
پرسش این است: »آیا تئاتر و هنرهای اجرایی طی این 
سالیان دراز رشد و پیشرفتی داشته است؟«

بی شک وقتی این سوال مطرح می شود به طور غیرمستقیم 
درباره این موضوع صحبت می کنیم که آیا هنرمندان، متفکران و 
تجربه گران تئاتر در این سال ها از نظر زیبایی شناسی و اندیشگانی 
گامی به جلو برداشته اند یا خیر؟ و آیا این گام ها مثبت هستند یا 

منفی؟ مطلوب هستند یا نامطلوب؟ 
پاسخ به این موضوع منوط به این است که آثار تولید شده در 
ادوار مختلف گذشته از منظر فرم، درونمایه و شرایط فرهنگی و 
اجتماعی شان مورد کنکاش و بررسی قرار گیرند. بدون بررسی 
دقیق و مو شکافانه اظهار نظر قطعی و نهایی چندان معتبر نیست. 
اما در واقعیت غیر از پاره ای آثار آکادمیک در قالب پایان نامه های 
دانشجویی آن هم پیرامون هنرمندان غیر معاصر، اینگونه بررسی ها 
مورد توجه عموم و حتی قشر فرهیخته قرار نمی گیرند و اغلب 
توجهات و قضاوت ها پیرامون اعتبار و ارزش جریان هنری یک 
محیط فرهنگی و میزان پیشروی آن، معطوف به بازار تئاتر و 
مناسبات اجرایی مرسوم و مرتبط با گیشه، تماشاگر و جشنواره 
در سالن های شناخته شده است. اما آیا الزاما با استناد به تولیدات 
معدود اینچنین که اغلب هم مسائلی چون در آمد زایی آنها مورد 
توجه است، می توان جریان نمایشی یک اقلیم خاص را به پرسش 
و نقد کشید؟ آیا جریان هنری و تئاتری ما چنان یک دست و 

همگن است که در آن یک مشت نمونه خروار است؟
به رغم اظهار نظرهای بی شمار امروزی دال بر رکود، مرگ و 
بی ثمری تئاتر و نمایش در سال های اخیر، نگارنده اعتقاد دارد 
که آثار تولید شده طی این سال ها خواه ادامه منطقی، غیر منطقی، 
و  غیر بومی  بومی،  فرهنگی  جریان های  ناآگاهانه  یا  آگاهانه 
میراث های هنری گذشته باشند  و خواه بر اساس ادراک و شهود 
سطحی یا غنی هنرمندان شان شکل گرفته باشند، مسیر قابل 
تامل و حرکت رو به جلوی چشمگیری را طی کرده اند. اما چرا این 
حرکت و پیشرفت رو به جلو ملموس و چندان برجسته نیست و 
در اغلب موارد حتی توسط هنرمندان این عرصه به راحتی نادیده 

گرفته شده و کمرنگ و ناچیز تلقی می شود؟ 
برای اثبات این موضوع نیازمند انجام یک تحقیق گسترده، 
هدفمند، یکپارچه و همه جانبه هستیم که در این تحقیق الزاما 
تنها و یکه نیستیم  و نظرگاه ها و تفکرات متعدد، متنوع و بعضا 
نوع  این  از  هدف  هستند.  دخیل  آن  شکل گیری  در  متضاد 
بررسی، دستیابی به یک تاریخ معاصر پویا است. منظور من از 
تاریخ معاصر پویا صرفا تهیه یک لیست کلی از ساعت و زمان 
و تعداد اجراهایی که به روی صحنه می روند نیست و یا چند 
مصاحبه ژورنالیستی  که در کل یک شناسنامه سطحی و اجمالی 
برای یک اجرا به حساب می آیند  بلکه جریانی متشکل از تعامل، 
گفت وگو و بحث هدفمند پیرامون آثار خلق شده است، آن هم 
از زوایای دید متفاوت و پرداختن به چیستی و چرایی و دالیل 
عمده خلق اینگونه آثار  و به چالش و پرسش کشیدن اندیشه این 
آثار حتی زمانی که در ظاهر رگه های پیشرفت چندان در آنها 

