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جایزهبهترین
بازیگرجشنواره
آمریکایی به «خانه
بخت» رسید

خبر
شعرهای سیاسی «آتشی»
رنگ و بوی شعر دارد تا شعار

یک شــاعر ،نویســنده و منتقد ادبی گفت :شاعری همچون
منوچهر آتشی به این دلیل قابل ارزشگذاری است که شعرهای
سیاسیاش هم بیشتر رنگ و بوی شعر دارد تا شعار.
رضا معتمد به مناســبت ســالروز کوچ منوچهر آتشــی در
گفتوگو با ایســنا با بیان اینکه او از شاعران معاصر تراز اول کشور
اســت ،اظهار کرد :اگر بخواهیم بعد از نیما  ۱۰چهره شــاخص از
"شاعران نو" را نام ببریم ،بی برو برگرد یکی از آنها منوچهر آتشی
اســت که اکنون به عنوان یک چهره فراملی شــناخته میشود،
بهطوری که همه فارسی زبانان عالقهمند به شعر و ادبیات در خارج
از ایران با آثار این شاعر ارتباط دارند.
وی ادامه داد :منوچهر آتشی آگاهانه ،عالقه به ارائهی نمادها،
عناصر و تصاویر بومی و محلی نشــان داده است همین موضوع او
را را در بین شاعران معاصر برجسته میسازد ،به ویژه در شعرهای
نخستین این شاعر که همین موضوع از او شاعری صاحب سبک
ساختهاست.
این شــاعر و منقد ادبی در خصوص انتقاد نقدنویســان زمان
که شعر آتشــی را فاقد جهانبینی کافی ،روســتایی و انزواطلب
میدانستند ،بیان کرد :این نقد در خصوص منوچهر آتشی پذیرفته
نیست اگر بخواهیم توجه به عناصر بومی را در شعر منوچهر آتشی
نقد کنیم باید برای مثال اخوان ثالث را نیز به دلیل باستانگرایی و
استفاده از زبان کهن در شعر نقد کنیم.
معتمد اضافه کرد :تا آخرین روزی که زندگی منوچهر آتشی
پایان یافت این شــاعر یک لحظه از حرکت باز نایســتاد .ضمن
آنکه برخی شعرهای آتشــی مثل "اسب ســفید وحشی" جزء
شاهکارهای شعر معاصر است که رنگ و بوی بومی دارد.
وی یادآور شد :رفاقت و معاشرت منوچهر آتشی با بزرگان شعر
معاصر ،او را به ضرورت تغییر در شیوه شعری ،پیگیری شعر معاصر
و تغییر زبان واداشت .اگر آتشی در بوشهر محدود میشد فرصت
ظهور پیدا نمیکرد و نمیتوانســت با امکاناتی که در شعر معاصر
وجود دارد آشنایی پیدا کند.
این استاد دانشــگاه تصریح کرد :معاشــرت با بزرگان ادبیات
جهان ،آتشی را تغییر و جهان بزرگتری را پیش روی او قرار داد که
توانست متاثر از آن شعر خود را متحول کند.
معتمد اضافه کرد :آتشی شاعری مستقل در زبان شعری بود و
شعرهای او را نمیتوان تحت تاثیر شاعر خاصی خواند ،چرا که در
شعرهای آتشی چیزهای است که در شعر دیگران نیست همانطور
که در آثار دیگر شعرا نیز همین خاصیت وجود دارد.
وی عنوان کرد :همه شاعرهای هم دوره آتشی پیرو قالب شعر
نیما هستند اما آتشی از اندیشه دیگران زبان مستقل خود را دارد.
این شــاعر و منقد ادبی گفت :وجه اشتراک منوچهر آتشی با
شــاعران هم دوره خود شاید در شکســتهای سیاسی است .در
زندگی شــاعران دهه  ۴۰دیدگاه چپگرایانه و نگاه به جهان دو
قطبیکمونیست،امپریالیسمورویکردسوسیالیستیمتجلیبوده
ِ
است.
معتمد گفت :خفقان بعد از کودتای  ۲۸مرداد همه شــاعران
آن دوره را متاثر کرد اما باز هم همان شکســتها در شع ِر شعرایِ
ِ
فرهنگ سیاسی
وقت خود را نشان میدهند و بخشی از شعرها را
تشکیل میدهد .البته شاعری همچون آتشی به همین دلیل هم
قابل ارزشگذاری است که شعرهای سیاسیاش هم بیشتر رنگ
و بوی شعر دارد تا شعار.
وی بیان کرد :به مرور زمان دیدگاه هستیشناســانه منوچهر
سیاسی روبنایی در شعر آتشی
آتشی تغییر کرد .ولی تغییر در نگاه
ِ
سیاسی موردی ورود
مسائل
به
جلویی ندارد و او هیچگاه آشــکارا
ِ
نکرده است اما اندیشه آتشی روز به روز با سنش پختهتر و تغییراتی
در شعر و حتی قالب شعریش ایجاد شــد بهطوری که شعرهای
آخرین او بیشتر به سمت جهان بزرگتر و فراملی میرود.
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نسیم افشارپور بازیگر فیلم کوتاه «خانه بخت» جایزه بهترین بازیگر جشنواره « »۶۶ Routeآمریکا را دریافت
کرد .به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومــی این پروژه ،فیلم کوتاه خانه بخت به کارگردانی عادل معشــوری در
دوازدهمین حضور بین المللی خود در جشنواره « »۶۶ Routeآمریکا جایزه بهترین بازیگری را دریافت کرد .فیلم
کوتاه خانه بخت پیش از این نیز از جشنواره « »Symornaترکیه جایزه بهترین بازیگری را برای نسیم افشارپور
و بهترین فیلمبرداری را برای عادل معشوری به ارمغان آورده بود و همچنین در جشنواره Buffalo» Dreams
 »Fantasticآمریکا نامزد بهترین فیلم کوتاه بین المللی شــده بود .این فیلم کوتاه در جشــنوارههای Jersey
 Shoreآمریــکا Vienna ،اتریــش  Short That Are Not Pants،کانــادا Indie Short Fest ،امریکا و
 Short Film Slamآمریکا ،برای بخش مسابقه انتخاب شده و در این جشنواره ها نمایش داده خواهد شد.

