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)مدير سالن نمايش خطاب به ش��اعر/ نويسنده: شكوه 
و غن��اي دكورهاي م��ا را به نماي��ش درآري��د، چنانكه 
منظره هاي گوناگون از پي هم بيايند و شما جهاني را به 
تماش��اگران ش��گفت زده عرضه داريد... مردم براي چه 
مي آيند؟  براي ديدن. مي خواهند به هر قيمت كه باشد 
ببينند. پس بكوشيد تا با شگردهاي تان تحسين شان را به 
دست آوريد، و آن وقت در چشم شان شاعري واال خواهيد 

بود.(*
وضعيت ام��روز تئاتر تف��اوت چنداني با پرده نخس��ت 
نمايشنامه »فاوس��ت« ندارد. نويسنده و كارگردان تئاتر 
از يك سو با خواست مدير سالن مواجه است )اجاره بهاي 
روزانه(، از س��وي ديگ��ر ب��ا پيش��نهادهاي گاه و بيگاه 
تهيه كننده و تازه در اين بين س��ليقه نازل تماشاگر نيز 
بر گرده اش سنگيني مي  كند و هم زمان بايد پاسخگوي 
نظارت هاي مرئي و نامرئي  نيز باش��د. اما آيا وجود موانع 
متعدد ياد شده، مجوز ساده انگاري هنگام خلق نمايش را 

در اختيار ما قرار مي دهد؟ 
با بررسي ويژگي ها و عناصر شكل دهنده به نمايش هاي 
روي صحنه )محتواي فرمي و اجراي��ي، جنس بازي ها، 
طراحي گري��م، صحنه و لب��اس گرفته ت��ا تبليغات( به 
مجموع��ه اي از موارد و الگوهاي مش��ترك برمي خوريم 
كه به شكلي تكرار شونده در بسياري از توليدات تئاتري 
خودنمايي مي  كنن��د. از اين منظر جري��ان جاري تئاتر 
حداقل در پايتخت بيانگر گون��ه اي از توليد انبوه با قواعد 

از پيش تعيين شده و مشخص است. 
كنار گذاشتن »طراحي صحنه و لباس« يا كمرنگ شدن 
نقش »ط��راح چهره پ��رداز« )براي كاه��ش هزينه هاي 
گروه (، حضور يك يا چند بازيگر چهره تئاتري و سينمايي 
)براي تضمين گيش��ه(، آب رفتن نقش افراد متخصص 
در زمينه هايي مثل »دس��تيار كارگردان« و »دس��تيار 
برنامه ريز« )جايگزين شدن روابط شخصي افراد و گروه 
توليد(، نزول جايگاه »نويسنده« و »كارگردان«، در سايه 
قدرت گرفتن »بازيگر« در ج��ذب مخاطب و حمايت از 
گردش اقتصادي گروه ها تنها نمونه هايي از ويژگي هايي 
هستند كه موجب شده اجراها در موارد متعدد با يكديگر 
تشابه پيدا كنند و تماشاگران جز مالل و كسالت دريافتي 

نداشته باشند. 
براي مث��ال اگر به م��واد تبليغ��ي نمايش ه��ا )ويتريِن 
محصوالت توليد ش��ده( دقت كنيم خواهيم ديد قريب 
به اتف��اق طراحان اقالم تبليغاتي از عناصر كليش��ه اي و 
نمادهاي موجود در پوس��تر و بروش��ورهاي منتسب به 
تئاتر آزاد استفاده مي  كنند. به اين موارد مي توان استفاده 
تبليغاتي از حضور هنرمندان و چهره ها در س��الن هاي 
نمايش  را افزود. بازتوليد خبرهاي تكراري فاقد اطالعات 
جديد و توليد اخبار بي هدف در فضاي رسمي و مجازي 
از ديگر نمونه هاي حركت به سوي ابتذال فقط در حوزه 

تبليغات تئاتري است. 
استفاده از نمايشنامه هاي متوسط )ايراني و غيرايراني( 
با رگه هاي طنز يا دست گذاش��تن بر موضوع هاي بارها 
تكرار شده مرتبط با آس��يب هاي اجتماعي، بدون تالش 
براي طراحي جديد فرمال در ح��وزه متن و اجرا، حضور 
همزمان بازيگران در چند اجرا، تاثير حضور تهيه كننده  در 
جهت دهي به س��ليقه گروه يا فقر رويكردهاي نظري در 

اجراها را مي توان به اين سياهه افزود. 
براين اس��اس معادالت موج��ود، به س��رعت كليدواژه 
»صنعت فرهن��گ« را به ذه��ن متبادر مي كن��د. گيرم 
پاراداي��م م��ورد توج��ه واضعان اي��ن نظريه اص��وال بر 
ويژگي هاي متفاوتي استوار بوده كه البته چندان با آنچه 
در باال رفت در تضاد نيست. صنعت فرهنگ توليد كننده 
چيزي است كه به »فرهنگ انبوه« يا »فرهنگ توده اي« 
مشهور است. اين فرهنگ پديده اي عيني و واقعي نيست، 

بلكه فرهنگي است كاذب، نادرس��ت، مادي شده و غير 
طبيعي. نگراني عمده نظريه پردازان مكتب فرانكفورت دو 
محور مشخص دارد: نخست »صنعت فرهنگ« پديده اي 
است نادرست و ويرانگر كه به صورت مجموعه اي از عقايد 
از پيش بس��ته بندي ش��ده توليد انبوه گشته و به كمك 
رس��انه هاي جمعي به خورد توده ها داده مي شوند. دوم 
آثاري مخرب، سر كوبگر، تحميق كننده و منفعل سازي 

كه در نتيجه اين صنعت بر توده ها حاكم مي شود. 
»توليد انبوه« و وجود قواع��د- و عقايد- از  پيش معين و 
»بسته بندي شده« در حوزه توليد هنرهاي نمايشي امروز 
پررنگ تر از هر زمان ديگري به چشم مي آيد. گرچه نبايد 
از حق گذشت كه در اين بين بعضي گروه ها و هنرمندان 
تئاتري، آگاهانه در برابر قواعد و شكل و شمايل تحميلي 

فعلي توليد »مقاومت« مي كنند. 
عموم فعاالن و كارشناس��ان كاهش حمايت هاي دولتي 
و فقر زيرس��اخت هاي مورد نياز جامعه تئاتري را در بروز 
اين مساله جدي قلمداد مي كنند. همچنين تاثير عملكرد 
نهادهاي آكادميك و ذائقه مخاطب را نمي توان به كل از 
اين معادله كنار گذاشت. اما حقيقتا چه عواملي موجب 
غلتيدن بخش قابل توجهي از نمايش هاي روي صحنه به 
مسير سطحي نگري، ساده انگاري و به بيان ديگر نوعي از 

ابتذال شده  است؟
گپ وگف��ت پيش رو ب��ا دو هنرمن��د و كارش��ناس هنر 

نمايش تالشي در حد طرح موضوع اس��ت و ما در روزها 
و هفته ه��اي آينده ت��الش خواهي��م كرد ب��ا برگزاري 
نشس��ت هاي كارشناس��ي و بهره گي��ري از تج��ارب 
صاحب نظران اين عرصه رويكردي جدي تر نس��بت به 
آسيب شناسي فضاي فعلي »توليد« آثار نمايشي در پيش 

بگيريم. 

