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دنیای اقتصاد:ضرورت احتیاط در تفسیر نرخ بیکاری
با بررس��ی عملکرد بازار کار در 
کنار تح��والت کالن اقتصادی 
می ت��وان تصویر دقیق تری از وضعیت اش��تغال و 

بیکاری به دست آورد.
الف( شمار شاغالن در تابستان سال 1401 حدودا 
ب��ه 374 هزار نفر افزایش یافته اس��ت. باید در نظر 
داش��ت که با ش��روع همه گیری کرونا در تابستان 
سال 1399 )در مقایسه با سال 1398( بیش از 2/ 
1میلیون نفر شغل خود را از دست دادند. در تابستان 
س��ال 1400 که هنوز همه گیری ادامه داشت، این 
رون��د نزولی ادامه یافت و ش��مار ش��اغالن حدود 
127 هزار نفر کاهش پیدا کرد )جدول 1(. به همین 
دلیل با وجود افزایش تعداد شاغالن در تابستان سال 
1401، تعداد کل شاغالن در تابستان امسال حدود 
یک میلیون نفر کمتر از تابستان 1398  بوده است. 
بنابراین هنوز بازار کار ایران نتوانسته است از ضربه   

کرونا کمر راست کند.
ب( نرخ بیکاری که نش��انگر شکاف میان عرضه و 
تقاضای نیروی کار است، تحت تاثیر تحوالت عرضه 
و تقاضای نیروی کار ق��رار دارد. جمعیت فعال در 
تابستان س��ال 1401 در مقایسه با تابستان سال 
1398 ح��دود 5/ 1میلیون نفر کاهش پیدا کرده، 
در حالی که کاهش اش��تغال حدود 972 هزار نفر 
اس��ت. به س��خنی دیگر کاهش بیکاری به دلیل 
خروج ش��مار کثیری از جمعیت فعال از بازار کار 
کشور در فاصله   سال های 1398 تا 1401 است که 
در کاهش نرخ مشارکت نیز انعکاس یافته است. در 
حالی که در تابستان سال 1398 از هر یک صد نفر 
دارای 15س��ال سن و بیشتر حدود 45نفر در بازار 
کار حضور داشته اند، این نرخ در تابستان 1401 به 

41 درصد کاهش یافته است. 
ب( در س��ال های اخیر افزایش اش��تغال به قیمت 
اف��ول کیفیت مش��اغل حاصل ش��ده و به همین 
دلیل افزایش تعداد شاغالن و کاهش نرخ بیکاری 
شاخصی برای بهبود وضعیت اقتصادی نبوده است. 
براساس گزارش مرکز آمار ایران در تابستان 1401 
حدود 51 درصد از ش��اغالن کمتر از 44ساعت در 
هفته کار کرده اند، در حالی که این نرخ برای سال 
1400 معادل 7/ 31 درصد بوده اس��ت. به س��خن 
دیگر، بخش ب��زرگ و فزاینده   ای از جمعیت فعال 
که خواستار اشتغال تمام وقت است به فعالیت   های 
پاره وقت مانند دست فروش��ی روی آورده و کمتر از 

میزانی که مایل است، کار می کند.
 ج( ب��ا توجه به انبوه نیروی کار مازاد در واحدهای 
ب��زرگ صنعتی و خدماتی، بخش اعظم مش��اغل 
جدید به صورت خوداش��تغالی ی��ا در واحدهای با 
کمتر از 5نفر کارکن ایجاد ش��ده است. در فاصله   
تابس��تان 1400 تا 1401 حدود 547هزار ش��غل 
جدید در بخش خدمات ایجاد شده، در حالی که در 
بخش صنعت رشد شمار شاغالن حدود 122 هزار 
نفر بوده و بخش کشاورزی بیش از 300 هزار شغل 
را )عمدتا به دلیل بحران آب( از دس��ت داده است. 
بخش اعظم مشاغل خدماتی شامل دست فروشی، 
خرده فروشی و فعالیت در بخش حمل ونقل است. 
براساس گزارش های رسمی در سال 1400 حدود 
یک میلیون نفر به رانندگان یکی از تاکس��ی های 
اینترنتی ایران افزوده ش��ده اس��ت. بسیاری از این 
رانندگان کس��انی هس��تند که ش��غل خود را در 
واحدهای تولیدی از دست داده  و ناگزیر به رانندگی 
روی آورده   ان��د.د( یکی از اهداف مهم کش��ورهای 
مختلف جهان، از جمله جمهوری اس��المی ایران، 
مقابله با فقر است. متاسفانه در سال های اخیر فقر 
در ایران گس��ترش یافته که یکی از علل مهم آن 
وضعیت نامساعد بازار کار است. در میان اقتصاددانان 
اختالف نظری وجود ندارد که در دوران رونق و بهبود 
شرایط در بازار کار مزد واقعی افزایش و در مقابل در 
دوران رکود مزد واقعی کاهش می یابد. گستردگی 
فقر میان شاغالن نشانگر وضعیت نامساعد بازار کار 
است. د( در اوج رکود پس از خروج آمریکا از برجام 
و آغاز تحریم های سخت علیه ایران، زمانی که رشد 
تولید ناخالص ملی در سال 1397 معادل منفی 4/ 
7 درصد و در سال 1398 برابر با منفی 7/ 4 درصد 
بود، تعداد ش��اغالن کشور ساالنه به ترتیب 520 و 
840 هزار نفر افزایش یافت. این رش��د اشتغال که 
به قیمت کاهش بهره   وری و تنزل کیفیت مشاغل 
حاصل شده بود، هیچ گاه به عنوان شاخصی نشانگر 
بهبود وضعی��ت اقتصادی قابل پذی��رش نبود. در 
شرایط کنونی اقتصاد ایران همچنان با چالش   های 
جدی تورم بس��یار باال، فرار س��رمایه   های مادی و 
فکری و رشد منفی سرمایه گذاری خالص از کشور 
دس��ت به گریبان اس��ت. در 6ماه اول سال 1401 
رش��د اقتصادی 3/ 3درصد بوده ک��ه در 6ماه دوم 
به دلیل کاهش تقاضای موثر و قطع برق و گاز در 
فصل زمستان، فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی 
و خدماتی با وقفه های جدی مواجه شده است و به 
احتمال زیاد کاهش خواهد یافت و رشد اقتصادی 