مشهود نیست.
راقم این سطور به شخصه شاهد تجربه های اجرایی بی شماری 
بوده است که از استقبال گسترده ای چه از لحاظ تعداد تماشاگر 
و بازتاب رسانه ای برخوردار نبوده اند اما این آثار در عین برخوردار 
نبودن از امکانات پیچیده فنی بسیار تامل برانگیز و تاثیرگذار 
غیرپویای  تاریخ  میان  در  حتی  چشمگیری  جای  اما  بوده اند 

جریان نمایشی نداشته اند. پیرامون اینگونه آثار چند نکته قابل 
طرح است. آیا این آثار که چندان مورد استقبال نیستند و غالبا 
)البته نه همیشه( در سالن های درجه چندم به اجرا در می آیند 
جزو جریان نمایشی به شمار نمی آیند؟ اگر به شمار می آیند پس 
چرا با این استقبال اندک مواجه هستند؟ اگر این عدم استقبال به 
دلیل ضعف محتوا و تفکر این آثار است، با استناد به کدام بررسی و 
موشکافی و با استناد به محک کدام تحلیلگر یا منتقدان مخاطبان 

از حضور برای تماشای این آثار باز مانده اند؟ 
 از جشنواره رادی تا جشنواره تئاتر فجر

به عنوان یک نمونه برای بررسی بهتر موضوع به دو رویداد 
تئاتری که به تازگی در فضای تئاتری امروز ما به وقوع پیوسته اند 
اشاره می شود. یکی جشنواره تئاتر اکبر رادی که اولین دوره اش 
را به تازگی از سر گذراند و دیگری جشنواره تئاتر فجر که سی 
و هفتمین دوره اش را پیش رو دارد. هر دوی این رویدادهای 
فرهنگی- هنری بخشی داشته اند به نام بخش نمایشنامه نویسی 
و هیئت داوران، در هر دو رویداد به جد مصر بوده اند که به رغم 
تعداد باالی متقاضی، تعداد انگشت شماری شایستگی انتخاب را 
داشته اند و تعداد اندکی که پذیرفته شده اند نیز با اغماض و ارفاق 
مشمول این انتخاب شده اند. پیرامون این اظهار نظرات حواشی و 
اعتراض هایی هم شکل گرفته است و کم و بیش تاسف هایی دال 
بر مرگ نمایشنامه نویسی و برخوردار نبودن نمایشنامه نویسان از 

دانش و تجربه کافی نیز ابراز شده است.
صحیح یا نا صحیح، این اتفاق افتاده است و چنین نگاهی از 
سوی هیئت داوران و متعاقبا سایر هنرمندان مطرح شده است که 
می تواند به بحث گذاشته شود. اما به راستی می توان قضاوت های 
اینچنین را مالکی برای پیشروی و یا پسروی جریان هنری قلمداد 

کرد؟ با یک نگاه اجمالی به حجم و تعداد آثار حضور یافته در این 
رویداد می توان استنباط کرد که تنها مطالعه اجمالی این تعداد 
نمایشنامه و متن در یک بازه زمانی کوتاه برای تعداد محدودی 
داور کار دشواری باشد. با این حجم اثر و محدودیت زمانی، آنالیز 
دقیق و پژوهش روشمند که بتوان به نتایجش استناد کرد دور 

از ذهن است.
 هنگامی که فرصت کافی برای مطالعه و بررسی و دقت نظر آثار 
بی شمار تولید شده نداریم، نباید این انتظار را هم داشته باشیم که 

قضاوت های ما گرانبها و ارزشمند تلقی شوند.
 نویسندگان تجربه گرا محکوم هستند!