تئاتر، هنر دِم دستي نيست
محمدرضا خاكي كارگردان، مترجم و اس��تاد دانش��گاه 
تربيت مدرس ب��ا تاكيد براينك��ه عوام��ل گوناگون در 
شكل گيري چنين وضعيتي ايفاي نقش مي  كنند، نظر 
خود را در دو عنوان اصلي عملكرد )دانش��گاه( و پروسه 
)خلق متن( و عناوين تا حدي فرعي تِر )تبليغات تئاتر( و 
)حق كپي رايت( صورت بندي مي كند. به عقيده او فضاي 
حاكم بر پذيرش دانشجو در نهادهاي آكادميك تئاتري تا 
رويكردهاي موجود در زمينه خلق متن )به عنوان عنصر 
زيربنايي شكل دهنده غالب نمايش هاي روي صحنه( و 
تبليغات رسانه اي به همراه عواملي همچون رعايت نشدن 
حقوق نويس��ندگان در ايران عوامل پررنگي هستند كه 
زمينه هاي حركت به سوي نوعي از ساده انگاري در خلق و 

اجراي آثار نمايشي را به وجود آورده اند. 
اين مدرس و كارگ��ردان مي گويد: »در كن��ار اين موارد 
حضور بعضي چهره هاي تلويزيوني و سينمايي در تئاتر، و 

توليد فست فودي نمايش براي پر كردن صحنه سالن هاي 
جديد التاسيس، موجب شده امروز به ندرت شاهد اجراي 
آثار چشمگير بر صحنه باش��يم. تئاتر، هنري دم دستي 
نيست و به صرِف زمان كافي براي آماده كردن نمايش ها، 
مطالع��ه و انتقال تجربي��ات و تالش در جه��ِت جذب و 
پرورش تماشاگران فرهيخته، نياز دارد. امروز حتي شاهد 
هستيم بعضي دانشگاه ها بدون برگزاري آزمون ورودي 
اقدام به پذيرش دانشجو مي كنند و من به واسطه سال ها 
تجربه در عرصه تدريس مي گويم كه متاسفانه پذيرش 
بي حساب و كتاب دانشجو باعث شده كه شاهد كاهش 
سطح دانش و انگيزه دانش��جويان در مقايسه با گذشته 

باشيم.«
كوروش نريماني، نمايشنامه نويس��ان و كارگردانان كه 
سابقه اجراي آثار موفقي همچون »شب هاي آوينيون« 
و »والس مرده ش��وران« را در كارنامه دارد، مساله مطرح 
شده از سوي محمدرضا خاكي را تاييد مي كند. او در اين 
باره مي گويد: »دانشگاه ها با تعداد پذيرش زياد و خروجي 
پرتعداد به همين نس��بت نقش جدي در ايجاد شرايط 
فعلي ايفا مي كنند. اين درحالي است كه امكانات نهادهاي 
آكادميك تئات��ري در دهه هاي گذش��ته افزايش نيافته 
و نه تنها به داشته هاي سخت افزاري و نرم افزاري  افزوده 
نش��ده كه در مقاطعي تحليل هم رفته است. همچنين 
ايجاد س��الن هاي خصوصي در فضاي خارج از دانشگاه 
نيز ش��رايط توليدي متفاوتي به وج��ود آورده و معتقدم 
هنرمندان امروز ديگر مثل س��ابق از پشت صحنه تئاتر 
يعني ساعت هاي تمرين، جست وجو و مطالعه يا مرحله از 
آن خود كردن مباحث لذت نمي برند. به همين دليل هم 
نشست و انباشت تجربه اتفاق نمي افتد و شاهد هستيم كه 
براي مثال ديگر مثل دهه هاي قبل با نويسندگان جدي 

مواجه نيستيم.« 

پديده همه كاره هاي هيچ كاره در تئاتر
محمدرضا خاكي در ادامه اظهارات خود به شكل گيري 
پديده اي نوظهور در تئاتر اش��اره مي كن��د: »با پديده اي 
مواجه هس��تيم كه از ع��وارض كميت گراي��ي و توليد 
انبوه در عرصه آموزش اس��ت. پديده اي كه من با عنوان 
»همه  كاره هاي هيچ  كاره« از آن نام مي ب��رم. افرادي كه 
توأمان به عن��وان بازيگر، كارگردان، مدي��ر توليد، طراح 
و غيره ايفاي نقش مي كنند. در چنين ش��رايطي ظاهرا 
بايد قيد عناويني مثل نويسنده و كارگردان را بزنيم، زيرا 
هر كسي مي تواند نويسنده و كار گردان باشد. اين درهم 
ريختگي، زمينه ظهور افراد چندكاره اي را فراهم آورده كه 
بعضي اوقات به طور همزمان هم بازيگرند، هم كارگردان، 
هم طراح، هم نمايشنامه نويس، تازه عالوه بر اينها عنوان 
»دراماتورژ« را به فهرست كارهاي شان در يك اجرا اضافه 

مي كنند!«
كوروش نريماني به اين نكته ضلع ديگري نيز مي افزايد: 
»رشد و گسترش فضاي ديجيتال و مجازي در سال هاي 
اخير نقاط مثب��ت و منفي به همراه آورده اس��ت. به اين 
ترتيب ديگر متن ها، س��وژه ها، حت��ي طراحي صحنه و 
لباس نمايش ها را در دس��ترس ق��رار داده و زمينه هاي 
تقليد يا بعضا كپي از آثار خارجي را به وجود آورده است. 
گرچه هنرمندان جوان ما به واسطه همين امكانات حاال 
بيش از گذشته در جريان دس��تاوردهاي نوين در زمينه 

نمايشنامه نويسي و طراحي و كارگرداني قرار مي گيرند.«

ظه�وِر س�ه گون�ه نمايش�نامه نويس: از بازخوان 
تا تلفيقي!

تغيير رويكرد در خلق متن براي نمايش ها- به واس��طه 
س��رعت گرفتن روند توليد آثار- همزمان از س��وي هر 
دو كارش��ناس مط��رح مي ش��ود. يك��ي از عوامل مهم 
شكل دهنده به اجرا كه حاصل آن تا حد زيادي محتواي 
آنچه به صحنه مي آيد را رق��م مي زند. محمدرضا خاكي 

در اين باره مي گويد: »خلق نمايشنامه جديد ايراني نيز 
يكي از مقوله هاي بسيار مهم است كه در وضعيت حاضر 
توسط برخي نمايشنامه نويسان به محاق رانده شده؛ اين 
نمايشنامه نويسان نوظهور كه خود پديده هاي نوظهورند، 
شيوه هايي پيشنهاد مي دهند كه بسيارتامل بر انگيز است. 
براي مثال نمايشنامه اي از شكسپير، مولير، بكت، برشت، 
لوركا يا هر نويسنده ديگري را دستمايه قرار مي دهند، از 
س��روته آن مي زنند و در نهايت با نامي متفاوت در قالب 
اجرايي يك ساعته  روانه صحنه ها مي كنند. در اين روش 
ديگر از جريان زندگي و زمانه نويسنده بي نواي خارجي 
در متن خبري نيست و مخاطب به هيچ وجه با زمينه هاي 
فرهنگي شكل گيري آن متن آشنا نمي شود. در بروشور 
اين قبيل نمايش��نامه ها حتي نام��ي از مترجم يا حتي 

نويسنده اصلي اثرهم ديده نمي شود.«
اين مدرس دانش��گاه در همي��ن رابطه به گ��روه دومي 
نيز اش��اره مي كند: »گ��روه ديگ��ري هم از اين س��نخ 
نمايشنامه نويسان نوظهوربخش��ي از نمايشنامه A را با 
بخشي از نمايشنامه B تلفيق مي كنند و به قولي دست 
به نوآوري مي زنند. تا چندي پيش افرادي بودند كه آنها 
را به عنوان نمايشنامه نويس مي ش��ناختيم، اما ظاهرا و 
معلوم نيست چرا چشمه خالقيت شان   خشكيده و همين 
باعث ش��ده كه به جاي نوش��تن نمايش��نامه اي جديد، 
ترجمه نمايشنامه اي از يك نويسنده آلماني، امريكايي 

يا فرانس��وي را دس��تمايه قرار دهند و با كم و زياد كردن 
بخش هايي از آن متن و افزودن ذهنيت خودشان تلفيقي 
به وجود بياورند كه بر آن عنوان نامان��وِس »بازخواني« 
مي گذارند.« خاكي گروه س��وم نويس��ندگان را اين طور 
تعريف مي كند: »در كنار اينها با جريان ديگري هم مواجه 
هستيم كه ادعا مي كند يك متن را دراماتورژي كرده اما 
در حقيقت قصد ديگري دارد. اينكه نام نويسنده، مترجم 
را حذف كند و ن��ام خودش را پاي آن بگ��ذارد. به عنوان 
مثال ش��اهديم فقط در سال 96 نمايش��نامه  فرانسوي 
»نام« تحت عناويني مثل »پپروني براي ديكتاتور« يا »در 
جست وجوي آدولف« روي صحنه مي رود و هيچ توجهي 
هم به حق مترجم يا نويسندگان اصلي اثر نمي شود. در 
حالي كه چنين عملي اگر در هر نقطه ديگرجهان اتفاق 
بيفتد س��رقت و جرم محسوب مي ش��ود. يا مثاًل يكي از 
ترجمه هاي خود من از نمايشنامه »فهرست« اثر تادئوش 
روژه ويچ تغيير نام پي��دا كرد و رفته رفته مصادره ش��د. 
متاسفانه در وضعيت موجود بخشي از سودجويي ها باعث 
شده كه به حق و حقوق ديگران احترام گذاشته نشود؛ نه 

