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صندوق حمایت 
از سینمای کودک 

تشکیل می شود
سی و پنجمین جشنواره فیلم های 

کودکان و نوجوانان؛ افتتاحیه: دی ۱۴۰۱، 
برگزاری: مهر ۱۴۰۲

افتتاحیه سی و پنجمین جشــنواره بین المللی 
فیلم های کــودکان و نوجوانــان ۲۳ دی ماه در 
اصفهان برگزار می شود. جشنواره ای که امسال 
به صورت غیررقابتی برپا خواهد شد. دیروز خبر 
رسید جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان تا ۲ 
سال در اصفهان ماندگار شده؛ جشنواره ای که در 
۲۳ دی ماه یک مراسم افتتاحیه خواهد داشت 
و به صورت رسمی از ۱۰ تا ۱۶ مهرماه ۱۴۰۲ در 
نصف جهان برگزار می شود؛ در شهری که نامش 
با جشنواره کودک گره خورده است و همه آن را با 
عنوان جشنواره اصفهان می شناسند؛ هر چند در 
ادوار مختلف تهران، کرمان و همدان هم میزبان 
این فستیوال بوده اند. جشنواره فیلم های کودکان 
و نوجوانان ایران پیوندی ناگسستنی با سینمای 
کودک و نوجــوان دارد و هر وقت این ســینما 
رونق داشته، جشنواره هم باشکوه برگزار شده و 
همزمان که حال سینمای کودک و نوجوان خوب 
نبوده، سکه جشنواره هم از عیار افتاده است. مثل 
امسال که در بحرانی بی سابقه کمبود فیلم کودک 
و نوجوان برگزاری جشنواره را رقابتی و غیرممکن 
کرده بود و درنهایت هم تصمیم گرفته شد این 
رخداد ســینمایی به صورت غیررقابتی برگزار 
شود.مدیر روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی 
در گفت وگو با ایســنا، از امضای قرارداد ۲ ساله 
با شــهرداری اصفهان برای برگزاری جشنواره و 
تشکیل صندوق حمایت از ســینمای کودک و 
نوجوان خبر داد.او گفت: به دلیل اینکه همیشه و 
در سال های گذشته، این جشنواره در روند تولید 
سینمای کودک و نوجوان نقشی نداشت امسال 
تدبیری اندیشیده شــده تا صندوق حمایت از 

سینمای کودک و نوجوان راه اندازی شود.
 در این صندوق با مشــارکت میان شهرداری 
اصفهــان و بنیاد ســینمایی فارابــی، فرصت 
ســرمایه گذاری به منظور تولید در ســینمای 
کودک و نوجــوان فراهم می شــود. به همین 
منظور و همزمان با برگزاری مراســم افتتاحیه 
جشــنواره در تاریخ ۲۳ دی ماه ســال جاری، 
فراخوان این صندوق نیز اعالم خواهد شــد و 
در اردیبهشت ماه ســال ۱۴۰۲ با برگزاری یک 
مراسم، طرح های برگزیده برای حمایت برای 
تولید معرفی خواهند شد. در مهرماه ۱۴۰۲ نیز 
سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان برگزار می شــود و نتیجه 
طرح هایی که موردحمایت قــرار گرفته اند در 
قالب فیلم های سینمایی و تولیدات مختلف در 

این جشنواره نمایش داده می شوند.