سال 1401 کمتر از 3 درصد خواهد بود.

ایران: بسترسازی برای تقویت بخش خصوصی
 واقعی و تراز

بخش خصوصی قدرتمند و مستقل، 
می تواند پیش��ران توس��عه پای��دار در 
اقتصاد باش��د و اهداف پیش بینی ش��ده در تولید، 
صادرات و اشتغالزایی را محقق کند. در این راستا، 
ع��زم وزارت امور اقتص��ادی و دارای��ی، حمایت از 
فعاالن بخش خصوصی و بسترسازی برای تحقق 
خصوصی سازی واقعی است. در سال های گذشته 
تالش هایی برای گسترش حقوق مالکیت خصوصی 
و کاهش تصدی گری های دولت انجام شده است، 
اما نتوانس��ته اند به طور کامل ب��ه اهداف موردنظر 
دست یابند. بارها شاهد بوده ایم که برخی شرکت ها 
تحت عن��وان بخ��ش خصوصی اقدام ب��ه فعالیت 
کرده اند، اما در عمل مشخص  می شد این شرکت ها 
با تکیه بر دولت و در س��ایه رانت ها و حمایت های 

دولتی سرپا بوده اند و به محض کم شدن حمایت ها، 
دچار بحران شده و حتی به تعطیلی کشیده شدند.

 ب��ا آگاهی از این مش��کالت، تالش کردیم بخش 
خصوص��ی واقع��ی را شناس��ایی کرده و بس��تر و 
زیرساخت را برای فعالیت آنها آماده کنیم. در این 
راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی در پی آن است 
به سمت شرکت ها و بنگاه هایی برود که بدون ارتباط 
و کم��ک دولت و صرفاً با س��رمایه خود به جایگاه 
مناسب رسیده اند. معتقدیم بنگاه ها و شرکت های 
موفق، خوش��نام و خوش حساب بخش خصوصی 
نباید درگیر مقررات دست وپاگیر غیرضروری باشند 
بلکه دولت باید یکی از وظایف خود را گره گشایی 
ویژه ق��رار دهد. آنها نباید از وظیفه اصلی خود که 
پیش��برد اقتصاد کشور، رش��د تولید و اشتغالزایی 
است، باز بمانند. خط تولید شرکت های موفق بخش 
خصوص��ی نباید به علت تأخیر در واردات و تأمین 
مواد اولیه متوقف شود و بنگاه های اقتصادی تراز و 
خوش حساب نباید برای تأمین سرمایه در گردش 
معطل بمانند. در نظر داریم ش��رکت های موفق و 
دارای عملکرد مثبت و خوش حساب را مورد حمایت 
قرار دهیم. بنابراین در گام نخست اقدام به شناسایی 
آنه��ا کرده و در گام بعد بس��ترهای فعالیت آنها را 
تسهیل و موانع فعالیت ش��ان را برطرف می کنیم؛ 
همچنین به آنها خدمات ویژه در همه بخش ها از 
جمله مالیات، گمرک، تسهیالت و سرمایه گذاری 
خواهیم داد. باید بدون چشمداش��ت به حمایت از 
بخش خصوصی غیررانتی پرداخت، زیرا موفقیت 
آنها موفقیت دولت و کشور محسوب می شود و سود 
آن به همه مردم رسیده و تمام بخش های اقتصاد از 
آن منتفع خواهند شد. البته باید توجه داشت که 
ارائه مشوق ها برای حمایت از این شرکت ها باید از 
یک سو پایدار و پیوسته و از سوی دیگر واقع بینانه 
و غیررانتی باش��د.در سال های گذشته بارها جهت 
حمایت و تقویت شرکت های بخش خصوصی اقدام 
شده، اما به سرانجام مطلوب نرسیده است، زیرا برخی 
از این اقدامات حمایتی جنبه موقت و مقطعی داشته 
و به سرعت به فراموشی س��پرده شده اند و برخی 
دیگر نیز به بیراه��ه رفته اند، به طوری که به جای 
حمایت منطقی و واقع بینانه از این شرکت ها، به سراغ 
توزیع رانت و ایجاد انحصار برای آنها رفته اند. با این 
رویکرد، برگزاری آیین تجلیل از فعاالن قانونمند و 
خوش حساب اقتصاد ایران با شعار »رسم درستکاری« 
و همچنین رونمایی از سامانه »تراز« گامی برای قرار 
دادن سازکار حمایت از بخش خصوصی واقعی در 
ریل درست محسوب می شود که می تواند به تقویت 
بسترها و زیرساخت های فعالیت بخش خصوصی و 