نويسنده، نه مترجم و نه مخاطب.« 

فقدان قانون، رواج ميان مايگ�ي و زوال قدرت 
تشخيص مخاطب

كوروش نريماني بروز چنين مسائلي را زاييده شرايطي 

چندي پيش روزنام��ه اعتماد در 
يادداش��تي با عنوان »ن��ه مولف 
ش��د نه الگ��و« روند موج��ود در 
تماش��اخانه ايرانش��هر را به  نقد و 

چالش كشيد. 
 پ��س از اعالم رس��مي اس��امي 
گروه هاي اجرايي سال 97، ناگهان 
همه چيز تغيير مي كند و به جاي اجراي آثار اعالم شده، 
نمايش هاي تكراري سال هاي گذشته جايگزين مي شوند. 
اين رويه البته كار را به جايي كش��انده اس��ت كه برخي 
منتقدان وضعيت ايرانشهر را چه در حوزه مالي و چه در 
حوزه هنري در سراش��يبي شكست ترس��يم  كرده اند. 
چندي پيش خبرگزاري تسنيم در گزارش »كف فروش 
۳۰ درصدي و راندمان ۴۰ درص��دي« با توجه به اعداد و 
ارقام اعالم شده از سوي تماشاخانه ايرانشهر، اين مجموعه 
را تحت نظارت ش��وراي هن��ري و در صدر آن حس��ين 

پارسايي شكست خورده معرفي كرد. 
بااينكه در روزهاي اخير تغييراتي در بدنه خانه هنرمندان 
صورت گرفته اس��ت؛ اما رجبي معم��ار، مديرعامل اين 
مجموعه اقدامي براي تغيير در س��طح كالن ايرانش��هر 
نداش��ته اس��ت. گويا از وضعيت مالي و هنري ايرانشهر 
خرس��ند اس��ت، هرچند در س��ال 96 اين تماشاخانه 
بيشترين حواشي در حوزه نظارتي و مميزي داشته است 
و در حوزه مالي نيز حذف سهم تماش��اخانه را از دستور 
كار خود خارج كرده است؛ يعني ايرانشهر ديگر همانند 
گذش��ته از فروش نمايش ها منتفع خواهد شد. اين رقم 

برابر با 2۰ درصد كف فروش سالن است. 
تصميمات پرانتقاد در ايرانش��هر در نگاه اول به س��وي 
شوراي هنري اين مجموعه معطوف مي شود. اگرچه به 
نظر مي رسد اختيارات حسين پارسايي در اين مجموعه 
بيش از سه عضو ديگر )آتيال پس��ياني، بهروز غريب پرور 
و حسين مسافر آستانه( است؛ اما او همواره منكر قدرت 
بيشتر خود شده است. حسين پارس��ايي، دبير شوراي 
سياستگذاري ايرانشهر است. تشكيل شوراي هنري اما 
در تئاتر ايران همواره محل مجادله بوده است. بااينكه در 
اين شوراها اسامي افراد شاخص تئاتري ثبت شده است؛ 

اما عمر آنان بسيار كوتاه و بي ثمر بوده است. 

شوراي مشورتي، راهكار شهرام كرمي
قضيه زماني جدي تر مي شود كه شهرام كرمي، مديركل 
هنرهاي نمايشي در 2۰ فروردين در گفت وگو با خبرنگار 
ايسنا از تشكيل شوراي مشورتي سخن مي گويد؛ آن هم 
در زمانه اي كه باقيمانده نگرش شوراها با شكست مالي 
و هنري روبه رو شده است. كرمي گفته است: »اين شورا 
دايره محدودي ندارد؛ چراكه با هركدام از هنرمنداني كه 

ديدار مي كنم در خصوص مسائل مختلف تئاتر مشورت 
مي كنم. بااين حال يك شوراي مشورتي و راهبردي براي 
امور اجرايي تئاتر خواهيم داشت كه به من كمك مي كنند 
و اين موضوع اصال به جشنواره ها محدود نمي شود؛ بلكه 
كل مسائل اجرايي تئاتر را در برمي گيرد. هدف من همان 
طور كه در مصاحبه اولم گفتم استفاده از نقش مشورتي 
هنرمندان اس��ت. بر اين اس��اس مي توان��م بگويم دايره 
مش��ورت دهندگان به من تمام اهالي تئاتر هس��تند كه 
فرصت گفت وگو را برايم پيش مي آورند و سعي مي كنم 

اين دايره را وسيع تر كنم.«
تصميم ش��هرام كرم��ي در چنين وضعيتي حس��اس 
مي ش��ود. اگرچه او اس��مي از اعضاي اين ش��ورا نبرده 
اس��ت؛ اما با توجه به تاريخچه شوراها مي توان حدس زد 
چه كس��اني نامزد حضور در چنين دايره هايي خواهند 
بود. اين مهم با توجه به س��بقه ش��وراها موضوع را حاد 
مي كند؛ چراكه كسي از شوراهاي هنري خاطره خوشي 
ندارد. مخصوصا آنكه در مواردي چون ايرانش��هر نوعي 
منفعت طلبي نيز به چش��م مي خورد و اين خطر وجود 
دارد در فضاي راهبردي تري همانن��د اداره كل هنرهاي 
نمايشي وضعيت بغرنج تر نيز شود. براي مثال تصور كنيد 
شخصيت هاي شاخص خانه تئاتر كه همواره موردانتقاد 
جامعه تئاتري هستند و البته رابطه خوبي با شهرام كرمي 
دارند، عضوي از اين ش��ورا شوند. تاريخ نش��ان داده كه 
اين گروه تمركز ويژه اي بر خانه تئات��ر و منافع آن دارند؛ 
درحالي كه طبق اعداد و ارقام آنان تنها كمي بيش از 1۰ 

درصد جامعه تئاتري كشور را نمايندگي مي كنند. 

تئاتر شهر و شورايي كه پرپر شد
پريس��ا مقتدي در مقام تنها مدير زن تئاتر شهر در زمان 
حضورش، در جهت كاهش تنش ه��اي موجود در ميان 
اهالي تئاتر ب��راي گرفتن نوبت اجرا فهرس��تي 17 نفره 
منتشر و آنان را به عنوان اعضاي شوراي مشاوران هنري 
به رس��انه ها معرفي كرد. علي رفيعي، حس��ين پاكدل، 
حسين مسافرآستانه، حميدرضا آذرنگ، سهراب سليمي، 
منيژه محامدي، نادر برهاني مرند، آروند دش��تاراي، امير 
دژاكام، حمي��د پ��ورآذري، آرش دادگر، ف��ارس باقري، 
كتايون فيض مرندي و نيما دهقان هنرمنداني بودند كه 
قرار بود در كنار رضا دادويي و س��يد اشرف طباطبايي و 
پريسا مقتدي شرايط نوبت دهي سالن ها را بررسي كنند. 
سهراب سليمي بالفاصله از اين سمت انصراف مي دهد؛ 
چون اين كار را رودررويي همكاران تئاتري دانست. نادر 
برهاني مرند نيز به س��بب اجراي خود در مجموعه تئاتر 

شهر از اين شورا استعفا داد. 
البته تصميم گيري در فضاي شورايي امري تازه به حساب 

نمي آمد. در زمان مديريت سيد صادق موسوي نيز شوراي 
هنري به عنوان مرجع تصميم گيري درباره چينش اجراها 
معرفي مي شود، مس��اله اي كه در همان زمان به چالش 
بدل مي ش��ود. در آن دوره مرحوم محمود استاد محمد، 
مس��عود دلخواه، محمدباقر قهرمان��ي، رحمت اميني، 
محمدامير ياراحم��دي، محمد يعقوبي و س��يد صادق 
موسوي به عنوان اعضاي ش��وراي هنري مجموعه تئاتر 

شهر معرفي شده اند. 
بااين حال اين ش��وراي هنري نيز همانند شوراي هنري 
دوران پريسا مقتدي با انتقادهاي بسياري روبه رو شد. به 
دليل عدم شفافيت درباره نحوه تصميم گيري ها نمي توان 
به طور دقيق گفت كه اين ش��وراها ب��ه چه نحوي عمل 
كرده اند؛ اما براي مثال درباره ش��وراي سالن قشقايي در 
زمان پريسا مقتدي، مي توان حذف گروه هاي شاخص از 
اين س��الن و در اختيار قرار دادن آن به گروه هاي جوان را 

يكي از داليل روشن انتقادها دانست. 
رويه شوراي هنري پريسا مقتدي در تاالر هنر نيز دنبال 
شده است. اگرچه در س��ال 95 و اوايل حضور مقتدي در 
تاالر هنر او به خبرگزاري ايسنا گفته است كريم اكبري 
مباركه، مجتبي مه��دي، منصور خل��ج و فريبا دليري 
اعضاي سابق موردتقدير قرار مي گيرند تا شوراي جديد 
تشكيل شود؛ اما هنوز نام شوراي جديد درجايي مطرح 
نشده است. در خبر اعالم نمايش هاي 97 تاالر هنر با درج 
آثار منتخب ش��وراي هنري، مشخص مي شود اين شورا 

وجود خارجي دارد. 