»

 ۷فیلم و یک داور
از سینمای ایران
در جشنواره هند

پنجاهودومینجشنوارهبینالمللیفیلمهند(گوا)میزبان ۸فیلمویکداورازسینمایایرانخواهدبود.بهگزارش
ایسنا ،پنجاه و دومین جشنواره فیلم هند (گوا) که از قدیمیترین جشنوارههای سینمایی در آسیاست از دیروز ۲۰
نوامبر ( ۲۹آبان) کار خود را آغازکرد و در طول  ۸روز برگزاری تا  ۲۸نوامبر ( ۷آذر) در مجموع میزبان نمایش  ۶۲۴فیلم
از  ۹۵کشور جهان خواهد بود .فیلم «قهرمان» ساخته اصغر فرهادی فیلم اختتامیه جشنواره فیلم هند (گوا) بود و در
کنار آن فیلم سینمایی «غیبت» ساخته علی مصفا محصول مشترک ایران ،چک و اسلواکی« ،پدران» ساخته سالم
صلواتی و «خورشید آن ماه» به کارگردانی ستاره اسکندری در بخش پانورامای جهان« ،کشتن خواجه» ساخته عبد
آبست در بخش مدال یونسکو گاندی« ،مامان» به کارگردانی آرش انیسی در بخش رقابتی فیلمهای اول و «روسری
آبی»ساختهرخشانبنیاعتمادنیزدربخشآثارداوراناینرویدادسینماییبهنمایشگذاشتهخواهدشد.

