهایی بودند که در زمان خود جریان ساز شدند و االن هم 
که »خنکای ختم خاطره« اجرایی شده به این دلیل است 

که حرف روز را می زند.
این کارگردان تاکید کرد: من فکر می کنم نگاه فرهنگی 
غلطی رایج شده چون این ما هستیم که انتخاب تماشاگر 
را تعیین می کنیم و سالهاست مسیر مخاطب را به سمتی 
برده ایم که دلمان خواسته، در حالی که مردم صاحب 
سلیقه های متفاوت هستند و مطمئن هستم اگر حال 
امروز تئاتر خوب بود اصال چنین مواردی مطرح نمی شد، 
مانند همان سال پر از اختالفات که من اصال اسم آن را 
اغتشاشات نمی گذارم؛ وقتی تماشاگران زیادی به دیدن 
این نمایش آمدند که از سلیقه های مختلفی برخوردار 
هرگز  تئاتر  رسالت  معتقدم  دلیل  همین  به  بودند، 
کاتارسیس و پاالیش نیست و این وظیفه مرکز بهداشت 
هر کشور است. وظیفه تئاتر پر کردن و بار گذاشتن روی 
دوش مخاطب است تا وقتی از سالن نمایش بیرون می آید 

با خود بگوید انگار وظیفه ای دارد و کاری باید انجام دهد.
آذرنگ همچنین در بخش دیگری از صحبت های خود 
درباره ی اجرای نمایش »خنکای ختم خاطره« با انتقاد از 
این که در بخش هایی از کشور این نمایش بدون مجوز 
)از نویسنده( اجرا شده است، گفت: من آدمی هستم که 
نوجوانی و جوانی ام در جنگ گذشت و نگاهم به جنگ 
انسانی است. من معتقدم پس از جنگ، درمان و روان کاوی 
صورت نگرفت و این اتفاق باید می افتاد به همین دلیل 
است که هنوز در چنین وضعی قرار داریم. اگر پس از 
جنگ به مردم بیشتر فکر می کردیم حالشان به شدت 
بهتر بود، اما زخم های جنگ امروز عفونی شده و برخی از 

آدمهای آن زمان امروز کاسبی می کنند.
او در بخش دیگر هم درباره ی حضور جوانان در عرصه 
هنر و به ویژه تئاتر بیان کرد: یکی از معضالت هنر ما 
آرزوُکشی در جوانان است. من به یاد می آورم سالها به 
خاطر این غول بُتنی ) تئاتر شهر ( ریاضت کشیدیم و 
وقتی به آن وارد شدیم حس غرور داشتیم اما نسل تازه 

این را درک نمی کند.
در این نشست برخی دیگر از عوامل و بازیگران هم 
حضور داشتند که به سارا شاهرودیان، پریا وزیری، ماهرخ 
لک، امین میری، مجید رحمتی و هیراد آذرنگ می توان 

اشاره کرد.