میزبانی اصفهان برای جشنواره؛ از تردیدها 
تا یقین

بیست وچهارم اردیبهشــت ماه ۱۴۰۱ بود که 
با حکم ســیدمهدی جوادی، مدیرعامل بنیاد 
ســینمایی فارابی، کارگروهی با هدف ارزیابی 
و بررســی معایب و محاسن ســی وچهارمین 
دوره  جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانــان، آسیب شناســی و ارزیابی نقاط 
ضعف و قوت دوره های گذشــته این جشنواره 
و بهره گیری از نظرات هنرمندان، صاحب نظران 
و متخصصــان ایــن حــوزه، همچنیــن ارائه 
راهکارهایــی درخصــوص ارتقای ســینمای 
کودک و نوجــوان و برون رفِت آن از شــرایط 
فعلی، برگزاری جشــنواره به صورت ســاالنه 
یا دوســاالنه، بررســی شــرایط مناسب برای 
میزبانی جشــنواره و جایــگاه بین المللی آن، 
چگونگی ارتقاي این جایگاه و ارائه پیشنهادها و 
برنامه ریزی درخصوص دوره های آتی آن مبتنی 

بر بهره مندی از تجارب گذشته، تشکیل شد.
بعــدازآن در آخرین روزهای اردیبهشــت ماه 
۱۴۰۱ محمــد خزاعی، رئیس ســازمان امور 
سینمایي و سمعی بصری در بخشی از سخنان 
خود در نخســتین دور از برگزاری ســفرهای 
استانی مســئولین این ســازمان در همدان به 
برگزاری جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان 
اشاره کرد و از همدان به عنوان یکی از گزینه های 

اصلی میزبانی جشنواره نام برد.
او همچنین در نشســت دیگِر خود با استاندار 
همدان اعالم کرد: استان های کرمان، اصفهان 
و همدان متقاضی برگزاری جشــنواره هستند 
که براســاس میــزان مشــارکت و همکاری 
دســتگاه های اجرایی استان و شــهرداری ها 
در این خصــوص تصمیم گیری خواهد شــد. 
 آخریــن توافقنامه این جشــنواره بــه تاریخ
۲۴ اردیبهشــت ماه ۱۳۹۷ میان سازمان امور 
سینمایی و سمعی بصری وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و شهرداری اصفهان نامحدود ذکرشده 
بود؛ اما ســؤال این بود که، چرا بنیاد سینمایی 
فارابی همچنان به دنبال انتخاب میزبان است؟ 
تــا اینکه درنهایت اعالم شــد اصفهــان قطعا 
 میزبان جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان

 خواهد بود.

جشنواره
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منشور مقاومت
مروری بر پیام مهم حضرت امام خمینی ره 

به مهاجران جنگ تحمیلی و دشمن شناسی ایشان

قلب پرنده
 نگاهی به مجموعه »پوست شیر«

 که در شبکه نمایش خانگیدر حال پخش است 

نامه نویس بی صدایان
محمود زندمقدم که روز دوشنبه درگذشت، محقق جدی سیستان و بلوچستان بود

نه از سر تواضعی که قصدش تفاخر و کاله یک بری بر سر نهادن است، 
بلکه برای تأکید بر وجه اسنادی کتابش گفته بود: »درواقع آن که سخن چهره

می گوید، داستان می سراید، حدیث نفس می کند، شرح عشق و هجران 
می دهد، گله می کند، شکوه می کند، شعر می خواند، بلوچ است. قلمزن، کاِر نامه نویس 
جلوی پستخانه را انجام داده است؛ همین.« اما این »همین« به همین سادگی میسر نشده 
بود، حاصل عمری بود که در سرزمین بلوچ ها و در کنار مردمانش گذراند؛ حاصل عشق و 
دلسوزی، حاصل تیزبینی و سخت کوشــی، حاصل تن ندادن به مقتضیات کار اداری و 
تحلیل نرفتن در چرخ دنده های مناسک بوروکراتیک و از دست ندادن َشم پ ژوهش و عشق 
به ثبت واقعیت. اینها را در توصیف گوشه ای از منش و روش مرحوم محمود زندمقدم که 
روز دوشنبه در 8۴سالگی چشم از جهان فروبســت نوشتیم. زندمقدم پژوهشگری بود 
حاذق و نویســنده ای قادر. حتما پژوهش در نظرش معنایی جز سهیم شدن در حاصل 
دسترنج دیگران داشت که سال ها وقت و عمر خود را صرف شناخت سیستان و بلوچستان 
کرد. اگر اینطور نبود، می رفت پی اینکه منصبی دانشگاهی برای خودش دست وپا کند و 
در حاصل پرمایه یا حتی بی مایه دانشــجویی که به تنهایی پایان نامه و رساله و مقاله ای 