البته می توان چنین گفت که فرد می تواند به دلیل سال ها 
باشد  برخوردار  تبحری  چنان  از  تمرین  و  ممارست  و  تجربه 
که سره را از ناسره تشخیص دهد. این حرف می تواند درست 
باشد اما پرسشی باقی است و آن اینکه چه دلیلی وجود دارد 
دال بر اینکه همه نویسندگان بنا را بر آن گذاشته باشند که چیز 
ارزشمندی چون طال و با عیار باال خلق کنند. یا چه تضمینی 
وجود دارد که نویسنده ای عامدانه دست به نگارش اثری ناسره 
نزده باشد و یا حتی آگاهانه ضدفرم و ساختارهای مرسوم روایی و 

شخصیت پردازی های مرسوم عمل نکرده باشد؟ 
در عین حال از منظر رویکردهای انتقادی متاخرتری چون 
»تحلیل گفتمان« که مبتنی بر تئوری های مرتبط با زبان و متن 
هستند نگاه متفاوت تری نسبت به یک اثر هنری وجود دارد. محور 
مطالعه در اینگونه رویکردها حول و حوش مفهوم متن و سایر 
مفاهیم مرتبط با آن می چرخد. متن و مرزهای آن در اینگونه 
رویکردها جهان بازتر و گشوده تری است و شاید مرزبندی های 
مرسوم ما از گونه های مختلف ادبی چون شعر و رمان و نمایشنامه 

توسط آنها با سهولت بیشتری در نوردیده شود و یا شاید نقض 
اینگونه مرزبندی ها در یک اثر بخصوص، نه به عنوان نقص بلکه 
به عنوان یک دال یا نشانه قابل تاویل مهم مورد توجه و بحث 
قرار گیرد. چیزی که شاید ما با اظهارنظرهایی اینچنین که این 
اثر اصال نمایشنامه یا داستان نیست ممکن است نادیده بگیریم و 

از آن استقبال کنیم. 
 خوانش های متفاوت از شکسپیر

لحاظ  آثار شکسپیر  در  که  درشتی  و  ریز  تغییرات  تمام  با 
می کنیم چرا به او هیچگاه برچسب باب روز نبودن و معاصر 
نبودن نمی زنیم؟ هرچند که دخل و تصرف های محتوایی و فرمی 
بی شماری در آثار او انجام می دهیم تا آنها را به اصطالح باب روز 
کنیم به گونه ای که شاید بتوان گفت ما دیگر با شکسپیر مواجه 
نیستیم، با خوانش خود از شکسپیر مواجه هستیم و باید پذیرفت 
که شکسپیر پس از مطالعه توسط خواننده، هنرمند، ادراک گر، 
یا کارگردان دوباره نوشته می شود. اگر ما قادر هستیم چنین 
برخوردی را با متون شکسپیر انجام دهیم، چرا چنین رویکردی را 

در مواجهه با متون دیگر لحاظ نمی کنیم؟
شاید روزی منتقدی چون نیما که به حافظ ایراد می گیرد 
این چه کید و دروغ است/ کز زبان می و جام  که »حافظا 
ساقی است/ نالی ار تا ابد باورم نیست/ که بر آن عشق بازی 
که باقی است/ من بر آن عاشقم که رونده است«. اندیشه و 
تفکری که در متون شکسپیر و پیرامون آن است را نیز به 
شکل چشم گیری به چالش بکشد و چندان برای کسی مهم 
نباشد که آیا شکسپیر همیشه شکسپیر می ماند یا خیر؟ اما 
با این حال برخوردی که با متون او می شود کماکان یکی از 

ایده آل ترین و ناب ترین مواجهه ها است.

6فرهنگی

مشکل ارز به جشنواره  هنر مقاومت رسید

دبیر کل جشنواره هنر مقاومت اینگونه عنوان کرد که امسال به دو دلیل 
نوسان قیمت دالر و پرداختن به موضوعات داخلی، این جشنواره به صورت 

بین الملل برگزار نشده است.
 او همچنین توضیح داد که موضوعات جشنواره بیشتر درباره مطالبات هنرمندان، 
مسائل و مشکالت داخلی است. مسعود نجابتی در پایان سخنان خود گفت که 
امیدوار است با برگزاری این جشنواره چرخه تولید آثار هنری داخلی در حوزه 
مقاومت باال برود. نجابتی افزود: »در بخش پژوهش به خاطر مرگ آقای دالوند 
نتوانسته ایم  پروژه را به سرانجام برسانیم ولی سعی می کنیم در شرایط مناسب این 
کار را انجام دهیم.« دومین نشست خبری رسانه ای پنجمین جشنواره هنر مقاومت 
و آیین رونمایی از پوستر جشنواره، صبح شنبه )۲۹ دی ماه( در مجتمع فرهنگی 

هنری اسوه برگزار شد.