تسهیل فعالیت آنها منجر شود.

همشهری:شرط ثبات ارزی
اکنون زمان عزلت نشینی ریاست 
بانک مرکزی نیست، او باید بتواند 
مقاصد دیگری برای مذاکرات بانکی را انتخاب کند تا 
مسیر دسترسی به ارزهای ایران هموارتر شود. البته 
ضرورت دارد در این ش��رایط از منابع و ذخایر ارزی 
به نحو شایسته صیانت شود. از این جهت سیاست 
تثبیت نرخ ارز تجاری یا مداخله ارزی بانک مرکزی 
به بازنگری، بر مبن��ای واقعیت های اقتصادی نیاز 
دارد زیرا با تثبیت نرخ ارز، ش��اهد بزرگ نمایی در 
واردات و کوچک نمای��ی در صادرات خواهیم بود و 
به تدریج پدیده آربیتراژ ارزی تکرار می شود. از این 
جهت توصیه می شود دوباره در مسیر بیراهه گذشته 
حرکت نکنیم.افزایش سطح دسترسی به منابع ارزی 
خبر خوبی است به شرط اینکه دچار عارضه پرهزینه 
ارزپاشی نشویم و بدانیم که حتی اگر ارز تجاری را 
در س��امانه نیما با نرخ اعالم شده پوشش بدهیم، 
آنچه مالک رفتارها و تصمیم ها در بازار می ش��ود، 
نرخ ارزی است که در بازار آزاد وجود دارد در نتیجه 
بهتر است که اجازه کشف قیمت واقعی نرخ ارز داده 
شود. واقعیت این است که تقاضای ارزی کف بازار نه 
برای سفر و نیازهای خدماتی بلکه ناشی از جایگزینی 
ریال است، مردم نگران از افت ارزش پس اندازشان 
به خرید ارزهای خارجی اقدام می کنند. بدیهی است 
وقتی نرخ تورم 50درصد باش��د و نرخ سود بانکی 
20درص��د، هر اندازه که بانک مرک��زی ارز به بازار 
تزریق کند، باز هم تقاضای سرمایه گذاری وجود دارد 
و افراد با تبدیل سپرده های سرمایه گذاری خود به 
سپرده های دیداری وارد بازارهایی چون دالر، خودرو 
و طال و... می شوند.راهکار ثبات در بازار ارز، تقویت 
مس��یرهای دسترسی به دالرهای مس��دود شده، 
فعال سازی دیپلماسی بانکی و تنوع مقاصد مذاکرات 
بانکی به  س��مت کش��ورهای اروپایی از یک سو و 
همزمان افزایش نرخ سود بانکی و بین بانکی است 
که دست کم باعث ماندگاری 80درصد از پس اندازها 
نزد بانک ها شده و از ورود نقدینگی به دیگر بازارها 
برای حفظ ارزش پول جلوگیری خواهد شد.راهکار 
دیگر این است که برای جلوگیری از سیل مخرب 
نقدینگی، تاج سد پولی را با افزایش نرخ بهره باالتر 
ببریم و به سیاست هایی که نتیجه اش رانت پولی، 
اعتباری و بانکی و حتی ارزی اس��ت، پایان دهیم و 
جلوی فعالیت پرشتاب کارخانه چاپ اسکناس را 
بگیریم. چنان که تثبیت طوالنی نرخ س��ود بانکی 
در ش��رایط تورمی باال، به معنای خروج پول خوب 
از اقتصاد توسط پول بد خواهد بود و این نقدینگی 
ابتدا از خزانه بانک مرکزی و دولت به سمت خزانه 
بخش خصوص��ی رفته و س��پس از اقتصاد خارج 
می شود و از این جهت اصالح نرخ سود بانکی اکنون 
یک ضرورت ب��وده و صیانت از ذخای��ر ارزی یک 
مطالبه ملی است. در غیر این صورت پشت صحنه 
تصمیم های اقتص��ادی افراد رانت خ��وار قدرتمند 
ی��ا ثروتمندانی فعال هس��تند که هم��واره دنبال 
چندنرخی در اقتصاد هستند و ثبات در اقتصاد را 
برنمی تابند. پس به گزارش های کارشناسی بانک 
مرکزی تکیه کنیم و اصالحات پولی و ارزی را شروع 
 کنیم. بهترین گزینه در این شرایط تک نرخی کردن