نگاشته سهیم شود و رتبه بگیرد و مدارج ترقی را ۲ تا یکی طی کند.
مرحوم زندمقدم نخستین بار سال۱۳۴۳ به عنوان کارمند دولت برای ثبت آمار هزینه و 
درآمد خانوارهای چند روستای نمونه به سیستان و بلوچستان سفر کرد. او که متولد۱۳۱۷ 
بود، در آن سفر حدود ۲۶سال داشت. در ۲۶سالگی چه دید که در آن دوران که سفر به 
این خطه با مشقت بسیار همراه بود، فکرش مشغول آن شد؟ از همین نخستین سفر شروع 
می کند به یادداشت برداری هایی در شرح و تصویر حال و هوای بلوچستان. سال۱۳۴5، 
۲بار سفر کرد به سیستان و بلوچستان. اواخر سال۱۳۴۹ و اوایل سال۱۳5۰ رفت و به قول 

بلوچ ها »نشست« در بلوچستان تا سال۱۳5۷. اتفاقا در دانشگاه سیستان و بلوچستان و 
دانشکده دریانوردی چابهار هم کار کرد، اما منش و خمیره اش اجازه نمی داد یا قوانین و 
قواعد، به هر حال هر چه بود، باید خودش می دید و نتیجه می گرفت و می نوشت و ثبت 
می کرد. برای ســال ها، سالی ۳،۲ بار، به قول خودش »ســفرکی« می کرد به این دیار و 
تحوالت و دگرگونی های جنبه های مختلف زندگی در آنجا را ثبت و ضبط می کرد. بعد 
از اینکه مجموع تحقیقات و نوشته هایش را اول بار با عنوان »حکایت بلوچ« منتشر کرد، 
اهلش آشنا شــدند با محققی که کارش جدیت و قلمش روح داشت؛ قلمی که گاهی به 

جای گزارش و وصف دیده ها با چشم سر، از نادیده های به چشم دل دیدنی می گفت.
شــاهرخ مســکوب، جســتارنویس فقید، در وصف کتاب »حکایت بلــوچ« در کتاب 
روزنوشت هایش با عنوان »روزها در راه« می گوید: »این حکایت بلوچ نوشته آقای زندمقدم 
عجب حکایتی است. چه خوب شد که به تورش افتادم. شاید برای خاطر و در جست و جوی 
دادشاه یاغی و یار و همدستش نازک و کشته شدنشان جنگ کنان در کوه و کمر بود که 
سراغ این کتاب رفتم یا شاید برای خود بلوچستان و آفتاب  سوزان و دانش آموزان سوخته 
گرسنه اش. به هر حال گزارش باالبلند این بزرگوار بسیار خواندنی است... کوتاه، خشک، 
 خشن به سختی طبیعت و زندگی همان سامان با تکرار پیاپی فعل های ضربی و چکشی 
در اول جمله و خالف معمول که اول کمی آزار می دهد و بعد عادی و حتی خوشــایند 

می شود.«
اما همین کتاب ارزنده هم برای اینکه رنگ چاپ را به خود ببیند، سرنوشت پرماجرایی 
داشته. هیچ ناشــری حاضر به چاپ اثر نمی شــود و محمود زندمقدم تصمیم می گیرد 
کتاب را با هزینه شخصی منتشر کند. نامه ای به سیدمحمد خاتمی، وزیر فرهنگ وقت، 
می نویسد و تقاضای کاغذ می کند. ۲جلد نخست کتاب را خود مؤلف منتشر می کند. در 