معرفی شورای راهبردی تئاتر بدون حضور زنان

ماه  اندازه 10  به  تاخیری  با  نمایشی  شهرام کرمی، مدیر مرکز هنرهای 
باالخره اعضای شورای راهبردی تئاتر را معرفی کرد.

روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی در خبری ضمن معرفی محمدرضا 
خاکی، علی منتظری، مسعود دلخواه، منصور براهیمی، شهرام گیل آبادی، مجید 
گیاهچی و شهرام کرمی )مدیرکل هنرهای نمایشی( به عنوان اعضای این شورا اعالم 
کرده است که »شهرام کرمی به منظور بهره مندی و مشورت با اهالی تئاتر درخصوص 
فعالیت کالن و برنامه ریزی در حوزه  هنرهای نمایشی، اعضای شورای راهبردی تئاتر 
را معرفی کرده است.« به نظر خیلی خوب می رسد که از افراد باتجربه در این زمینه 

بهره گرفته شده است ولی جای خالی زنان و جوان ترها هم در چشم می زند.

 پیش فروش بلیت های جشنواره فیلم فجر
 از 30 دی

معاون اجرایی جشنواره فیلم فجر اعالم کرد: »پیش فروش بلیت های سی و 
هفتمین جشنواره فیلم فجر از ساعت 10 صبح یکشنبه 30 دی ماه از طریق 
سایت Fajr.cinematicket.org  آغاز و تا ساعت 22 دوشنبه شب اول 

بهمن ماه ادامه خواهد داشت.«
به گزارش »ابتکار« به نقل  از روابط عمومی جشنواره فیلم فجر، عزت اهلل علیزاده 
افزود: »عالقه مندان به حضور در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر می توانند در 
تاریخ اعالم شده نسبت به خرید بلیت فیلم های جشنواره در سانس  ها و سینماهای 
مورد عالقه خود اقدام کنند« . وی ادامه داد: »همچنین نمایندگان سازمان ها و نهادها 
متقاضی می توانند در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 3 و 4 بهمن ماه با ارائه نامه 
کتبی از نهادها و سازمان  های متبوع به صورت حضوری، به محل پیش فروش واقع در 
پردیس سینمای ملت مراجعه کرده و بلیت های مورد نظر خود را خریداری کنند«.

 عکسی از فاطمه معتمد آریا 
در »جان دار« منتشر شد

جدیدترین تصویر از فاطمه معتمدآریا در فیلم »جان دار« به  عنوان یکی از 
غایبان بزرگ بخش سودای سیمرغ منتشر شد.

صداگذاری و ساخت موسیقی فیلم سینمایی »جان دار« به کارگردانی حسین 
امیری دوماری و پدرام ورامیری، به عنوان یکی از مهم ترین آثار بخش نگاه نو سی 
و هفتمین جشنواره فیلم فجر به پایان رسیده و فیلم به زودی آماده نمایش شده و 

نسخه پایانی آن به دفتر جشنواره خواهد رسید.

یک فیلم ایرانی در بخش »فروم« جشنواره برلین
فهرست فیلم های حاضر در بخش »فروم« شصت  و نهمین جشنواره فیلم 

برلین با حضور یک فیلم ساخته سینماگر زن ایرانی همراه است.
به گزارش ایسنا، فیلم »نشت« به کارگردانی سوزان ایروانیان محصول مشترک 
سینمای ایران و چک، اولین نمایش جهانی خود را در بخش »فروم« برلیناله 
۲۰۱۹ تجربه خواهد کرد.  سوزان ایروانیان عالوه بر کارگردانی، نگارش فیلمنامه 
»نشت« را نیز بر عهده دارد و مجید برزگر به همراه کاوه فرنام تهیه کنندگان 

این فیلم هستند. 
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سینماها امروز  تا ساعت 17 تعطیل هستند
تمامی سینماهای سراسر کشور امروز یکشنبه 30 دی ماه تعطیل هستند.