تكرار اسم ها
در شوراهاي هنري اس��امي مدام تكرار مي شوند. برخي 
افراد بدون در نظر گرفتن شرايط روز برگزيده مي شوند. 
نگرشي نسبت به فعاليت هنري كنوني آنان وجود ندارد 
و صرفا به سبب شهرت از آنان براي تصميم گيري دعوت 
به عمل مي آيد. اين اعضا همچنين نسبت به تصميمات 
خ��ود پاس��خگو نيس��تند و در رويداده��اي مختلف با 
عقب نشيني تمام مشكالت شكل گرفته را بر دوش مدير 
مي اندازند. نقش آنان در تصميم گيري ها مشخص نيست 
و اصوال در زمان معرفي گفته نمي ش��ود انتخاب آنان بر 

اساس چه معياري صورت گرفته است. 
در چني��ن ش��رايطي همه چي��ز در لفافه اي پوش��انده 
مي شود كه نمونه بارزش در ايرانشهر رخ مي دهد. مرجع 
تصميم گيري در ايرانش��هر را ش��وراي هن��ري معرفي 
مي كنند؛ اما نهايتا مي توان از چيدمان فهميد قدرت يك 
عضو نسبت به ديگر اعضا به چه نحوي است. اين موضوع 
در زمان شوراي هنري تئاتر ش��هر نيز مبرهن بود؛ كما 

اينكه اعتراضات نيز به همين سمت وسو كشيده شد. 
اين همان جايي است كه شوراي مدنظر شهرام كرمي را به 

خطر مي اندازد و بايد انديشيد چيدمان اين شوراها به چه 
نحوي باشد تا انتقادها را كاهش دهد و اساسا قدرت اين 

شوراها به چه اندازه تعريف شود. 

شوراهاي ما، شوراهاي آنها
شوراي هنري يك پديده ايراني نيست. در تئاتر غرب 
كه مديريت هنري آن از هر نظر ساختار منسجم تري 
نس��بت به ايران دارد، ش��وراها فعال و مهم به حساب 
مي آيند. نكته مهم در اين ش��وراها حضور دراماتورژها 
به جاي كارگردان هاس��ت. در ش��وراهاي هنري نقش 
كارگردان��ان - كه به ش��دت در موضع اج��را ذي نفع 
هستند - پررنگ اس��ت. در عوض، نمايشنامه نويسان 
كه بدن��ه اصل��ي درامات��ورژي را تش��كيل مي دهند، 
كمترين نق��ش را دارا هس��تند. براي مث��ال در مورد 
شوراي هنري ايرانشهر حتي يك فرد نمايشنامه نويس 
ش��اخص حض��ور ن��دارد. نمايش��نامه نويس به مثابه 
درام شناس شناخته مي ش��ود و او به فراخور تجربيات 
و مطالعاتش درك بهتري از درام هنوز بر صحنه نرفته 

دارد. 
در غرب امور تصميم گيري پيرامون اجراي يك نمايش 
بر عهده دراماتورژها است. آنان قدرت فراواني در تغييرات 
اجرايي نمايش ها دارند و ناظر كيفي نمايش به حس��اب 
مي آيند. در عوض در ايران ش��وراي هنري هيچ نظارتي 
بر اجرا ندارند. اگر نمايش��ي در اجرا بي كيفيت باشد اين 
شوراها ورودي نخواهند داشت؛ چراكه ساختار راي دادن 
به اجراي يك نمايش بر اس��اس شكل هنري اثر نيست. 
همه چيز به نام ها خالصه مي شود. همانطور كه شورا نيز 

به نام ها ختم مي شوند. 
در شكل اجراي ايرانشهر براي مثال به هيچ عنوان متون 
اجرايي خوان��ده نمي ش��ود و در طول اجرا نيز ش��وراي 
نظارتي بر كيفيت نماي��ش ندارند. ش��كل انتخاب آثار 
و كناره گيري آن��ان محصول چنين رويه اي اس��ت. اين 
در حالي است كه در ش��يوه دراماتورژ محور وضعيت به 
ش��كل نظارت صفر تا صدي بر متن و اجرا خواهد بود و 
دراماتورژهاي يك مجموعه مسووليت بخشي از كيفيت 

نمايش را برعهده دارند. 
درباره شوراي مشورتي مدنظر ش��هرام كرمي نيز اين 
مس��اله قابل پيش بيني و البته نگران كننده است كه 
اعضاي ش��ورا در صورت تكرار نام ها ب��ه همان عارضه 
ش��وراهاي ديگر دچار خواهند ش��د. ش��وراهايي كه 
مس��ووليت تصميمات خود را نمي پذيرند و درنهايت 
گام تازه اي به س��وي قهق��را برمي دارند. ش��ايد الزم 
باشد ش��كل جديدي از ش��ورا تجربه و اين فرصت به 

چهره هاي جوان تر با ايده هاي ناب تر داده شد. 

خانه موسيقي ايران از حدود سه س��ال پيش با برگزاري 
اولين جلس��ه »گفتمان ضرب اصول« دچار ناآرامي ها و 
تنش هاي زيادي ش��د؛ تنش هايي كه با پيوستن نزديك 
7۰۰ نفر از موسيقيدانان و اهالي موس��يقي به اوج خود 
رسيد و در برهه هايي از زمان با ميانه داري برخي بزرگان 
موس��يقي، اندكي رو به آرامش رفت. ح��اال اما با انتخاب 
فرهاد فخرالديني به عنوان رييس شوراي عالي اين خانه 
به نظر مي رس��د ميانه داري او اتحاد از دست رفته اهالي 
موس��يقي را بازگرداند. در اين گزارش ضمن اشاره كوتاه 
و اجمالي بر بعض��ي انتقادهاي مطرح ش��ده درباره خانه 
موسيقي در اين سال ها به جلسه تازه اعضاي شوراي عالي 
مي پردازيم كه عصر روز يكشنبه در خانه هنرمندان برگزار 

شد. 
ك��وت�اه درب�اره برخ�ي انتق�ادات پي��رامون 

خانه موسيقي
نخستين جلس��ه »گفتمان ضرب اصول« در خرداد 9۴ 
در فرهنگسراي ارسباران براي بررسي عملكرد 15 ساله 
خانه موسيقي تشكيل ش��د و برخي از منتقدان ايرادات 

اساسنامه اي خانه موسيقي را عنوان كردند. 
دكتر ساس��ان فاطم��ي )اتنوموزيكول��وگ و از اعضاي 
اسبق خانه موس��يقي( در اين جلسه به مشكالت دروني 
اين مجموعه اش��اره و تاكيد ك��رد دوره مديريت اعضاي 
هيات مديره به پايان رس��يده و آنها بر اساس اساسنامه به 
طور غيرقانوني ب��ه كار خود ادامه داده ان��د. اما اين نقدها 
زماني به اوج خود رس��يد كه علي مرادخاني بي توجه به 
حرف هاي مطرح شده در جلسات ضرب اصول و نامه هايي 
كه منتقدان منتشر كرده بودند، حميدرضا نوربخش را به 
عنوان مدير سي  ويكمين جشنواره بين المللي فجر انتخاب 
كرد. مديريت نوربخش در جش��نواره نيز با حاشيه هاي 
زيادي همراه بود كه از جمله آنها مي توان به محفلي برگزار 
كردن آن اشاره كرد. با اين وجود حمايت علي مرادخاني 
از حميدرضا نوربخ��ش همچنان ادامه داش��ت تا اينكه 
7۰۰ نفر از منتقدان و اهالي موس��يقي در نامه اي خطاب 
به وزير ارشاد وقت خواستار تغيير سياست هاي جشنواره 