سال های بعد مجلدات دیگر حکایت بلوچ به همت انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 
چاپ می شود تا جلد ششم که باز، انتشــار مجموعه متوقف می شود. در سال های اخیر 
انتشــارات دنیای اقتصاد همه ۷مجلد حکایت بلوچ را در شــکل و شمایلی تازه به چاپ 
می رساند که چاپ تازه نیز در روز بزرگداشت رونمایی شــد. در سال۱۳۹۷، در مراسم 
نکوداشــت دکتر محمود زندمقــدم و رونمایی از مجموعه ۷جلــدی »حکایت بلوچ«، 
فواد نظیری، مترجم، در وصف زندمقدم گفت: »حکایت بلوچ را به تالیف دکتر محمود 
زندمقدم گرفتم که نخستین بار بود نامش را می شنیدم و از او چیزی می خواندم. کتاب 
حیرت انگیز بود. حاصل پژوهشی عمیقا کارشناسانه که گام به گام و سنگ به سنگ پهنه 
بلوچستان را پیموده و به گونه ای موشکافانه از دیدگاه جامعه و مردم شناسی گرفته تا تاریخ 
و موقعیت جغرافیایی و ویژگی های طبیعی - اقلیمی را به قلم و نثر درخشــان و جذاب 
نگاشته است. خواننده کتاب به هر زمان و با هر وسیله ای که نویسنده پژوهشگر منطقه 
را زیر پا می گذارد، کنارش نشسته و سفر می کند. همپایش می رود، می آید، می خورد، 
می آشامد، شیفته می شــود، رنج می برد و ذره بین نگاه نویســنده بلوچ و بلوچستان را 
می شناسد و می پیماید.« در همین مراسم، محسن گودرزی، جامعه شناس در بخشی از 
صحبت هایش درباره اهمیت کار زندمقدم گفت: »محمود زندمقدم در پژوهش هایش به 
کسانی که صدایشان شنیده نمی شود، صدا می دهد. ما صدای »مردم بلوچ« را در حکایت 
بلوچ می شنویم. صدای قربانیان قلعه را در کتاب »قلعه« می شنویم. زندمقدم به جمعیت 
به حاشیه رانده شده به جمعیت مطرود،  به قربانیان توسعه و تحوالت اجتماعی و اقتصادی 

می پردازد و به آنها صدا می دهد.« 
از دیگر کتاب های محمود زندمقدم می توان به»آدم های ســه قران و 

صناری« و »آفاق جزیره قشم« اشاره کرد .

بازبینی های 
 تئاتر فجر
آغاز شد

مدیر دبیرخانــه و مدیر 
اجرایــی چهل و یکمین 
بین المللی  جشــنواره 
تئاتر فجر از آغاز بازبینی 
نمایش های ارسال مستقیم 
رقابت بــزرگ صحنه ای 

جشنواره خبر داد.
حجت اهلل ناظــری، مدیر 
دبیرخانه و مدیر اجرایی 
جشنواره  چهل و یکمین 
فجر  تئاتر  بین المللــی 
با اعالم ایــن خبر گفت: 
»طبق گاه شمار فراخوان 
جشنواره  چهل و یکمین 
فجر  تئاتر  بین المللــی 
بازبینی ها از ۱۵ آذر شروع 
می شــود. این بازبینی ها 
ویژه بخش مسابقه بزرگ 
صحنه ای  نمایش هــای 
)ارســال مســتقیم( به 
جشــنواره اســت که از 
۱۵ آذر آغــاز و به صورت 
فشــرده تا 3۰ آذر ادامه 

خواهد داشت.«
مسئول دبیرخانه و مدیر 
اجرایی جشنواره درباره 
شیوه برنامه ریزی بازبینی ها 
توضیح داد:»اســتان ها 
اولویت های  براســاس 
قرعه کشی در دبیرخانه 
جشنواره در جدول بازبینی 
قرار داده شدند.« وی در 
پایــان در معرفی اعضای 
هیأت بازبینی جشنواره 
چهل و یکم تئاتر فجر گفت: 
»گــروه بازبینی این دوره 
از جشنواره را حسینعلی 
شوندی، محمدرضا آزاد 
و سیدمصطفی موتورچی 
تشــکیل می دهنــد.« 
چهل و یکمین جشنواره 
بین المللی تئاتر فجر بهمن 

۱4۰۱ برگزار خواهد شد.