غالمرضا فرجی )سخنگوی کارگروه اکران( در گفت وگو با ایلنا گفت: »به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( و آغاز دهه فاطمیه اول، تمامی سینماها امروز یکشنبه )30دی ماه( از صبح تا ساعت 17 تعطیل هستند و فعالیت 
خود را از ساعت 17 به بعد آغاز می کنند«.

نتایج بخش نمایشنامه نویسی جشنواره تئاتر فجر و تئاتر رادی بررسی شد

آیا شکسپیر همیشه شکسپیر می ماند؟

یک منتقد هنری معتقد است که باید دست از سر موسیقی برداشت تا بتوان 
پیشرفت آن را دید.

ایسنا چندی قبل گزارش هایی از مشکالت دانشجویان رشته های هنر منتشر کرد که 
در این دو گزارش، دانشجویان رشته های هنر و موسیقی عنوان کرده بودند که قصد 
دارند فعالیت های هنری خود را در خارج از کشور ادامه دهند؛ چراکه در ایران برای 
رشته موسیقی محدودیت های فراوانی وجود دارد و این دانشجویان گاهی اوقات حتی 
نمی توانند در شاخه هایی از موسیقی که به آن عالقه مند هستند تحصیل کنند. برخی از 
آنها هم گله مند بودند که در ایران کار درست و درمانی برای فعالیت در حوزه موسیقی 

پیدا نمی شود.
در ادامه این بحث به گفت وگو با یکی از منتقدان هنر نشسته ایم. جواد مجابی می گوید 
که باید هنر را باز و آزاد بگذاریم تا بتوانیم شاهد پیشرفت آن باشیم؛ چراکه در محدودیت، 

امیدی به گسترش موسیقی نیست.
جواد مجابیـ  منتقد هنریـ  در گفت وگو با ایسنا درباره مشکالت دانشجویان رشته های 
هنر و آینده شغلی آنها اینگونه گفت: نمی توان از دانشگاه ها امید بهبودی داشت. دانشگاه ها 
همیشه ضمن ایجاد کارآفرینی و تولید محتوا در یک رشته خاص، باعث ایجاد مانع در 
مسیر پیشرفت آن رشته نیز می شوند؛ مثال ممکن است ساالنه تعداد زیادی دانشجوی 
رشته موسیقی فارغ التحصیل شود ولی هیچ تضمینی بابت آینده شغلی فارغ التحصیالن آن 
وجود ندارد؛ زیرا از قبل تدبیری برای این امر صورت نگرفته و در اصل کسی هم عالقه مند 

نیست برای اینگونه مسائل به فکر راه حل باشد.

او ادامه داد: موسیقی یکی از هنرهای مهم ایرانی است ولی با این حال با یک بحران 
روبه رو است. اگر موسیقی را آزاد بگذارند به سرعت بازار خود را پیدا خواهد کرد. به طور 
کلی تقاضای فعالیت موسیقی در حوزه های مختلف وجود دارد ولی دولت با سیاست های 
غلطی که از آغاز در پیش گرفته اجازه نداده که بازار موسیقی به صورت طبیعی رشد کند.
مجابی در ادامه از صداوسیما به عنوان سازمانی که باعث تضعیف موسیقی در ایران شده 
یاد کرد و ادامه داد: تلویزیون باعث ایجاد نوع خاصی از موسیقی شده که نه مورد عالقه 

مردم است و نه به پیشرفت موسیقی کمک کرده.
او معتقد است که برای پیشرفت موسیقی در ایران باید دست از سر آن برداشت تا بتواند 

به عنوان یک حرفه رشد کند و مخاطبان خود را در حوزه های مختلف پیدا کند.
این منتقد هنری تصریح کرد: موسیقی برخالف دیگر شاخه های هنری در ایران مخاطب 
میلیونی دارد که این مخاطبان چه از لحاظ سبک مورد عالقه خود و چه از لحاظ نحوه 
برگزاری کنسرت، محروم شده اند. مشکل نبود کسب و کار در حوزه موسیقی هم به 
دانشگاه ها بازنمی گردد؛ چراکه آنها اصال کاره ای نیستند. مساله سیاست فرهنگی کشور 