موسی اکرمی مدرس فلسفه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد( :قسمت پایانی)

شاعر ،نویسنده و منتقد ادبی:

فرهنگ و اندیشه:

فرهنگوهنر

»

استفادهازلقبفیلسوفدرمعرضخطرحمایتدولتیاست
گویا مشــکل فارغالتحصیالن فلســفه
غرب حادتر است و نسبت به فارغالتحصیالن
فلســفه اســامی از بازار کار محدودتری
برخوردار هستند .بسیار دیدهایم که در یک
رقابت ،هرچند فارغالتحصیل فلسفه غرب از
تواناییهایچشمگیریبرخورداربوده،ولیباز
هم فارغالتحصیل فلسفه اسالمی مورد تایید
قرارمیگیرد.دلیلاینمسئلهچیست؟
بلهمتأسفانههمینطوراست.باتوجهبهمعیارهایی
که برای اســتخدام وجود دارد ،برخالف شعارهای
موجود ،تفاوتهایــی و حتــی تبعیضهایی قایل
میشــوند .اگر قرار باشد برای یک شــغل ،دکترای
فلســفه ،صرف نظر از نوع تخصص ،استخدام شود
کسی که دکترای فلسفه اسالمی دارد ،ممکن است
از شانس بس بیشتری برای استخدام برخوردار باشد.
بیآن که بخواهم به فارغالتحصیالن دکترای فلسفۀ
اسالمی جسارتی کرده باشــم ،در توصیف واقعیت
موجود دیده شده اســت که نگرش حاکم بر فضای
گزینش فارغالتحصیالن دکترای فلسفۀ اسالمی را
باصطالح «خودی»تر تلقــی میکند .البته بگذریم
که ممکن اســت این نگرش افراطی نــزد بعضی از
اصحاب گزینش وجود داشــته باشــد که اصوالً با
فلسفه میانۀ خوبی نداشته باشند .ولی نوعاً اعتماد به
فارغالتحصیل در فلسفۀ اسالمی میتواند بیشتر از
اعتماد به فارغالتحصیل فلسفۀ غرب باشد مگر آنکه
شغلموردنظرایجابکندکهتخصصفارغالتحصیل
در فلســفۀ غرب باشــد .به موضوع دیگری هم باید
اشاره کنم که متأســفانه گاهی از فارغالتحصیالن
دکترایفلسفۀاسالمیوفلسفۀغرببرایتدریسدر
زمینههای دروس عمومی و معارف اسالمی استفاده
میشــود .اگر فارغالتحصیالن دکترای فلسفههای
اســامی و غرب از روی ناچاری بپذیرند به تدریس
این دروس بپردازند ،طبیعی است که نوعاً ،هم ارتباط
فارغالتحصیالن فلسفۀ اسالمی با این دروس بیشتر
است و هم دســتگاههای ذیربط اعتماد بیشتری به
آنان دارند .فزون بر آنچه گفتم خود دکترای فلسفۀ
اسالمی هم در یک جامعۀ ایدئولوژیک که معیارهای
گزینشــی خاصی را در اســتخدام دارد مقبولتر از
دکترای فلســفۀ غــرب در زمینههایی اســت که
تخصص چندان اهمیتی ندارد .بنابراین در شرایطی
که تخصص برای تصدی یک موقعیت کاری اهمیت
خیلی زیادی نداشته باشد معموالً کسانی که فلسفۀ
اسالمی میخوانند ،وضعیت بهتری برای جذب دارند
تافارغالتحصیالنفلسفهغرب.
آیا چنین تمایزی به سیســتم آموزشی
کشورلطمهنمیزند؟
به شدت لطمه میزند؛ نه تنها به دستگاه آموزشی
بلکه به همۀ زمینههای ذیربط دیگر در کشــور .یک
فارغالتحصیل انتظار دارد در جای نســبتاً مناسبی
شغل متناسب ،حق افراد است
استخدام شود .انتخاب ِ
و دادن شغل متناسب با دانش و شایستگیهای افراد
هم وظیفۀ دولت و نهادهای زیرمجموعۀ آن .اگر شغل
مناسب افراد وجود نداشته باشد ،یا اگر در استخدام
معیارهایگزینشی تبعیضآمیز اعمال شوند ،ظلمبه
فرد و ظلم به جامعه اســت و هر دو آسیب میبینند،
هم در زمینههای مســتقیماً مرتبط با آموزش ،هم
در زمینههای دیگری که به هســتی افــراد به مثابه
شــهروندانی که حقوق و وظایفی دارنــد .دولت هم
موظف است متناسب با کم و کیف فارغالتحصیالن