 ارز است.

امروز؛ همان فردای دیروز است
»برُگزین« روزنامه های ایران

در این ستونـ  بی هیچ دخل و تصرفیـ  گزیده ای از مطالب روزنامه های سراسری کشور را 
فردای انتشار می توانید مطالعه کنید.
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علی برجی، بازیگر، نویس��نده و کارگردان تئاتر اس��ت که فعالیت 
بی شمار او در حوزه تئاتر دینی و دفاع مقدس باعث شده است تا او 
را به عنوان یکی از هنرمندان شناخته ش��ده در این حوزه بشناسند. 
»جهش��ه«، »6410«، »نامه آخر«، »آس��مان برای تو می بارد« از 
نمایش های نام آشنایی  است که علی برجی در عرصه دفاع مقدس 
روی صحنه برده اس��ت. نمایش »روز دهم« به نویس��ندگی اصغر 
گروسی و کارگردانی این هنرمند روز گذشته یکشنبه دوم بهمن ماه 
در بخش جایزه بزرگ صحنه ای چهل ویکمین جشنواره بین المللی 
تئاتر فجر در تاالر چهارس��و مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفت. 
این اجرا بهانه ای ش��د تا ایران تئاتر با او به گفت وگو بنش��یند که 

ماحصل آن را در ادامه می خوانید.

 پی��ش از هر چیز از داس��تانی که نمای��ش »روز دهم« به 
روایت آن می پردازد، برای مان بگویید؟

غالمحس��ین تعزیه خوانی ا س��ت که به همراه عروسش در  خانه ای 
قدیمی زندگی می کند. قاس��م پس��ر حاج غالمحسین چهار سال 
است به جنگ رفته و از او خبری نیست. تمامی محل اعتقاد دارند؛ 
پس��ر غالمحسین شهید شده است اما او و عروسش این موضوع را 
نمی پذیرند. از طرف دیگر سیروس، پسر برادر حاج غالمحسین که 
از س��ال ها قبل خاطرخواه مهتاب عروس خانواده بوده است، بعد از 
گذشت چهار سال تصمیم می گیرد تا به خواستگاری مهتاب بیاید. 
این بخش اصلی و زمینه ای اس��ت که روایت داستان در آن شکل 

می گیرد و ادامه پیدا می کند. 

 مخاطبان ش��ما را بیشتر به عنوان کارگردانی که در حوزه 
دفاع مقدس و تئاتر مذهبی فعالیت دارد، می شناس��ند. شما در 
تجربه اخیرتان به س��راغ متنی با تلفیق ه��ردو حوزه رفته اید، 
دالیلی که باعث انتخاب این اثر برای اجرا شده است، چیست؟ 
بله من س��الیان سال اس��ت که در عرصه دفاع مقدس به فعالیت 
پرداخته و نمایش هایی چون »جهش��ه«، »نامه آخر« و »آس��مان 
برای تو می ب��ارد« را با این مضمون روی صحنه برده ام و در حوزه 
تئات��ر مذهبی نیز به عن��وان بازیگر و کارگردان فعالیت داش��ته ام. 
مهم ترین دلیل و ویژگی اصلی که باعث ش��د تا نمایش��نامه »روز 
دهم« را برای اجرا انتخاب کنم، همین تلفیق نمایش  آیینی و دفاع 
مقدس در نمایش »روز دهم« اس��ت. انتظار یعقوب وار غالمحسین 
و مهتاب برای بازگش��ت قاس��م ب��ه همراه کن��ش و واکنش بین 
ش��خصیت های این نمایش��نامه در کنار قلم شیوای اصغر گروسی 
از دیگ��ر عوامل انتخاب این اثر برای حضور در بخش جایزه بزرگ 

صحنه ای چهل و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر بود.