موسيقي در دوره سي و دوم شدند. 
اما در جريان نقدها به خانه موس��يقي در اسفند سال 9۴ 
خانه موسيقي از ساسان فاطمي به جرم افترا و نشر اكاذيب 
ش��كايت كرد و در حالي كه به نظر مي رسيد جريان اين 
ش��كايت ها دامن بعضي ديگر از منتق��دان را مي گيرد، 
نزديك به 5۰۰ نفر از اهالي موس��يقي با انتشار بيانيه اي 
اين عملكرد خانه موسيقي را محكوم و آن را خالف منافع 
صنفي قلمداد كردند. در اين بيانيه كه حس��ين عليزاده، 
كيهان كلهر، داريوش طاليي و مجيد كياني هم پاي آن 
را امضا كرده بودند، آمده بود: » بديهي ا  س��ت مش��اركت 
در تعييِن سرنوش��ت تنها نهاد قانوني و صنفي موسيقي 
در كش��ور از حقوق اصلي و ابتدايي موس��يقيدانان است 
و به همين دليل ش��كايت از هنرمن��دان منتقد اقدامي 
غيرمنطقي و مخرب است كه تنها نتيجه آن اثبات ناتواني 
و ضعف هيات مديره خانه  موسيقي در پاسخگويي منطقي 
و شفاف به پرسش  هاي جامعه  موسيقي كشور و همچنين 
برخورد ناشايست با ديدگاه  منتقدان يا مخالفان است.« 
چند روز بعد اما با حضور ساسان فاطمي در خانه موسيقي، 

شكايت اين نهاد ظاهرا صنفي باز پس گرفته شد. 
در تير 95 انتخابات خانه موسيقي با حضور حداقلي اعضا 
برگزار ش��د و در پي آن هيات مديره تازه معرفي ش��دند. 
اگرچه حضور چهره هايي چون مس��عود شعاري و بهداد 
بابايي در فهرست اعضاي هيات مديره نويد تعامل سازنده 
با خانه موس��يقي را مي داد اما همچنان به نظر مي رسيد 
منتقدان خانه از ناديده گرفته ش��دن و پاس��خ نگرفتن 

مطالبات خود ناراضي هستند و مديران خانه هم با به دل 
گرفتن اين نقدها همچنان ب��ه روش قهرآميز خود ادامه 

مي دهند. 
فصل همدلي در سال جديد

هرچند از زمان تش��كيل ش��وراي عالي در خرداد 1۳9۰ 
تا امروز، اين شورا تنها 8 جلس��ه برگزار كرده و بيشتر به 
شورايي تشريفاتي شبيه بوده اس��ت اما به نظر مي رسد 
فرهاد فخرالديني عزم خود را جزم كرده تا اهالي موسيقي 
را با هم يك��دل و همراه كن��د. از اين رو عصر يكش��نبه، 
فخرالديني با ترتيب دادن جلس��ه اي در خانه هنرمندان 
اعالم كرد: » دلم به درد مي آيد كه اهالي موسيقي در اين 
مدت با هم خوب نيستند. خانه موسيقي خانه همه ما است 
و همه بايد در آن مشاركت جدي داش��ته باشيم. ما بايد 

كاري كنيم كه مشكالت حل شود. «
برخي منتقدان هم طي نامه اي در اين جلسه خواسته هاي 
خود را عنوان كردند: » آغاز موثر راه جز با مشاهده تغيير 
در عملكرد خانه موس��يقي بر اساس س��رفصل هاي زير 
نخواهد ش��د: پايبندي به اصول اولي��ه فعاليت صنفي و 
مدني؛ قانونمداري. التزام و عمل به اساسنامه؛ شفافيت در 
عملكردها و محرم دانستن اهالي موسيقي و به ويژه اعضا؛ 
پاسخگو بودن در مقابل سواالت، نقدها و عملكرد پيشين 
آن نهاد و تصحيح روال هاي نادرس��ت موج��ود؛ احترام و 
ارزش يكسان براي تمامي اهالي صنف موسيقي، تالش در 
جهت منافع جمعي و اجتناب از هرگونه عملكرد محفلي؛ 
دوري از سياس��ي كاري، ايجاد رانت و به حداقل رساندن 

وابستگي به نهادهاي دولتي به هر شكل.«
 حميدرض��ا نوربخش هم در بخش ديگري از جلس��ه در 
پاسخ به كيوان ساكت كه از رانت هاي زياد خانه موسيقي 
ش��كايت كرده ب��ود، گفت: »مطمئ��ن باش��يد اگر من 
رانت خوار بودم چپ و راس��ت بايد آلبوم توليد كرده و در 
كشورهاي مختلف كنسرت مي دادم. البته ممكن است 
برخي از دوس��تان تصور كنند كه ما رانت خوار هس��تيم 
اما واقعا به كار ب��ردن اين كلمات خيلي جفاس��ت. اصال 
كداميك از بزرگاني كه در اينجا نشستند از رانت استفاده 

مي كنند؟«
جلسه روز يكشنبه شوراي عالي و اعضاي خانه موسيقي 
بيش از هر چيز، مجالي بود براي شنيده شدن حرف هايي 
كه تا پيش از اين كمتر از س��وي اين خانه به آن بها داده 
مي ش��د. هر چند نمي توان انتظار داشت همه مشكالت 
و مسائل پيرامون خانه موس��يقي و منتقدانش يك روزه 
مرتفع ش��ود اما قدمي كه فره��اد فخرالديني در جهت 
همگرايي اهالي موس��يقي برداش��ت، س��تايش آميز و 
قابل تقدير است. مضاف براينكه روز گذشته حميدرضا 
نوربخش هم در ديداري صميمانه با اهالي رس��انه از آنها 
خواست تا خانه موسيقي را در پيشبرد اهدافش در سال 
جديد همراهي كنند. او در اين نشست گفت: »خيلي از 
نكاتي كه گفته مي شود نش��ات گرفته از يك سوءتفاهم 
است كه بايد مرتفع ش��ود. ما انتظار داريم اين مشكالت 
را حل كنيم و با همه س��ليقه هاي موسيقي همبستگي 
داشته باش��يم. « نوربخش در اين جلس��ه اعالم كرد كه 
برنامه هاي تازه خانه موس��يقي در جهت پيگيري قانون 
مولفان و مصنفان )كپي رايت( خواه��د بود. ضمن آنكه 
جريان لغو كنس��رت ها و ممانعت از حض��ور بانوان روي 
صحنه در برخي از استان ها از جمله مسائل ديگري است 
كه خانه موس��يقي به صورت جدي آنها را در سال جديد 

پيگيري خواهد كرد. 
حاال بايد منتظر ماند و ديد كه خانه موس��يقي تا چه حد 
به تعهدات و اهداف خود در سال جديد پايبند مي ماند و 
نيز تا چه اندازه قابليت تعامل با كساني را دارد كه پيش از 
اين در زمين مقابل به نقد او مي پرداختند. آيا حقيقتا اين 

اختالفات ناشي از سوءتفاهم بوده است؟

حدود دو هفت��ه تا زم��ان برگزاري س��ي و يكمين 
نمايشگاه كتاب تهران باقي مانده و در اين شمارش 
معكوس، تكلي��ف بعضي از جزييات اين نمايش��گاه 

مانند حضور ناشران متخلف مشخص مي شود. 
تخلف در هر زمينه اي ممكن اس��ت اتف��اق بيفتد و 
نمايش��گاه كتاب هم با همه بار فرهنگي اي كه دارد، 
از اين قاعده مستثني نيست. سال گذشته در جريان 
برگزاري نمايش��گاه كتاب، از مجموع سه هزار ناشر 
حاضر در اي��ن گردهمايي فرهنگي، بي��ش از 15۰ 
ناش��ر كه البته حدود 5/2 درصد ناش��ران را تشكيل 
مي دادند، مرتكب تخلفاتي شدند و همان زمان اعالم 
شد كه اين ناشران در دوره س��ي و يكم اجازه حضور 

