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جایزه اش مثل خرمای 
مجلس ختم است!

انتقاد محسن تنابنده از جشنواره جام جم:

»رنار« به ایران می آید؟
نزدیکان رئیس فدراسیون فوتبال ایران از گفتگو و مذاکرات با هروه رنار مربی 

فرانسوی تیم ملی فوتبال مراکش خبر دادند

2 
ز  

گی
ن ان

جا
هی

4
 پراید در یک سال
چقدر گران شد؟

4
 افزایش 2برابری نرخ

تمام شده تولید دام 
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 پاتک سرهنگ علیفر

به خیابانی و عادل

2
نارضایتی مدیران از برخی 

برنامه هایم طبیعی است

کوروش سلیمانی مطرح کرد:

هشدار نسبت به جریان سازی نادرست در تئاتر
نمایش

2

پنجره مجازی

 سیدجالل حسینی کاپیتان سرخ پوشان با منتشر کردن
عکسی از هم تیمی هایش به آنها قبل از بازی برابر سپیدرود 

روحیه داد.

حجت االسالم رئیسی در پیامی اینستاگرامی نوشت: روز پنج شنبه 
اول فروردین از ساعت ۱۵ در رواق امام خمینی )ره( حرم مطهر 

گردهم آییم و از زالل  فرمایشات رهبر عزیز انقالب سیراب شویم.

رامین رضاییان با انتشار عکسی در استوری اینستاگرامی خود با 
کنایه به برنامه نود و عادل فردوسی پور، دریافت این جایزه را به 

گلزار تبریک گفت.

در آخرین پنجشنبه سال ۱۳۹۷ فرهاد مجیدی تصویری از 
اسطوره های از دنیا رفته باشگاه استقالل در صفحه اینستاگرام 

خودش منتشر کرد و یاد آن ها را زنده نگه داشت.

| كورش ســليمانى  بــا اعتقاد بر اينكه ســى وهفتمين 
جشنواره تئاتر فجر به لحاظ سازماندهى و مديريتى، نمره قبولى 
مى گيرد، نسبت به جريان سازى نادرســت در تئاتر، هشدار داد. 
به گزارش كائنات به نقل از ايسنا، اين كارگردان تئاتر كه در اين 
دوره از جشنواره نمايش «خرده نان» را روى صحنه برد، با ارزيابى 
جشنواره ى سپرى شده در واپســين روزهاى سال گفت: پس از 
اجراى عمومى نمايش مان، از ســوى دبير محترم جشنواره براى 
شركت در اين رويداد دعوت شديم و با توجه به تمايل خود گروه 
و شــناختى كه از آقاى برهانى مرند دبير جشنواره داشتيم كه از 
همكاران خوب ما با سابقه اى روشن هستند، شركت در جشنواره 
را پذيرفتيم.او اضافه كرد: جشنواره امسال به لحاظ نظم و انضباط 
و ســازماندهى، نمره قبولى مى گيرد و شــخصاً به عنوان يكى از 

شــركت كنندگان، هيچ گونه بى نظمى و مساله آزار دهنده اى در 
آن نديدم و اين را بدون هر گونه تعارف و مســامحه اى مى گويم. 
برگزارى جشــنواره اى، با اين گســتردگى و حجــم، بدون هيچ 
حاشيه اى، اتفاقى بسيار خوب اســت كه بايد به برگزاركنندگان، 

خسته نباشيد؛ گفت.
ســليمانى خاطرنشــان كرد: امســال بــه دليــل درگيرى و 
مشــغوليتى كه بابــت اجــراى نمايش خــودم در جشــنواره 
داشتم،متأسفانه نتوانستم كارهاى زيادى ببينم و نمى توانم درباره 
كيفيت آثار بويژه نمايش هاى خارجى قضاوت كنم اما با توجه به 
روندى كه در چندين دوره فعلى جشــنواره تئاتر فجر داشته ايم، 
معتقدم در وضعيتى كه براى برگزارى جشنواره و بويژه دعوت از 
گروه هاى خارجى، امكانات مالــى اندكى داريم و بودجه ناچيزى 