 ب��رای پرداخت بهت��ر به فضاهای متنوع��ی که نمایش به 
مخاطب ارائه می دهد، نور و موس��یقی س��هم بسزایی دارند؛ از 

دیگر موارد تاثیرگذار در این زمینه بگویید؟
از طراحی صحنه و لباس کار تا چه میزان در ارائه محتوای طراحی 
صحن��ه این نمایش کاماًل رئالیس��تی اس��ت اما در ط��ول اجرای 
نمایش گریزی به صحنه نمایش های آیینی س��نتی می زنیم. تمام 
تالش مان این بوده اس��ت که با کم��ک طراحی نور و لباس که در 
طول نمایش از شکلی به شکل دیگر درمی آید و موسیقی هایی که 
اس��تفاده می شود به فضاهای متنوع کار نیز بپردازیم و این ترکیب 

را به صورت موازی و باهم پیش ببریم. 

 مخاطب در قس��مت ابتدایی نمایش ب��ا صحنه ای روبه رو 
می ش��ود که در نمایشنامه وجود ندارد و حذف آن ضربه ای به 
محت��وای اصلی اثر نمی زند، از دلیل وجود این صحنه برای مان 

بگویید؟
ش��روع و آغاز نمایش برای م��ن اهمیت زی��ادی دارد. من به این 
موضوع معتقد هس��تم که آغاز جذاب و پرهیجان یک کار می تواند 
مخاط��ب را تا انتهای کار ب��ا آن همراه کند. به همین دلیل نیز در 
اجرای اثر برای پیشبرد بُعد اجرایی آن 2 صحنه به آن اضافه کردم. 
بخش اول برای پرداخت بیش��تر به تضاده��ای افراد جامعه به کار 
اضافه ش��ده است تا نشان دهد انس��ان ها با وجود تمام تفاوت ها و 
تضادهایی که ش��اید در س��الیق و عقاید با یکدیگر داشته باشند، 

می توانند با خوشی با هم زندگی کنند.

 ش��ما در انتخاب بازیگران نیز از پیشکس��وتان تعزیه در 
کار استفاده کرده اید، این انتخاب بازیگران برچه اساسی بوده 

است؟
من برای انتخاب بازیگر کار بیش��تر ب��ه دنبال افرادی بودم که هم 
تجربه بازی روی صحنه داش��ته باش��د و هم با تعزیه خوانی آش��نا 
باشند به همین دلیل در ترکیب بازیگران کار از بازیگرانی که در هر 

دو بخش تجربه داشته باشند، دعوت کردم.

 اج��رای نوبت دوم نمایش ش��ما با حض��ور محمدمهدی 
اس��ماعیلی وزی��ر فرهنگ و ارش��اد اس��امی همراه ب��ود، اگر 

می خواستید به عنوان هنرمندی که سال ها در عرصه تئاتر فعال 
است، مطالبه ای از وزیر فرهنگ داشته باشید، به کدام بخش از 

معضات جامعه تئاتر می پردازید؟
اگر بحث مطالبه و درخواس��ت در زمین��ه معضالت جامعه هنری 
باز ش��ود، گفت وگو به درازا خواهد کش��ید. واقعیت این اس��ت که 
درخواس��ت دارم تا س��احل آرامش��ی برای ما ایجاد شود تا اینقدر 
اسیر ممیزی ها نباشیم. بسیاری از هنرمندان عرصه تئاتر پا به سن 
گذاش��ته اند و بسته به ش��رایطی که دارند، پیشنهاد حضور در آثار 
کمی به آن ها داده می شود، قطعا این عزیزان بیش از پیش نیاز به 
حمایت کاری و مالی دارند. تئاتر هنر مظلومی اس��ت و متاس��فانه 
کمت��ر مورد توجه قرار می گیرد در حالیک��ه این هنر هنری واال و 
فرهنگ س��از اس��ت. امیدوارم که تمامی مدیران و مسئوالن حوزه 
هنر و فرهنگ صدای ما را بش��نوند تا شاهد حمایت بیش از پیش 

از تئاتر باشیم.

 امسال هنرمندان تئاتر شهرستان ها سهم بسیار زیادی در 
چهل ویکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر دارند، این اتفاق را 

به عنوان بخش مثبت یا منفی جشنواره ارزیابی می کنید؟
قطعا حضور هنرمندان از اس��تان ها و شهرس��تان های کشور اتفاق 
مثبت چهل ویکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر است. ما شاهد 
حض��ور جوانانی هس��تیم که آثار خوبی از مناطق مختلف کش��ور 
ب��رای حضور در این رویداد هنری آم��اده کرده اند. آثاری که قطعا 

استعدادهای فوق العاده ای را به تئاتر کشور معرفی خواهد کرد. 