است که نه موسیقی را آزاد می گذارد و نه آنطور که باید آن را اجرا می کند.
او در پایان درباره راه حل پیدایش کسب و کار در موسیقی گفت: آزاد گذاشتن هنر و 
ادبیات راهگشای این مشکل است؛ زیرا این دو امر به هم مرتبطند. به طور کلی فرهنگ 
متعلق به مردم است و صاحب زبان و هنر، مردم هستند. مردم باید تصمیم بگیرند که چه 
چیزی را قبول کنند یا چه چیزی را نه. هیچکس حتی دولت حق ندارد به نیابت از آنها 

برایشان تعیین و تکلیف کند.

جواد مجابی:

دست از سر موسیقی بردارید!

»زندانی ها« به بهمن سبز رسید
موسسه پخش »بهمن سبز« فیلم سینمایی 
که  می کند  پخش  حالی  در  را  »زندانی ها« 
این فیلم به زودی در سینماهای کشور اکران 

می شود.
موسسه پخش  فیلم،  عمومی  روابط  گزارش  به 
»بهمن سبز« قرار است فیلم سینمایی »زندانی ها« 
به کارگردانی مسعود ده نمکی را در سینماهای کشور 

اکران کند.
همچنین لوگوی فیلم سینمایی »زندانی ها« نیز 
که به تازگی توسط خانه طراحان انقالب اسالمی 

طراحی شده است، به صورت رسمی رونمایی شد.
فیلم سینمایی »زندانی ها« از دوم تیرماه سال 
جاری کلید خورد و پس از پایان مراحل تصویربرداری و انجام مراحل فنی، آماده نمایش شده است. این فیلم داستان 
دانشجوی جوانی است که قصد دارد برای پایان نامه اش روی تعدادی زندانی  تحقیق کند. هدایت هاشمی، هومن برق 
نورد، بهنام تشکر، برزو ارجمند، بهاره افشاری، بهنوش بختیاری، اصغر نقی زاده و امیر نوری ازجمله بازیگران فیلم 
سینمایی »زندانی ها« هستند. به نظر می رسد که مسعود ده نمکی در فضای مجازی حاشیه خلق می کند تا خبر فیلم 

جدیدش به خوبی رسانه ای شود.

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره »فیلم 100« 
دوازدهمین  دبیرخانه  به  آثار  دریافت  مهلت 
جشنواره بین المللی »فیلم 100« تمدید شده 

است.
به گزارش روابط عمومی جشنواره فیلم ۱۰۰، 
بنا به درخواست فیلمسازان و نظر به اینکه آثار 
بسیاری مراحل پایانی تولید را می گذرانند، ستاد 
برگزاری جشنواره تا ۱۰ بهمن ماه مهلت دریافت 
آخرین  این  از  پیش  است.  کرده  تمدید  را  آثار 
مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره بین المللی 
شده  اعالم  ماه  دی   3۰ ثانیه ای   ۱۰۰ فیلم های 
بود. متقاضیانی که موفق نشدند آثارشان را برای 
دبیرخانه ارسال کنند، می توانند تا ۱۰ بهمن ماه 
آثارشان را به جشنواره ۱۰۰ ارسال کنند. جشنواره بین المللی فیلم ۱۰۰ به همت حوزه هنری با موضوع اخالق و سبک 
زندگی اسفند ماه امسال در ۲ بخش مسابقه ای و مسیر تجربه و در قالب فیلم های مستند، داستانی و پویانمایی در 
تهران برگزار می شود. بخش مسابقه سینمای جهان نیز صرفا برای حضور شرکت کننده های غیرایرانی پیش بینی شده 
است. دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم ۱۰۰  به همت حوزه هنری و به دبیری علی قربانی ۸ تا ۱۰ اسفند سال 

جاری در کشور برگزار می شود.