در نمايشگاه را نخواهند داشت. 
تخلفات اين ناشران عموما به مسائلي مانند فروش 
كتاب ه��اي ناش��ران ديگر، نق��د ك��ردن بن هاي 
الكترونيك خريد كتاب، واگذاري غرفه به ديگران، 
ف��روش كتاب هاي ب��دون مج��وز و شناس��نامه و 
ثبت نام كالس هاي آموزش��ي و... را شامل مي شد 
و بيش��ترين آمار تخلف )1۴6 م��ورد از 227 مورد 
تخلف(، به فروش كتاب ناش��ران ديگر مربوط بود. 
مرداد پارسال جلسات هيات تجديد نظر رسيدگي 
به تخلفات ناش��ران حاضر در س��ي امين نمايشگاه 
كتاب تهران هم به پايان رس��يد و پس از بررس��ي 
پرونده ۴2 ناش��ر معترض به آرا، پرونده 1۰ ناش��ر 
مس��تحق تخفيف اعالم ش��د. به ويژه اينكه برخي 
از اين ناشران سابقه پنجاه س��ال فعاليت داشتند.  
با اين حال س��ال گذش��ته با قطعيت گفته شد كه 
ناش��ران خطاكار از ش��ركت در نمايش��گاه امسال 
محروم مي شوند و اينچنين بود كه سامانه ثبت نام 
در نمايشگاه س��ي و يكم براي اين ناش��ران بسته 
بود ولي با توجه به درخواس��ت آنان ب��راي اعمال 
اغم��اض در اي��ن زمينه و اينك��ه تعداد زي��ادي از 
آنها در نامه نگاري هايي با وزارت ارش��اد با پذيرش 
تخلفات خود، متعهد ش��ده اند كه امسال هيچ گونه 
تخلفي نخواهند داشت، هنوز تصميم گيري قطعي 
انجام نش��ده اس��ت و آنگونه كه همايون اميرزاده، 
رييس هيات رس��يدگي به تخلفات سي و يكمين 
نمايش��گاه، به »مهر« مي گويد، بعد از درخواست و 
نامه نگاري اين ناش��ران، برگزاركنندگان نمايشگاه 
نيز پيش��نهادهاي خود را در اي��ن زمينه به رييس 
نمايش��گاه ك��ه عالي ترين مق��ام مس��وول در اين 

رويداد فرهنگي است، اعالم كرده  اند. 
او احتم��ال مي دهد تا پاي��ان هفته آين��ده، نحوه 
مواجهه با اين دس��ته از ناش��ران، نوع تخلفاتي كه 

انجام شده است و اينكه آيا قابل چشم پوشي هست 
يا خير، اعالم شود. 

رييس هيات رس��يدگي به تخلفات ناش��ران درباره 
پيشنهادهاي اين هيات توضيح داده است كه بخشي 
از اين پيشنهادها به نوع تخلفات مربوط است چون 
تخلفات صورت گرفته در نمايشگاه متفاوت است و 
پيشنهاد شده كه در اين مورد، تفكيكي انجام شود. 
بخشي از پيش��نهادها هم به اين موضوع توجه دارد 
كه مشخص شود آن تخلف توس��ط آن ناشر، تكرار 

خواهد شد يا نه؟
مناسبت چهلمين س��ال پيروزي انقالب نيز از ديگر 
موضوعاتي اس��ت كه برگزاركنندگان نمايش��گاه را 
مجاب كرده است كه شايد بهتر باش��د امسال براي 
ناشران متخلف تخفيفي قايل شوند و از خطاي آنان 
بگذرند. با اين حال همانطور ك��ه اميرزاده مي گويد 

پس از بررس��ي اين پيش��نهادها از س��وي رياست 
نمايش��گاه كتاب تهران، در مورد احكام نهايي صادر 
ش��ده در دوره قبل براي تعدادي از ناشران متخلف، 

تصميم گيري مي شود. 
هرچند هنوز حضور ناش��ران متخلف در نمايش��گاه 

امس��ال مبهم اس��ت ولي يكي، دو ناش��ر با قطعيت 
اعالم كرده اند كه از شركت در اين دوره از نمايشگاه 

انصراف داده اند. 
در نخستين سال هايي كه نمايشگاه كتاب تهران به 
مصلي منتقل شده بود، تعدادي از ناشران كه معتقد 
بودند جاي مناسبي به غرفه هاي آنان اختصاص داده 
نشده، از حضور در اين رويداد كناره گيري مي كردند 
ولي به مرور اين وضعيت تغيير كرد اما مدتي اس��ت 
برخي از ناش��ران، مس��اله اي ديگر را به عنوان نوعي 
خطر تلقي مي كنند؛ راه اندازي ب��اغ كتاب، مكاني با 
امكاناتي بس��يار بيشتر از كتابفروش��ي هاي خيابان 

انقالب. 
تع��دادي از ناش��ران معتقدن��د در وضعيت��ي ك��ه 
كتابفروش��ي ها به س��ختي امور خود را مي گذرانند 
و خود را سرپا نگه داش��ته اند، چنين مكاني مي تواند 

نوعي تهديد ب��راي آنان به ش��مار بياي��د. با همين 
نگاه اس��ت كه امس��ال بعضي ناش��ران  از حضور در 
نمايش��گاه انصراف داده اند و مردم را دعوت كرده اند 
از كتابفروش��ي هاي محله خود كتاب بخرند و به اين 

شيوه از اقتصاد خرد كتابفروشي ها حمايت كنند. 

شمارش معكوس تا نمايشگاه سي و يكم

متخلفان را به نمايشگاه كتاب راه مي دهند؟
در پي برگزاري اولين نشست خانه موسيقي در سال 97مرگ خفته با شوراهاي خاموش

آيا اختالف ها ناشي از سوءتفاهم بود؟

مي داند كه »هنرمندش را س��هل الوصول« مي خواهد. 
اين نويسنده و كارگردان معتقد است با وجود تمام موارد 
مطرح شده مي توان از فضاي تهديد به وجود آمده، فرصت 
ساخت به شرط وضع قوانين و ايجاد فيلترهاي كيفي. او 
مي گويد: »وضع قوانين و آيين نامه ها ما را در ايجاد نظم 
ياري خواهد كرد. براي مثال آيا هر فردي اراده كند امكان 
س��اخت فيلم س��ينمايي و اكران در يكي از سالن هاي 
اصلي سينمايي را به دس��ت مي آورد؟ قطعا خير. به ياد 
دارم قوانين موجود در س��ينما حتي امكان كارگرداني را 
از هنرمندان شناخته شده تئاتر گرفت، گرچه شايد امروز 
ساده تر شده باشد اما به هرحال شيوه نامه اي وجود دارد.« 
نريماني ادام��ه مي ده��د: »نقش دول��ت اينجا اهميت 
پيدا مي كن��د. مس��ووالن اداره كل هنرهاي نمايش��ي 
يك جا بايد از خودشان بپرسند، اين افرادي كه با عنوان 
»تهيه كننده« فعالي��ت دارند براس��اس كدام تخصص 
در تئات��ر ورود كرده اند   و تا امروز چه تاثي��ري در جريان 
نمايشي ما داش��ته اند. معتقدم كار اينها بيشتر به داللي 
شباهت دارد. يعني كارشان اين اس��ت كه يك بازيگر يا 
كارگردان را از اين سالن به سالن ديگر ببرند. اينها بيشتر 

به كار راه انداز شباهت دارند تا تهيه كننده.«
محمدرض��ا خاكي ني��ز به نق��ش ضعف قوانين اش��اره 
دارد. اي��ن هنرمن��د نيز مي گوي��د: »با در نظ��ر گرفتن 
افزايش روزافزون گروه هاي تئات��ري و فارغ التحصيالن 
دانشگاه ها و در فقدان قوانيني روشن و عملي در حمايت 
ازارزش هاي واقع��ي تئاتر، با حركتي فزاينده به س��وي 
ميان مايگي و بساز بفروش��ي در تئاتر مواجه هستيم. در 
چنين شرايطي وقتي به سالن وارد مي شويم نبايد انتظار 
تماش��اي اجراي تمام و كمال از يك نمايشنامه را داشته 
باشيم. متاسفانه بخش قابل توجهي از اجراهاي كنوني 
زمينه انحطاط قدرت تش��خيص تماش��اگر را به وجود 
مي آورند. به اين ترتيب مخاطب ديگ��ر دركي از جهان 
دروني متن پيدا نمي كند و در نتيجه مفهوم آش��نايي با 
نمايشنامه نويس��ان جهان، يا آگاهي با فرهنگ و ادبيات 