 حضور این جوانان در چهل ویکمین جش��نواره بین المللی 
تئاتر فجر چقدر در تبادل فرهنگی بین هنرمندان و آثار آن ها 

موثر باشد؟
به ج��ز بخش احیای بیس��ت و هفتمین جش��نواره تئات��ر مناطق 
کش��ور که امس��ال بعد از هفت س��ال اتفاق افتاد و رخداد بس��یار 
تاثیرگ��ذاری در این زمین��ه بود. خود جش��نواره بین المللی تئاتر 
فجر نیز بس��تر خوبی برای تعامل فرهنگ های ایرانی است. همین 
آش��نایی، گپ وگف��ت و نقد و نظرهایی که در م��ورد آثار در طول 
زمان برگزاری جش��نواره انجام می ش��ود باعث ارتق��ای معلومات 
 تئاتری هنرمندان و قطعا ارتقای کیفی اثار آن ها در سال های آتی 

خواهد شد. 

 فکر می کنید با توجه به ش��رایطی که اکنون می گذرانیم، 
ضرورت برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر فجر و روشن نگه 

داشتن چراغ تئاتر چیست؟
من به عنوان یک هنرمند به این موضوع اعتقاد دارم که باید حرفم 
را روی صحن��ه تئاتر بیان کنم چراکه بهترین جایگاه و محل بیان 
تفک��ر، نقد و نظرهایی ک��ه دارم، صحنه تئاتر اس��ت. هیچ یک از 
مشاغل دیگر در این دوران تعطیل نشده اند و نباید انتظار تعطیلی 
تئاتر وجود داش��ته باش��د. قطعا مشکالت و سختی هایی در عرصه 
کاری مان وجود دارد اما من با نمایش��نامه ای که می نویسم و اثری 
که روی صحنه می برم، آنچه می خواهم، بیان خواهم کرد و حرفم 
را به گوش دیگران می رسانم به همین دلیل از نظر من چراغ تئاتر 
 در هر ش��رایطی خاموش ش��دنی نیس��ت و این هنر نباید تعطیل

 شود.

 علی برجی: 

امیدوارم تئاتر همیشه ساحل آرامشی داشته باشد 

وقتی موزه ملی آمستردام بزرگترین نمایشگاه 
»یوهان��س ورمیر«  در تاریخ را در ماه میالدی 
آینده برگزار کند،  یعنی موزه »مائریتشویس« 
در الهه به مدت هش��ت هفته بدون نقاش��ی 
»دختری با گوشواره مروارید«  خواهد ماند. اما 
دی��واری که این تابلو معموال بر روی آن نصب 
می ش��ود،  خالی نخواهد بود؛ چراکه مسئوالن 
ای��ن موزه م��ردم را ب��ه بازآفرینی ای��ن تابلو 
نقاش��ی مش��هور رنگ روغن دعوت کرده اند. 
انتق��ال تابل��و نقاش��ی »دختری با گوش��واره 
مروارید« اغلب ممنوع است و نمایشگاه بزرگ 
»ورمیر« فرصتی را فراهم کرده است تا اقدام 
خالقانه ای درباره ش��اهکار عصر طالیی هلند 
انجام شود. شرکت در کمپین جدید »دختری 
با گوش��واره مروارید من«  ب��رای عموم مردم 
امکان پذی��ر و اس��تفاده از هر نوع م��واد اولیه 

و بازآفرین��ی آن در ش��اخه های مختلف هنر 
آزاد اس��ت. مس��ئوالن موزه »مائریتشویس« 
قص��د دارند،  برترین آثار بازآفرینی ش��ده را به 
ص��ورت چرخش��ی در یک ق��اب دیجیتالی و 
در محل نصب نقاش��ی اصلی ب��رای مردم به 
نمای��ش بگذارند. س��ایر آثار منتخ��ب نیز به 
ص��ورت فیزیکی در نق��اط مختلف اتاق محل 
نمایش نقاش��ی اصلی نصب خواهند شد. اگر 
اثر هنری بازآفرینی ش��ده فردی توس��ط موزه 
انتخ��اب ش��ود به او بلی��ت رای��گان نیز برای 
تماش��ای اثر هنری اش از نزدیک ارائه خواهد 
شد. به گزارش ایسنا و به نقل از آرت نت نیوز، 
ای��ن م��وزه همزمان ب��ا اعالم ای��ن فراخوان، 
منتخب��ی از آث��ار بازآفرینی ش��ده ای که طی 
 چند سال اخیر ارسال ش��ده اند را نیز منتشر 

کرده است. 