»

در خصوص فلســفه نیز باید گفت که عموم ًا موضوعی بهجز شغل و
پول است که یک شخص را به سمت این رشته کشانده است .معموالً
وجود پرســشهای بنیادین دربارۀ جهان و انسان و کنجکاویهای
فلسفی و حقیقتجویی یک فرد را به سمت این رشته سوق میدهد

شغل ایجاد کند و در استخدام عدالت را رعایت کند
و از هرگونــه تبعیض بپرهیزد .هــر جا پای تبعیض
به میان آید نوعــاً افراد ناشایســت و ناتوان برگزیده
میشوند و شایستگان نادیده گرفته میشوند یا کنار
گذاشته میشــوند و این میتواند برای فرد و کلیت
جامعهفاجعهبهبارآورد.
تنگی فضای اشــتغال برای
هم اینک با همــۀ ِ
فارغالتخصیالن فلسفه ،به طور کلی باز هم رویآوری
به سوی فلسفه کم نیســت .بهویژه فلسفهی هنر از
جمله رشــتههایی اســت که چنین وضعیتی دارد.
عالقهمندان به این رشــته در ایران فراوان اســت.
هم به علت عالقه به خود رشته و هم به علت نبودن
مقطع دکترای برای فارغالتحصیالن کارشناســی
ارشد در بسیاری از رشــتههای هنر .دانشجویان به
دانشگاه ما میآیند و با هر کم و کیفی فارغالتحصیل
میشــوند .ولی من بســیاری را میشناسم که بعد
از فارغالتحصیلی در دکترای رشــته فلســفه هنر
نتوانستهاند در جایی جذب شــوند .این امر منجر به
یاس آنها میشود .این فارغالتحصیالن ،هم وقتشان
صرف شده و هم پول نســبتاً زیادی را در چند سال
تحصیلهزینهکردهاند.بدونتردیدعالیقوامیدهای
چنین افرادی بر باد هوایند .به ناچار شغلهای دیگری
را انتخاب میکنند که ربطی به مدرک تحصیلیشان
نخواهند داشت .اشــتغال به شغلی که با تحصیالت
مناسبت نداشته باشــد اوالً به طور معمول موجب
بیگانه شدن فرد با شغل خود میشــود؛ ثانیاً فرد در
آن شــغل کارایی الزم را ندارد؛ ثالثاً آن فرد موقعیت
کاریای را اشــغال کار کرده اســت که فرد دیگری
مستحق آن بوده و چه بسا ظالمانه از چنان موقعیتی
محروم شده باشــد .این زیان به افراد است .از سوی
دیگر نظر به اینکه جامعه از اشــتغال شایستگان در
مشاغلی برخوردار نمیشــود دچار آسیب میشود.
چگونه میتوان به مسئوالن ذیربط فهماند که یکی
از علل مهم مشکالت گوناگون کشور در زمینههای
گوناگون گمــاردن افراد ناشایســت از نظر دانش و
تواناییووظیفهشناسیدرمشاغلگوناگوناست؟