دراماتيك ديگر كشورها معنايخود را از دست مي دهد.«

جامعه تئاتر كمي تامل كند
او مي افزاي��د: »ب��ه نظرم جامع��ه تئاتري باي��د اندكي 
راجع به ضعف ها و قوت هاي عملكرد خودش تامل كند. 
نمي ش��ود امروز و در س��ال 97 ش��اهد اجراي نمايشي 
باش��يم كه در مقايس��ه با بعض��ي نمايش ه��اي ايراني 
5۰ س��ال قبل، حرفي براي گفتن نداش��ته باشد. تئاتر 
بساز بفروش��ي، گيش��ه اي و چهره  محور شاخصه هايي 
هستند كه معيار و الگوي مناس��بي براي تئاتر نيستند. 
شوربختانه من افرادي از خانواده تئاتر را مي شناسم كه 
از ادامه اين روند استقبال هم مي كنند و با علم و آگاهي 
در جهت گس��ترش الگوي تئاتر گيش��ه محور و كسب 
درآمدزايي صرف تالش مي كنند. ش��ما توجه كنيد كه 
در طول م��اه تعداد زيادي نماي��ش روي صحنه مي رود 
كه حكايت از رش��د كمي اجراها دارد كه البته از بعضي 
جهات نكته مثبتي هم هست، اما متاسفانه در كنار اين 
همه اجرا كمترين توجهي به برگزاري بحث هاي نظري 
و نشست هاي تحليلي و آموزشي و گفت وگو در خصوص 
تئاتر نمي شود. تا وقتي كه جامعه تئاتري درباره وضعيت 
خودش به انديشه، بحث و گفت وگو نپردازد نمي تواند از 
وضعيت به وجود آمده خارج ش��ود و چشم انداز بهتري 
براي حرفه خود طراحي كند. تئاتر در پس��توي خانه ها 
ش��كل نمي گيرد و يك كار مش��ترك و جمعي اس��ت. 
سرمايه واقعي تئاتر هميشه تماشاگر بوده، اما به گمان 
من بخش مهمي از تئاتر امروز ايران با گس��ترده كردن 
اين شكل انبوه از توليد و گيش��ه محور كردن تئاتر، روز 
به روز از تالش براي جل��ب و حضور مخاطب فرهيخته 

طفره مي رود.«
*»فاوست- گوته، ترجمه م. ا. به  آذين«

هنر هفتم

خبر

سي و ششمين جشنواره جهاني فيلم فجر از امروز با 
بخش كالس هاي دارالفنون كار خود را آغاز مي كند. 

مهمان��ان خارج��ي بخ��ش »دارالفن��ون« به وي��ژه 
دانش��جويان اين بخش وارد تهران ش��ده اند و امروز 
كالس هاي اين بخش كار خود را در پرديس چارس��و 
ش��روع مي كند. مه��ران كاش��اني و نغم��ه ثميني 
فيلمنامه نوي��س به عن��وان اس��تادان 2 روز ابتدايي 
هس��تند كه آنها در 2 روز اول جش��نواره، هرروز دو 
كالس سه ساعته براي دانشجويان خواهند داشت و 
با آنها درباره طرح هاي ش��ان كار خواهند كرد و از روز 
پنجش��نبه كالس هاي تخصصي دانش��جويان آغاز 

مي شود. 
اين رويداد بين المللي امس��ال ميزبان س��ينماگران 
مختلفي از اقصي نقاط جهان خواهد بود كه تاكنون 
حضور افرادي چون نيكوال پيوواني آهنگساز، فرانكو 
نرو بازيگ��ر ايتاليايي، رش��يد مش��هراوي كارگردان 
فلس��طيني، ريتي پان كارگردان كامبوجي، محمد 
الدراج��ي كارگ��ردان عراق��ي، ي��ورن دان��ر منتقد، 
تهيه كننده و بازيگر فنالندي، زين��ب اوزباتور آتاكان 
تهيه كنن��ده تركي��ه اي، ل��ري اس��ميت فيلمبردار 
بريتانياي��ي، توماس م��اخ فيلمب��ردار آلماني، كارن 
ش��اخنازاروف كارگردان روس��ي، اوليوي��ه مگاتون 
فيلمساز فرانسوي، اليور استون فيلمساز امريكايي و 
ژان پي ير لئو بازيگر فرانس��وي اطالع رساني  شده بود 
و به تازگي افراد ديگري چون اس��تال كالتس��و طراح 
صحنه، فيليپ راس فيلمبردار، آيدا بگيچ فيلمس��از، 
ايزابل جيوردانو مدير فعلي يوني فرانس و روزنامه نگار 
س��ابق، روبرت��و پرپينان��ي تدوينگ��ر و آن��ا هنكل-

دونرس��مارك برنامه ريز جش��نواره هاي س��ينمايي 
قطعي شده است. 

اتفاق مهم ديگر جشنواره جهاني اين است كه امسال 
2۰ فيلم خارجي و 9 فيل��م ايراني اولين نمايش خود 
را در جش��نواره جهاني فيلم فجر تجرب��ه مي كنند. 
همچنين 26 فيلم خارجي فقط در كشور خودشان 
نمايش داش��ته اند كه ب��ا احتس��اب 2۰ فيلم قبلي 
مي توان گفت ۴6 فيلم خارجي اينترنش��نال پريمير 

خود را در ايران تجربه مي كنند. 
به اين نكته هم بايد اش��اره كرد كه ظرف چند هفته 

اخير رجال سياسي زيادي در مورد اهميت ديپلماسي 
فرهنگي و برگزاري جشنواره جهاني صحبت كرده اند؛ 
علي اكبر صالحي، معاون رييس جمه��وري در مورد 
اهميت برگ��زاري رويدادهاي هنري ب��ا نگاه جهاني 
ازجمله جشنواره جهاني فيلم فجر به ايرنا گفت: »اگر 
بتوانيم زمين��ه هنرورزي را در كش��ور تقويت كنيم، 
در حقيقت كمكي به ديپلماس��ي در پيشبرد اهداف 

ديپلماتيك خودكرده ايم.«
همچنين احمد مسجدجامعي، وزير اسبق فرهنگ و 
ارشاد اسالمي و از اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران 
با اشاره به اهميت برپايي جشنواره جهاني فيلم فجر و 
ايجاد ارتباط با جهان بيان كرد: »ما تاثير خودمان را در 
عالم داريم كه آن هم به دليل عقبه تاريخي، تمدني و 
آييني است كه داريم، اما ما هم بايد با دنيا در ارتباط 

باشيم و چيزهاي جديد بياموزيم.«
ش��هيندخت موالوردي، محس��ن هاش��مي، اشرف 
بروج��ردي وس محمدج��واد آذري جهرم��ي ديگر 
افرادي بودن��د كه در مورد جش��نواره جهاني نظرات 

خود را بيان كردند. 
از س��وي ديگر فيلم س��ينماي »اردك لي« اولين 

اكران رس��مي خود را در جش��نواره جهاني تجربه 
مي كند. اين فيلم س��ومين ساخته بهروز غريب پور 
اس��ت بع��د از فيلم ه��اي »كارگاه دو« و »تنب��ل 

قهرمان« است. 
اين فيلم براي اولين بار در بخش »جلوه گاه شرق« 
يا همان پانوراماي س��ينماي كش��ورهاي آسيايي 
و اسالمي اين دوره از جش��نواره جهاني فيلم فجر 
حض��ور دارد. »اردك لي« نام دانش آموزي اس��ت 
كه به دليل مهاجرت پدر و مادر خود از شهرستان 
به تهران در دوره محمدرضاش��اه گرفت��ار يك نام 
غيرمتعارف مي ش��ود. به��روز غريب پ��ور عالوه بر 
كارگرداني نوشتن فيلمنامه، طراح صحنه و لباس 
اي��ن كار را نيز برعه��ده دارد و هنگام��ه قاضياني، 
ش��اهرخ فروتنيان، احس��ان اماني و بيش از 2۰۰ 
بازيگر در نقش هاي كوتاه و كودكان در اين فيلم به 

ايفاي نقش مي پردازند. 
پوس��تر اين فيلم با تهيه كنندگي عل��ي حضرتي در 
آستانه برگزاري سي و ششمين جشنواره جهاني فيلم 
فجر رونمايي شد. پوستر اين فيلم را آيرين غريب پور 

طراحي كرده است. 