مستند »ابرقدرت« که حاصل سفرهای »شان 
پن« س��ینماگر آمریکایی پیش از آغاز جنگ 
و همزم��ان با وقوع آن در اوکراین اس��ت، ماه 
آین��ده در بخش غیررقابتی جش��نواره برلین 
رونمایی خواهد شد. این مستند اولین نمایش 
خود را در سالگرد آغاز جنگ مسکو با اوکراین 
تجرب��ه می کن��د، دوره ای که ط��ی آن »پن« 
چندی��ن بار از منطقه جنگ زده بازدید کرد و 
با رئیس جمهور آن، ولودیمیر زلنسکی، دیدار 
کرد. »کارلو ش��اتریان« مدی��ر هنری برلیناله 
در ی��ک کنفران��س مطبوعاتی گف��ت: »ما از 
»ش��ان پن« و کل تیم بس��یار سپاس��گزاریم 
که برلیناله را ب��رای نمایش این فیلم انتخاب 
کردن��د. نمایش این فیلم در برلین نس��بت به 
هر جایی دیگر معنای بیشتری دارد، چون ما 
به اوکراین نزدیک هس��تیم، مردم اوکراین در 

برلی��ن زندگی می کنن��د و همچنین به دلیل 
ارزش سیاس��ی.« روابط رو به رش��د »ش��ان 
پن« و »زلنس��کی« در نوامبر گذشته، زمانی 
ک��ه این دو هدایای��ی را در اوکراین رد و بدل 
کردند، در کانون توجه قرار گرفت. به گزارش 
ایس��نا، پس از اینکه »پ��ن« قباًل تهدید کرده 
بود که مجس��مه اس��کار خ��ود را در حمایت 
از اوکرای��ن ذوب می کند، بع��د از آن یکی از 
دو جایزه اس��کار خود را به »زلنسکی« هدیه 
داد: »این یک چیز احمقانه نمادین اس��ت، اما 
اگر بدانم که اینجا با شماس��ت، آنگاه احساس 
ق��درت کافی برای مب��ارزه خواهم کرد. وقتی 
برنده جنگ شدید، آن را به »مالیبو« )شهری 
در کالیفرنیا( برگردانید. چون با دانستن اینکه 
تک��ه ای از من در اینجا وجود دارد، احس��اس 

خیلی بهتری خواهم داشت.« 

 روایت »شان پن« از آغاز یک جنگ پیاز به جای »دختری با گوشواره مروارید«! 

عصر دوش��نبه سوم بهمن و در سومین روز از برگزاری جشنواره 
تئات��ر فجر در جریان اجرای نمای��ش خیابانی »لیلی و مجنون« 
به نویس��ندگی و کارگردانی بهنام کاوه از آبادان در پهنه رودکی 
یک زباله گرد به گروه بازیگران این نمایش پیوس��ت و این اتفاق 
هم��ه حاض��ران را تحت تأثیر قرار داد و بار دیگر نش��ان داد هنر 
چه جایگاهی دارد و تئاتر و تعامل هنرمند این عرصه با مخاطب 
چه تأثیر عمیق و کارسازی می تواند داشته باشند. او با حضور در 
ای��ن نمایش و همراهی با دیگ��ر عوامل کار، از زندگی خود گفت 
و تماش��اگران را گاه به گریه و گاه به خنده انداخت. یک میلیون 
تومان دستمزد، حاصل بازی او در نمایش »لیلی و مجنون« بود. 
ماج��را از این قرار بود که حین اج��رای نمایش خیابانی »لیلی و 
مجنون« بهنام کاوه بازیگر و کارگردان نمایش متوجه حضور یک 
زباله گرد در پهنه رودکی می ش��ود و با توجه به موضوع نمایشش 
ک��ه درب��اره زباله گردی و فقر بود، ناگهان به س��راغ مردی به نام 
رس��ول می رود ت��ا از او بخواهد در اجرای نمای��ش او را همراهی 
کند. مرد خجالت می کش��د و نمی خواهد به جمع تماش��اگران و 

داوران بیای��د اما با صحبت های کارگردان نمایش، حس امنیت و 
صمیمی��ت می کند و به جمع حاض��ر در پهنه رودکی می پیوندد 
و بعد از مدتی که نمایش��نامه پیش می رود، بهنام کاوه به رسول 
می گوید داس��تان زندگی ات را برایمان تعریف کن! همه اشک را 
در چش��مان رسول دیدند، دیگر از سر خجالت نبود، اشکی که او 
ریخت برای محبت های مخاطبان و هنرمندان حاضر بود، رسول 

با بغض داستان زندگی اش را در چند جمله روایت کرد و ناگهان 
صحنه را ترک کرد. با دور ش��دن رسول از محل اجرای نمایش، 
داوران و مخاطب��ان به بهنام کاوه اش��اره می کنن��د که به دنبال 
رس��ول برود و او را با خود دوباره ب��ه محل اجرا در پهنه رودکی 
بازگرداند. رس��ول و بهنام بازمی گردن��د و نمایش، اجرایش را از 
س��ر می گیرد. در پایان اجرا، کارگردان کالهش را از سر برداشت 
و به س��مت حاضران گرفت تا هدیه ای برای رس��ول در کاله قرار 
دهن��د. به گفته حاضران در محل اجرا و بهنام کاوه، بیش از یک 
میلی��ون تومان هدیه از طرف مخاطب��ان و هنرمندان تئاتر فجر 
ب��رای رس��ول جمع و به او اهدا ش��د. تعامل ب��ا مخاطب و بازی 
گرفت��ن از مخاطبان حاض��ر در خیابان و محل اج��رای خیابانی 
یک��ی از ویژگی ه��ای نمایش های خیابانی اس��ت ک��ه در اجرای 
نمای��ش »لیلی و مجنون« در جش��نواره تئاتر فجر در مؤثرترین 
ش��کل ش��اهد آن بودیم. به گزارش مهر، چهل ویکمین جشنواره 
بین الملل��ی تئاتر فجر از 25 دی ت��ا 11 بهمن 1401 به دبیری 

کوروش زارعی در تهران در حال برگزاری است.