پس من باید خوش شانس باشم که با فوق
التحریری
خبرنگاریحق
لیسانسفلسفه،یک
ِ
ِ
پارهوقت،باحقوقزیرخطفقردارم!
متأســفانه همینطور اســت! البته خبرنگاری
به خودی خــود میتواند برای یک فلســفهخوانده
جذاب باشــد و چنین کســی در خبرنگاری نقش
فعال و مثبتی ایفــا کند .ولــی اوالً انتخابش نباید
از روی ناچاری باشــد ،ثانیاً بایــد از ثبات و امنیت
شغلی و حقوق خوب برخوردار باشــد .به هر حال
من کســانی را میشناســم که با مدرک فلسفه در
مقطع دکترای یا کارشناســی ارشد در به در دنبال
کار هســتند .در نهایت یا بیکار میمانند ،یا مجبور
میشــوند کارهایی را بپذیرند که نه ربط چندانی
به مدرک و تحصیلشان داشته باشــند و نه از ثبات
الزم و درآمد کافی برخوردار باشــند؛ حتی ممکن
اســت از نظر حیثیت اجتماعی ،مور ِد پسند چنان
فارغالتحصیالنی نباشــند .فارغالتحصیالن فلسفه
آگاهانه یا ناآگاهانه خود را شــاگرد سقراط و پیرو
فیلسوفان میدانند که از شأن برجستهای در تاریخ
برخورداراند .آنان هرگاه به جایگاه مناســبی دست
نیابند در خلوتِ خود میاندیشــند که قــرار بود با
تحصیل فلسفه حقیقت را پیگیری کنند ولی گرفتار
چنین فرجامی شدهاند .این گونهای وضع تراژیک
است.
افرادی کــه فلســفه خواندهاند ،ممکن
اســت در محیط کاری که چندان با رشــتۀ
تحصیلیشانهمسنخنباشد،باسایرهمکاران
دیگر به مشــکل برخورد کنند .اختالف نگاه
و ایده و شــیوهی پیش بردن کار ،در چنین
مواردی به شدت به چشــم میآید .دلیل این
تفاوتنگاهچیست؟
همانگونه که گفتم اکثریت کســانی که فلسفه
میخوانند ،آگاهانه این رشــته را انتخاب کردهاند.
در سایر رشتهها ممکن اســت جاذبه مالی منجر به
انتخاب رشته (مثال رشــتهی مهندسی) شده باشد.
اما در فلسفه تقریباً چنین نیســت .میتوان با یک