جلسه روز گذشته شوراي صنفي نمايش تشكيل نشد؛ 
اما اداره كل سينماي حرفه اي و سازمان سينمايي نظارت 
خود را در اين حوزه داشته است. شوراي صنفي نمايش از 
اواخر سال گذشته تاكنون جلسه اي برگزار نكرده و گويا 
هنوز اعضاي شوراي صنفي نمايش كامل نشده و احكام 
صادر نشده است. محمدرضا فرجي، مديركل سينماي 
حرفه اي در گفت وگو با ايسنا درباره علت تشكيل نشدن 
جلسه شوراي صنفي بيان كرد: » با توجه به آماده شدن 
نظامنامه اكران فيلم هاي سينمايي و ابالغ آن به صنوف 

منتظر هستيم كه احكام اعضاي ش��وراي صنفي صادر 
شود و اولين جلسه اين ش��ورا با هماهنگي خانه سينما 

برگزار شود. «
شوراي صنفي نمايش كه متشكل از نمايندگان صنوف 
كانون كارگردانان، كانون پخش كنندگان، شوراي عالي 
تهيه كنندگان و انجمن سينماداران است قرار بوده كه تا 
27 فروردين ماه اعضاي شوراي صنفي مشخص شوند اما 
به گفته فرجي تاكنون هنوز يكي، دو صنف اعضاي خود 
را اعالم نكرده است. فرجي همچنين افزود: »اميدواريم 

كه در همين هفته اس��امي اعضا مشخص و احكام اعالم 
شوند و اگر شد در اولين فرصت جلسه برگزار شود. با اين 
حال با وجود تشكيل نشدن جلسه شوراي صنفي، اداره 
كل سينماي حرفه اي و سازمان سينمايي نظارت خود را 

در اين حوزه داشته است.«
او در پايان گفت: »به گروه هاي سينمايي گفته شده كه 
فيلم هاي سري دوم خود را اعالم كنند كه در اولين جلسه، 
همزمان فيلم هاي دوم اكران ن��وروزي، عالوه بر اعضاي 

شورا مشخص شوند.«

ديپلماسي فرهنگي در جشنواره جهاني فجر

جلسه شوراي صنفي نمايش در سال جديد تشكيل نشد

سرانجام بعد از گمانه هاي بسيار آهنگسازان و خوانندگان 
سرود تيم ملي فوتبال ايران در جام جهاني روسيه معرفي 
ش��دند. پيش از اين  بارها از هنرمندان مختلف براي اين 
خواندن اين قطعه نام برده شده بود اما از چندي پيش اسم 
عليرضا قرباني و س��االر عقيلي به عنوان خوانندگان اين 
سرود به شكل جدي مطرح شد. روز گذشته در نشستي 
با حضور علي اكبر صفي  پ��ور، مديرعامل بنياد فرهنگي 
هنري رودكي و مهدي تاج، رييس فدراس��يون فوتبال 
ضمن معرفي آهنگساز و خواننده سرود تيم ملي در جام 
جهاني برنامه هاي فرهنگي تيم ملي فوتبال كشورمان در 
اين رويداد را تش��ريح كردند. به گزارش مهر، مديرعامل 
بنياد رودكي عنوان كرد: از روز اول ما تصميم داش��تيم 
عالوه بر ساخت يك س��رود، قطعات ديگري را نيز توليد 
كنيم بر همين اساس اولين كاري كه توليد شد با شعري 
از احسان افشاري، آهنگس��ازي بابك زرين و خوانندگي 
ساالر عقيلي شكل گرفت كه اين روزها نيز در حال اتمام 
است. دومين كار هم با شعري از ساعد باقري، آهنگسازي 
ش��هرداد روحاني و خوانندگي عليرضا قرباني است كه 
هر دو اين آثار با رهبري شهرداد روحاني توليد مي شود. 
صفي پور افزود: س��ومين كاري كه قرار است توليد شود 
مربوط به اثري به آهنگس��ازي فريدون شهبازيان و شعر 
عبدالجبار كاكايي است كه درباره اين اثر خواننده بعد از 
پايان كار معرفي مي شود. صفي پور توضيح داد: ما ضمن 
توليد اين كارهاي موسيقايي تصميم گرفتيم كه غير از 

اجراي اين برنامه به مناس��بت جام جهاني ش��رايطي را 
فراهم كنيم كه مقدمات برگزاري س��ه ش��ب هنري در 
شهرهايي كه تيم ملي فوتبال در آنجا برنامه دارد، فراهم 
شود كه طي اين برنامه اجراي زنده قطعات در شهرهاي 
سن پترزبورگ، سالن اصلي كنس��رواتور چايكوفسكي 
مسكو و شهر كازان انجام خواهد گرفت. ما دوست داشتيم 
در شهر س��وم بازي تيم ملي نيز برنامه داشته باشيم كه 
متاسفانه اين شهر از امكانات خوبي براي اجرا برخوردار 
نبود. مديرعامل بني��اد رودكي با اش��اره به اينكه چنين 
پروژه اي براي اولين بار توس��ط اركسترهاي دولتي براي 
تيم هاي ملي انجام مي گيرد، تصريح كرد: استنباط بنده 
چنين است كه كار انجام شده با اين دو خواننده كار خوب، 
دس��ته اول و مهمي خواهد بود كه با هماهنگي شوراي 
راهبردي بخش فرهنگ در فدراس��يون فوتبال ش��اهد 

اتفاقات خوبي در اين عرصه خواهيم بود.

معرفي خوانندگان سرود تيم ملي در جام جهاني 
خبر آخر

احسان صارمي
تئاتر، گروگان توليد »فست فودي« 

بابك احمدي 

نيوشا مزيدآبادي

از زماني كه به دانشگاه 
رفت�م ت�ا ام�روز ك�ه 
سال ها است در زمينه 
تئاتر فعاليت مي كنم 
3 دهه  است مي گوييم 
دول�ت باي�د ي�ك بار 
براي هميشه تكليف حوزه فرهنگ و تئاتر 
با خودش را روشن بيان كند. بايد بگويد آيا 
تئاتر را ضرورت مي داند يا خير؟ من معتقدم 
مس�ووالن بلند پايه هم اصال ب�ه تئاتر فكر 
نمي كنند چون به قول ش�اعر »در خانه اگر 
كس است يك حرف بس است« اگر به تئاتر 
اهميت مي دهند ك�ه بايد براي�ش هزينه و 

برنامه ريزي كنند.

افق پيش روي جامعه 
تئاتر اي�ران چندان 
تي�ره و تار نيس�ت. 
ه�م چن�ان مي توان 
به تئاتر دل بس�ت و 
ب�ه آن امي�دوار بود؛ 
اش�اره به اين كاستي ها ش�ايد بتواند در 
پاره اي مواق�ع منجر به رفع آنها بش�ود. 
تئاتر امروِز ما قابليت ه�اي فراواني براي 
برنامه ري�زي بهتر جهت بر ط�رف كردن 
ضعف ها و بهبود ش�رايط خ�ود دارد و در 
حال حاض�ر گفت وگ�و يك�ي از راه هاي 
امكان پذي�ر ب�راي ش�ناخت ضعف ها و 

تقويت توانايي ها است.

محمدرضا خاكي و كوروش نريماني درباره افت كيفي آثار نمايشي مي گويند

احسان نقابت

مناسبت چهلمين س�ال پيروزي انقالب نيز 
از ديگر موضوعاتي است كه برگزاركنندگان 
نمايشگاه را مجاب كرده است كه شايد بهتر 
باشد امسال براي ناش�ران متخلف تخفيفي 
قايل ش�وند و از خطاي آنان بگذرن�د. با اين 

حال همانط�ور ك�ه امي�رزاده مي گويد پس 
از بررس�ي اين پيشنهادها از س�وي رياست 
نمايشگاه كتاب تهران، در مورد احكام نهايي 
صادر ش�ده در دوره قب�ل براي تع�دادي از 

ناشران متخلف، تصميم گيري مي شود. 