رونمایی از فیلم 
جدید کارگردان 

»اَنگل« 

نخستین تصاویر از فیلم 
Mickeyv ساخته جدید 
بونگ جون هو کارگردان 
کره ای برنده جایزه اسکار با 
حضور »رابرت پتینسون« 

در نقش اصلی منتشر شد.
به گــزارش اســکرین، 
تولید این فیلم همچنان 
در جریان است و »رابرت 
بازیگــر  پتینســون« 
هالیــوودی در این پروژه 
محصول  علمی-تخیلی 
کمپانی برادران وارنر مقابل 
دوربین »بونگ جون هو« 

رفته است.
رمــان Mickeyv ماه 
فوریه توســط انتشارات 
سنت مارتین زیرمجموعه 
مک میالن منتشر شد و 
درحالی که قرار است این 
فیلم جدید برگرفته از این 
رمان باشد، برخی منابع 
اعالم کرده اند با توجه به 
تجربیات گذشته »بونگ 
جون هو« در اقتباس ها، 
نسخه ســینمایی ممکن 
اســت در نهایت با رمان 

متفاوت باشد.
این نخســتین پــروژه 
کارگردان کــره ای پس از 
فیلم موفق »اَنگل« در سال 
2۰۱۹ بود که توانست به یک 
پدیــده فرهنگی جهانی 
تبدیل شود و رکوردهای 
گیشه را در سراسر جهان 
را بشکند. »اَنگل« پس از 
کسب نخل طالی بهترین 
فیلم جشنواره کن، شبی 
تاریخــی در نود و دومین 
دوره جوایز اســکار رقم 
زد و نخســتین فیلــم 
غیرانگلیســی زبانی نام 
گرفت که جایزه اســکار 
بهترین فیلم، کارگردانی 
 و فیلمنامه اصلــی را به

 خانه برد.

وضعیت اجرای نمایش ها هر روز پیچیده تر می شود. 
بیشتر گروه ها به خاطر نبود تماشاگر منتظر هستند تئاتر

تا نمایش های خود را در شرایط بهتر روی صحنه 
ببرند و برخی از گروه ها هم صالح نمی دانند در این موقعیت اجرا داشته 
باشند. عدم اجرای نمایش ها و بیکاری بسیاری از هنرمندان تئاتر در 
حوزه های مختلف باعث شده که فشار اقتصادی بیشتر از همیشه باشد. 
حاال از حمایت مادی خبری نیست و وضعیت اقتصادی این روزها هم 
بیشترین فشار را به گروه های نمایشی و سالن دارها وارد می آورد، اما 
در این میان گروه هایی هم هستند که نمایش خود را تحت هر شرایطی 
اجرا می کنند؛ گروه هایی که معتقدند نباید چراغ تئاتر خاموش باشد؛ 
چراکه این خاموشی هم لطمه بزرگ اقتصادی به تئاتر وارد می کند. 
اجراهای نمایشی از ۱۳۰اجرا به ۲۰اجرا، آن هم با تماشاگر کم کاهش 
یافته و با گذشــت بیش از ۳ماه مرکز هنرهای نمایشی هم به عنوان 

مسئول تئاتر کشور راهکاری برای آن پیدا نکرده است.