 ماجرای زباله گردی که بازیگر تئاتر شد
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فیلم »هوا« اولین فیلمی که بن افلک پس از مدت ها کارگردانی 
ک��رده و خودش با همراهی مت دیم��ون در آن بازی هم کرده 
اس��ت امس��ال اکران می ش��ود. این فیلم که درب��اره تاریخچه 
موفقیت کمپانی نایک اس��ت در بهار امسال و 5 آوریل هم زمان 
با آغاز به کار برند »ایر جوردن« راهی س��ینماها می ش��ود. این 
تجربه کارگردانی بن افلک در سراسر جهان اکران می شود و در 
مقایسه با اکران محدود فیلم های اخیر آمازون، زمان بیشتری در 
س��ینماها می ماند و بعد از طریق پرای��م ویدیو در بیش از 240 
کشور جهان در دس��ترس خواهد بود. به گزارش مهر به نقل از 
ورایتی، دیمون و افلک ک��ه در فیلم هایی چون »ویل هانتینگ 
خوب« و »دگما« با هم همراه بودند، برای اولین بار در فیلمی با 

هم بازی کرده اند که یکی از آنها کارگردانش بوده است. 

»راجر دیکینز« فیلم بردار برجس��ته ای که ب��رای آثار ماندگاری 
که با چهره هایی چون »برادران کوئن«، »مارتین اسکورسیزی« 
خلق کرده ش��ناخته می ش��ود، جایزه یک عمر دستاورد هنری 
را از س��ینماتک آمریکا دریافت می کند. »دیکینز« 15 نامزدی 
اسکار در کارنامه اش دارد که 2 مورد آنها را در سال های 2018 
و 2020 ب��رای فیلم های »بلید رانر 2049« و »1917« دریافت 
کرده اس��ت. جدیدترین موفقیت وی نام��زدی از بفتا و انجمن 
فیلم برداران آمریکا برای فیلم جدید سم مندس »امپراتوری نور« 
بوده است. وی همچنین در طول سالیان با کارگردان هایی چون 
جان سایلس، دنی ویلنوو و آگنیسکا هالند همکاری کرده است. 
به گزارش مهر به نقل از ورایتی، برنامه »س��ینماتک آمریکا« 9 

فوریه در سانتا مونیکا برگزار می شود.

»س��ارا میش��ل گالر« بازیگر فیلم های »جیغ 2«، »تس��خیر«، 
جش��نواره  آیک��ون  جای��زه  گرگ ه��ا«  »دس��ته  و  »کین��ه« 
»اس��کاد2023« را دریافت می کند. »کریس��تینا روتیه« مدیر 
اجرایی »اسکاد تی وی فاست« از »سارا میشل گالر« برنده امی 
و نام��زد گلدن گلوب به عنوان پیش��گام در عرصه تلویزیون نام 
برده و این گونه او را توصیف می کند: بازیگری که با نس��ل های 
بس��یاری گفتگو می کند و او تجسم معنای نماد تلویزیون است. 
جش��نواره تلویزیونی »اسکاد2023« از 9 تا 11 فوریه در آتالنتا 
برگزار می شود. ترکیب کامل جشنواره و برترین های این رویداد 
روز جمعه پیش رو اعالم خواهد ش��د. به گ��زارش ایرنا، در این 
 جش��نواره بخش��ی از مجموعه جدید دس��ته گرگ ها با بازی و

 تهیه کنندگی سارا میشل نمایش داده خواهد شد.

 »هوا« ساخته شد  جایزه برای »سارا میشل« »راجر دیکینز« جایزه می گیرد 

 هی�چ یک از مش�اغل دیگر در ای�ن دوران 
تعطیل نش�ده اند و نبای�د انتظار تعطیلی 
تئاتر وجود داش�ته باشد. قطعا مشکالت و 
سختی هایی در عرصه کاری مان وجود دارد 
اما من با نمایشنامه ای که می نویسم و اثری 
که روی صحن�ه می برم، آنچ�ه می خواهم، 
بیان خواهم کرد و حرفم را به گوش دیگران 
می رس�انم به همین دلیل از نظر من چراغ 
تئات�ر در ه�ر ش�رایطی خاموش ش�دنی 

نیست و این هنر نباید تعطیل شود