لیســانس برق یا عمران یا حســابداری یا کامپیوتر
کم و بیش شــغلی را در ادارات دولتی با در بازار آزاد
به دســت آورد .هر چند که امروزه مشــکالتی برای
ایــن فارغالتحصیالن هــم وجــود دارد .بیآن که
بخواهم به فارغالتحصیالن این رشــتهها جسارت
کنم نارچارم بگویم در مقایســه با کسی که به دنبال
فلسفه میرود انگیزۀ این افراد که چنین رشتههایی
را انتخاب کردهاند بیشتر انگیزههای مالیاند نه عشق
به کســب دانش محض یا تخصص در این رشتهها.
اگر انگیزه کسب علم باشد ،ممکن است این افراد به
سمت رشتههای فیزیک یا ریاضیات بروند .برای این
رشتهها بازار کار زیادی وجود ندارد .اگر بازار کار برای
این رشتهها وجود داشــت ،نخبههای کشور بیشتر
ریاضیات یا فیزیک میخواندنــد و رویکرد خوبی در
جامعۀ علمی ایــران رخ میداد ،که متأســفانه تنها
چند حرکت مقطعی گذرا در تشــویق به تحصیل
در فیزیک و ریاضیات دیده شــده اســت .در چنین
شــرایطی دانشآموزان نخبه به ســوی رشتههای
پزشکی یا مهندسی یا حقوق میروند .بنابراین کسی
به سوی فیزیک و ریاضیات میرود که یا درد فیزیک
و ریاضیات دارد یا از ناچاری به سوی آنها میرود تا
شایدبتواندمعلمشود.
در خصوص فلســفه نیز باید گفت کــه عموماً
موضوعی بهجز شغل و پول اســت که یک شخص
را به سمت این رشته کشــانده است .معموالً وجود
پرســشهای بنیادین دربــارۀ جهان و انســان و
کنجکاویهای فلسفی و حقیقتجویی یک فرد را
به سمت این رشته سوق میدهد .کمتر کسی است
که از ب ِد حادثه یا از سر ناچاری به تحصیل در فلسفه
بپردازد .چنین کســی چه قب ً
ال از مطالعات فلسفی
برخوردار بوده باشــد و چه بعدا ً به مطالعۀ فلســفه
بپردازد ،خواه ناخواه داخل فضای دلانگیز فلســفه
میشود و بوهای روحافزای گلهای گلستان فلسفه
به مشامش میرسند و همنشــینی با فیلسوفان در
آنان اثر میکند و شخصیتشان که هم از آغاز پرورش
ویژهای داشته اســت ،پرورش بیشــتری مییابد.
دانشجوی فلسفه آرام آرام درمییاید که فیلسوفان
ســودای تعبیر جهان و تغییر جهان را داشــتهاند و
در این دو زمینه اندیشــهورزی و حتی کنشــگری
کردهاند .ازایــن رو او نیز آرام آرام متــأدب به ادب
فلســفی و متخلق به اخالق فلسفی میشود .عالوه
بر اینها دانشــجوی فلســفه با انواع جهانبینیها
و نظرپردازیها و ادعاهای فلســفی آشــنا میشود
و همچنین منطق و اســتدالل و تفکر انتقادی نیز
میآموزد و یاد میگیرد که در رویارویی با موضوعات
و در گفتگو با افراد باید آدابی را رعایت کند .بنابراین
اگر او به طور نسبی درس خود را خوب آموخته باشد،
طبعاً در رویارویی با مســائل خُ رد و کالن مرتبط با
تعبیر و تغییر جهان و انســان رویکرد مســئوالنه و
منطقیای باید داشته باشــد .پس معموالً در عموم
مباحث مطروحۀ احتمالی ،یــک فارغالتحصیل و
دانشجوی فلسفه یا یک فلسفهخوانده تا حد زیادی،
هم اخالق بحث و گفتگو و نقد و بررســی را رعایت
میکند و هم تفکری تحلیلــی و منطقی و تحلیلی
دارد .ضمن اینکه به آســانی و به سادگی هر چیزی
را نمیپذیرد و در چارچوب همان نگرشهای تحلیل
و منطقی و توجه بــه دیدگاههای گوناگون میتواند
نسبت به بسا کســان با اشــراف و و متانت و درک
بیشترینظردهد.

خبر

»