دست مان است، بهتر است به جاى كميت گرايى، به دعوت از چند 
كار با كيفيت باال بسنده كنيم. مانند نمايش هايى كه در سال هاى 
دورتر براى شركت در جشنواره فجر دعوت مى شدند؛ نمايش هايى 
كه عموماً مبتنى بر متون نمايشــى بزرگ جهان بودند و اجراى 
آنها در جشنواره ما بر جريان كلى تئاتر كشورمان تأثيرگذار بود و 
بخصوص براى گروه هاى جوان تر و دانشجو، جنبه آموزشى داشت.
كارگردان نمايش «فالو مى» هشدار داد: دعوت از نمايش هاى 
بى كيفيــت به جشــنواره فجر، تأثير منفى بر تئاتر مــا دارد. در 
سال هاى اخير ديده ايم كه بيشتر نمايش هاى خارجى مبتنى بر فرم 
بوده اند و ناخودآگاه اين ذهنيت در دانشجويان و گروه هاى جوان 
بويژه گروه هايى كه از شهرهاى ديگر در جشنواره شركت مى كنند، 
ايجاد شده كه همه تئاترهاى خارجى مبتنى بر فرم است و همين 

مســاله، اتفاق بدى در تئاتر ما ايجاد كرده است چراكه فرماليسم 
بدون تفكر، هرگز راه به جاى خوبى نخواهد برد.

او بــا تاكيد بر لزوم توجــه به متن هاى بزرگ و داراى انديشــه 
خاطرنشــان كرد: فرم گرايى هرگز نمى تواند موجب حذف متون 
نمايشى درخشانى باشــد كه پر از تفكرات بزرگ انسانى هستند و 
كنار گذاشتن اين گونه نمايشنامه ها، تأثيربسيار بدى بر تئاتر ما بر 

جاى خواهد گذاشت.
سليمانى جايگاه جشــنواره ى تئاتر فجر را در تئاتر ايران، بسيار 
تعيين كننده دانست و گفت: جشــنواره تئاتر فجر، رويداد بسيار 
مهمى در تئاتر ماســت صرف نظر از اينكه در آن شــركت كنيم يا 
نكنيم و جوايز آن هم بسيار اهميت دارند چراكه اين جايزه ها جريان 
سازى مى كنند و در ســال هاى اخير ديده ايم، جشنواره تئاتر فجر 
آنچنان برخى از استعدادها را بزرگ كرده كه آن جوانان دچار توهم 
شده اند و از ســوى ديگر با بى اعتنايى به ديگر چهره هاى مستعد، 

موجب سرخوردگى آنان شده است.
كارگردان نمايش «ناگهان پيت حلبى» ادامه داد: مهم تر از اينها، 
حمايت جشنواره تئاتر فجر، از يك جنس خاص نمايشى است كه 
موجب مى شود تئاتر ما از تنوع و تكثر دور شود و آن جريان سازى 

كه بدان اشاره كردم، به شــكلى ديگر رخ مى دهد. همه اينها براى 
تئاتر ما تهديدى بزرگ است. فاجعه آنجاست كه وقتى با تئاترهايى 
فاقد ارزش مواجه مى شويم، جشنواره فجر اتفاقاً به همين نمايش ها 
جايزه هم مى دهد و با اين شــيوه، جريانى ناسالم را در تئاتر ايجاد 

مى كند.
سليمانى افزود: براى ما اجراى تئاتر و شريك شدن آن با تماشاگر، 
اهميت دارد و درست است كه وقتى جوان تر بوديم، جايزه هم مهم 
بود ولى بعد از سال ها تجربه، جايزه ديگر اهميتى ندارد و حال به 
جايى رسيده ايم كه فكر مى كنيم نبايد وقت را هدر داد بلكه بايد از 

هر لحظه براى خلق يك اثر نمايشى بهره جست.
او اضافه كرد: شخصاً بسيار مشتاق كار كردن هستم و استقبال 
تماشاگران برايم مهم تر از اجراى نمايش در جشنواره هاست ولى 
نبايد جريان ســازى تئاتر فجر را فراموش كنيم بلكه هر يك از ما 
در هر جايگاهى كه هستيم، بايد احساس مسئوليت داشته باشيم 
و فراموش نكنيم كه همه چيز از انتخاب متن آغاز مى شــود و به 
اين بينديشيم كه حمايت از هر اثر نمايشى چقدر بر بدنه تئاتر ما 
اثرگذار است و از نظر علمى آموزشى و پژوهشى چگونه تئاتر اصيل 

ما را تقويت مى كند.