 اجرا رفتن یا نرفتن ربطی به شرف ندارد
امیر ســنجربیگی این روزها به همراه مهدی مکاری نمایش »اتاق 

کوکی« را روی صحنه دارد؛ نمایشی به نویسندگی امیر جاسمیان آزاد 
که به گفته کارگردان  تمریناتش را یک سال پیش آغاز کرده است. وی 
درباره نمایش خود به همشهری می گوید: »نمایش داستان ۲نفر است 
که به طور ناگهانی همدیگر را در اتاقی دیده اند و براساس وظایفی که 
به آنها داده شده زندگی می کنند. همه  چیز تکراری است تا زمانی که 
یکی از این ۲نفر نوری خارج از دستگاه می بیند و چرخه تکرار زندگی 

در اتاق تغییر می کند... .«
وی ادامه می دهد: »یک سال تمرینات نمایش طول کشید؛ در این 
یک ســال که در دوران کرونا بود، گروه با جان و دل کار کرد و ما با 
سختی زیاد، خواستیم کار را روی صحنه ببریم. باید این را بدانیم که 
تئاتر تفریح نیست، بلکه شغل ماست و این شغل با زندگی ما مرتبط 
است. وقتی کرونا فروکش کرد، بعد از مدتی وضعیت اجتماعی به هم 
ریخت. خیلی ها با توجه به قطعــی اینترنت، نبود تبلیغات کافی و 
ناآرامی ها تصمیم گرفتند نمایشی اجرا نکنند.« وی در ادامه می گوید: 
»متأسفانه ایجاد این جو که تئاتر هم اکنون اجرا رفتن یا نرفتنش 
معیاری برای شرف آدم ها شده، بسیار اشــتباه است. این موضوع 
هم به دست افرادی علنی شد که صاحب تریبون بودند و به نظرم از 

ترس ضرر مالی نمایش خود چنین مسائلی را مطرح کردند، اما این 
ارتباطی ندارد که تئاتر اجرا نکنیم، تئاتر بعد از وقفه طوالنی که در 
زمان کرونا داشت، حاال نیازمند این است که اجرا شود. در تئاتر هم 
می توان صحبت کرد؛ حتی اگر برای یک تماشاگر بخواهیم تئاتر را 

روی صحنه ببریم.«
وی تأکید می کند: »در هر شرایطی باید تئاتر اجرا شود؛ تئاتر یکی 
از دغدغه های ماســت و اگر آن را اجرا نکنیم چراغ تئاتر خاموش 

خواهد شد.«

تئاتر شغل ماست
بهرام ســروری نژاد از دیگر بازیگران و کارگردانان تئاتر هم درباره 
شرایط اجرا در این برهه زمانی می گوید: »این روزها پوستر که دیگر 
کارایی ندارد. از فضای مجازی هم که بی بهره ایم؛ بنابراین تنها راه 
اطالع رسانی، تبلیغ رودرو است؛ درحالی که تا پیش از این در عرض 
۳۰ ثانیه می شد به جمع بزرگی از مخاطبان درباره اجرای نمایش 
اطالع رسانی کرد. به جز این تعدادی تراکت هم پخش کرده ایم که 
طبیعتا چندان تأثیر نخواهد داشت.« وی همچنین توضیح می دهد: 
»متأسفانه یا خوشبختانه در سال هایی که کار کرده ام، برایم زیاد 
پیش آمده در سالنی با تماشاگران اندک اجرا داشته باشم؛ بنابراین 
کم تعداد بودن تماشاگران برایم اتفاق تازه ای نبود؛ حتی به یاد دارم 
در یکی از اجراهایمان در یک سالن خصوصی، فقط یک تماشاگر 
داشتیم که دوست من بود و از شــیراز آمده بود.« سروری نژاد در 
ادامه درباره حضورش در تئاتر در شرایطی که بسیاری از هنرمندان 
حرفه ای این رشته تمایلی به فعالیت ندارند، توضیح می دهد: »البته 
که به جز نمایش ما آثار دیگری هــم روی صحنه رفتند. زمانی که 
برای اجرای این نمایش صحبت کردیم، شرایط بسیار متفاوت بود، 
اما به هر حال تئاتر شغل ماست و باید در هر شرایطی آن را زنده نگه 
داریم. خود تئاتری ها هستند که می توانند این هنر را زنده نگه دارند. 
البته هر سالنی و هر اجرایی شرایط خاص خود را دارد و نمی توان 
حکم کلی صادر کرد. شغل من تئاتر و رادیو است و کارمند جایی 
نیستم که کنارش کار تئاتر هم انجام دهم؛ بنابراین حفظ این شغل 