تحقق آرزوی احمدرضا احمدی
و حسرت نبودن داود رشیدی

احمدرضا احمدی اواخر دهه هشــتاد نمایشــنامههایش را
گردآوری کرد و آنها را به چاپ رساند .انتشار نمایشنامههای آقای
شاعر برای بسیاری از دوستداران و دوستانش اتفاقی خجسته بود.
آنان حاال میتوانستند با وجوه دیگری از هنر این شاعر نامدار آشنا
شوند .یکی از این دوســتان هم داود رشیدی بود .هنرمند با سابقه
تئاتر کشورمان که همیشه پیگیر نمایشــنامههای تازه فارسی و
فرانسویبود.
نمایشنامه آقای شــاعر ویژگیهای خاصی داشت و احمدرضا
احمدی هم که دوست دیرین رشیدی بود .پس جای درنگ نبود
ِ
دوست شاعر خود
و آقای کارگردان برای اجرای این نمایشــنامه با
گفتگو کرد و قول و قرار اجرا گذاشته شد.
اوایل دهه  ۹۰این موضوع به صورت رســمی در رسانهها هم
منتشر شد .حاال یک مساله مهم مانده بود؛ پیدا کردن بازیگر نقش
شاعر برایبازی در این نمایش.
اما دیدن یک فیلم کوتاه ،کار هر دو دوست را آسان کرد .احمدی
بالفاصله بازیگر این فیلم را برای بازی در نقش شاعر مناسب یافت.
رشیدی هم خودش اولین تماس را گرفت و کورش سلیمانی را برای
بازی در این نمایش دعوت کرد .تجربهای که میتوانست برای این
بازیگر ،پر از شادکامی باشد اما گویی دایره قسمت بر وفق مراد آنان
نچرخیدواجرایایننمایشمیسرنشد.
با این همه ،فکر و دل کورش سلیمانی پیش این نمایش و این
نقش ماند تا جایی که بعد از حدود یک دهه ،خودش آســتینها را
باال زد تا این نمایشنامه را روی صحنه بیاورد .این بازیگر و که سابقه
کارگردانی چندین نمایش را هم دارد ،بــرای اجرای تازهترین اثر
خود سراغ نمایشنامه احمدرضا احمدی رفته و قرار است نمایش
«فرودگاه ،پرواز شــماره  »۷۰۷نیمه دوم آذر ماه درســالن استاد
سمندریان تماشاخانه ایرانشــهر روی صحنه برود .سلیمانی در
گفتگوباایسناازچندوچوناجرایایننمایشنامهمیگوید.
او در آغاز یادآوری میکند :قرار بود آقای رشیدی سال  ۹۰این
نمایشنامه را اجرا کنند .ایشان به دنبال بازیگری بود که نقش شاعر
این نمایشنامه را ایفا کند .از قضا آقای احمدرضا احمدی بازی مرا در
یک فیلم کوتاه دیده بود و مرا به آقای رشیدی پیشنهاد کرد .برایم
افتخاربزرگیبودبویژهاینکهآقایرشیدیهمخودشانبابزرگواری
تماس گرفتند و قرار اجرا گذاشته شد ولی مدتی بعد اجرای نمایش
منتفی شد که از این بابت ،حسرت بســیار خوردم .دوست داشتم
برای آقای رشــیدی بازی کنم آن هم در نمایشــنامهای از آقای
احمدرضا احمدی ولی میسر نشد .ســلیمانی که از آن دوره دلش
با این نمایشنامه بود ،در این ســالها چند متن دیگر روی صحنه
برد ولی این دغدغه دست از سرش برنمیداشت تا اینکه سرانجام
امسال بخت این نمایشنامه باز شد و حاال در آستانه اجراست .او ادامه
میدهد :در تمام مدتی که رویای اجرای این نمایشنامه را داشتم،
آقای احمدی هم دوست داشتند نمایشنامههایشان روی صحنه
بروند و همین جرقه اولیه اجرای این نمایشــنامه شــد .سلیمانی
هرچند پیش از این قرار بود شــاعر این نمایش باشد ولی بهتر دید
حاال که خودش کارگردانی کار را بر عهده گرفته ،ایفای این نقش
را به بازیگری دیگر بسپارد .او در این زمینه توضیح میدهد :با وجود
عالقهای که به بازیگری دارم ،ترجیح دادم در این نمایش بازی نکنم
چون نیمی از انرژیام صرف بازی خودم میشد و نمیتوانستم کل
تمرکز و انرژیام را بر کارگردانی این کار بگــذارم .این کارگردان و
بازیگر سپس از حضور موثر احمدرضا احمدی در فضای فرهنگی
و هنری کشــورمان میگوید :کســانی که فضای ذهنی ایشان را
میشناسند ،میدانند که آقای احمدی شاعری است که از دهه ۴۰
به عنوان چهرهای نوگرا در ادبیات ما شناخته شدهاند .ایشان منبع
نوری هستند ،چه زمانی که با شعرهایشان ،رنگی زیباتر به زندگی
میبخشند،چهزمانیکهدرکانونپرورشفکریدرسالهایپیش
از انقالب ،مسئولیت داشــتهاند و در دوره مدیریت خود بسیاری از
هنرمندان از جمله آقای امیر نادری را دســتگیری کردهاند و برای
ساخت فیلمهایشان یا در تولید کاستهای ارزشمند قصه و شعر
کودکان ،یاریشان دادهاند .یعنی در جایگاه مدیریت هم تاثیرگذار
بودهاند .حاال هم که موی ســپید کردهاند ،عالوه برنوشتن ،نقاشی
هممیکشند.