برایم بسیار مهم است.« 
برخی از گروه های نمایشی با توجه به وضعیت امروز تئاتر از دسترسی 
مخاطب به سالن های تئاتری هم می گویند؛ اینکه عمدتا سالن های 
نمایشی در مرکز شهر قرار دارند و رفت وآمد تماشاگران در وضعیت 

فعلی سخت شده است. شکرخدا گودرزی که چندی پیش نمایش 
»فرزند یک خنیاگرم« را روی صحنه داشت، می گوید: »اگر به تئاتر 
مانند دیگر مشــاغل نگاه کنیم پس نباید تعطیل شود و تئاتر هم 
مانند سایر مشاغل باید زندگی خود را ادامه دهد، ولی اگر نگاه مان 
به تئاتر تزئینی باشد در نتیجه این نظر مطرح می شود که در شرایط 
فعلی نباید تئاتر اجرا شــود. این گفته بزرگان است که تئاتر مانند 
نان ضرورت دارد، پس تئاتر باید در همه حال ضرورت داشته باشد. 
در تمام دنیا این اتفاق افتاده و فعالیت های هنری ازجمله تئاتر در 

شرایط مختلف اجرا شده اند.«

حرف هایمان را روی صحنه بزنیم
محمدمهدی خاتمی هم که قرار است این روزها با نمایش »شراره« 
به تئاترشهر برگردد با عنوان این مطلب که خیلی ها موافق اجرای 
نمایش در این برهه زمانی نیســتند و برخی هم انتقادات تندی به 
کارگردانانی داشــتند که نمایش روی صحنه بردند، به همشهری 
می گوید: »  معتقدم که چراغ تئاتر نباید خاموش باشد. این خاموشی 
سالن های نمایشی شاید بعدها به ضرر گروه های نمایشی و حتی 
تئاتر کشور باشد؛ تئاتری که از کمترین توجه و حمایت برخوردار 
است. راستش فکر کردم باید به هر سختی ای که شده تئاتر را اجرا 
کرد؛ حتی اگر تعداد نمایش ها کم باشد. در هیچ شرایطی قائل به 
تعطیلی تئاتر نیستم. تئاتر خودش یک تریبون بزرگ برای مطرح 
کردن صحبت ها و اعتقادات روی صحنه است؛ حتی اگر اعتراضی 
است تئاتر می تواند بهترین تریبون باشد. تئاتر صحنه بزرگی است 
که در طول این سال ها دستخوش اتفاقات بزرگ اجتماعی بوده و 
نمی توان به راحتی از آن رد شد. تئاتر مکانی است برای بررسی روابط 
انسانی و گفتمان و اگر این موضوعات را به خوبی نشان دهیم به طور 

حتم تئاتر کارکرد خود را دارد.« 
درست است که شرایط پیش آمده در جامعه محوریت اجتماعی دارد 
و باید موضوع با یک تدبیر درست حل شود، اما باید برای خارج شدن 
از بحران تئاتری ها راهکارهایی ایجاد کرد. به نظر سالن های نمایشی 
به عنوان مجری راهکاری خود را ارائه دهند و مرکز هنرهای نمایشی 
هم وظیفه دارد حمایت حداکثری از گروه های نمایشی داشته باشد. 

گروه هایی که به خاطر گرانی ها و تورم نتوانستند 
اجرایی داشته باشند و تماشــاگرانی که ظاهرا 
تماشای تئاتر را از سبد فرهنگی بیرون گذاشته اند.
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وضعیت قرمز برای خانواده تئاتر 
کارگردانان از اجرای نمایش در این روزهای بی رونق می گویند


