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هادی محمدیان) پویا نما(حسین یاری)بازیگر(ابوالقاسم طالبی)فیلمساز(

صفحه ۸
   د وشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶ 

۱۷ صفر ۱4۳۹ - شماره ۲۱۷۶۵

تئاترهــای خصوصی درحال تبدیل شــدن به 
یکــی از معضالت دامنگیر تئاتــر و اهالی هنرهای 
نمایشی است. در سال های گذشته که سمینارهای 
تئاتر خصوصی یکی پس از دیگری افتتاح می شدند 
و مدیــران وقــت هنرهــای نمایشــی موافق این 
خصوصی سازی بودند، نسبت به این جریان هشدار 
می دادیم؛ اینکه نباید شتاب زده و بدون بررسی همه 
جوانب به این کار دســت زد. در همان ابتدا خطر 
»شخصی سازی« محسوس بود و خوشبختانه پس 

از گوشزد کردن، جلوی آن گرفته شد. 
هرچند که در حال حاضر تاالرهای دولتی اجاره 
داده می شــوند و از تئاتری ها برای تماشاخانه های 
دولتی پول گرفته می شود که کاری غیر قانونی است، 
چراکه این تاالرها برای حمایت از تئاتر واهالی تئاتر 
ســاخته شده اند. مثال مجموعه تاالر [...] که عموما 
تماشــاگر ندارد یا به زحمت می توان تماشاگر را به 
آنجا کشاند برای اجراهایش از تئاتری هایی که اغلب 
دانشجویان این رشته هستند و یا به امید کمک های 
دولتی، نمایششان را به آنجا می برند پول می گیرد. 
منظور از کمک های دولتی، در اختیار گذاشتن سالن 
رایگان برای اجراست و نه چیزی بیشتر. این مجموعه 
قبال برای کمک به تئاتری ها و همگانی کردن تئاتر، 
پالتوهای تمرینــش را به صورت رایگان در اختیار 
گروه های جوان قرار می داد و تاالر اصلی و کوچک 
را نیز به صورت درصدی فروش از گیشه با گروه های 
نمایشی قرار داد می بست که این روش، کمکی به 
آنها و تئاتر بود، اما در حال حاضر همه این امکانات 
پولی شده اســت و این تاالر تبدیل به محلی شده 
برای تجارت. این قضیه در دیگر تاالرهای دولتی نیز 

به همین شکل است. 
حاال شــما ببینید در تماشاخانه های خصوصی 
که نظارتی بر آنها حاکم نیست چه می گذرد! کرایه 
این تماشــاخانه ها از شبی حداقل 400هزار تومان 
شروع می شــود و تا دو و نیم میلیون تومان به باال 
نیز می رسد. نظارت و ساز و کار خاصی هم برای این 
تماشاخانه ها وجود ندارد. نه به لحاظ اداری و نه به 
لحاظ محتوایی درخصوص کارهایی که در این تاالرها 
اجرا می شوند. نگاهی کنید به کارهای روی صحنه که 
از مفاهیم همجنسگرایانه در مثال تماشاخانه ایرانشهر 
گرفته تا اجرای نمایش های دست چندم و چند باره 
خارجی که هیچ ربطی به ما و فرهنگ ایرانی اسالمی 
ندارند در این تماشاخانه ها اجرا می شوند و آب هم 
از آب تکان نمی خورد. ظاهرا تب روشــنفکری به 

بازخوانان وبازبینان شورا نیز سرایت کرده!
مدیــران محترم تئاتر چــون نمی خواهند و یا 
نمی توانند خودشــان دســت به افتتاح تماشاخانه 
خصوصی بزنند، لذا درمقام مشاور و سیاستگذار و... 

فیلم »ملی و راه های نرفته اش« یک تجربه تلخ و دردناک درباره چگونگی ساخت فیلمی علیه زنان 
با شعار و ژست حمایت از حقوق زنان است.

فیلم جدید تهمینه میالنی، در ادامه آثار ســال های اخیر او درباره زنانی اســت که مقهور ســتم و 
سلطه مردان می شوند، اما فیلمساز به قدری روی ایدئولوژی و شعار خود متمرکز شده که یادش رفته، 
یک فیلم ســینمایی به داستان، منطق، شخصیت پردازی و تفکر هم نیاز دارد! این فیلم در رویکرد به 
موضوع و هدف خود از فیلم ها و سریال های شعاری و سطحی دهه های 50 و 60 شمسی خودمان هم 
عقب تر اســت. مشــکل بزرگ سینمای امروز ما هم همین است که افرادی داعیه دار آسیب شناسی و 
پرداختن به معضالت اجتماعی روی پرده ســینما هســتند که از مردم جا مانده اند و فضای فرهنگی و 
اجتماعی جامعه خود را نمی شناسند. این است که توان ایجاد یک موقعیت باورپذیر و قانع کننده را هم 
در فیلم های خود ندارند. در همین فیلم »ملی و راه های نرفته اش« آدم ها همه یا هیوالهایی ترسناک و 
بی وجدان هستند یا کاریکاتورهایی احمق و بی عقل! یک طرف دخترانی حضور دارند که بی هیچ علت 
و زمینه مشخصی، شیفته و تسلیم مردها می شوند و آن سو هم مردانی قرار دارند که باز بدون دلیل، 

وحشی، سنگدل و خونریز هستند! 
فیلم جدید تهمینه میالنی را هم می توان همچون بسیاری دیگر از آثار سینمای این دوران، محل 
متهم سازی نسل جوان دانست. به زعم این کارگردان و بسیاری از هم طیف ها و همکارانش در جامعه 
امروز ما چیزی به نام جوان متعادل و سالم وجود ندارد! موضع کارگردان در مقابل مردان که مشخص 
اســت، اما تصورســازی او از زنان و دختران به شدت موهن و تحقیرآمیز است. به طور مثال، مشخص 
نیســت که چرا کاراکتر اصلی فیلم )ملیحه( تا این حد در برابر همه ذلیل و ضعیف اســت. او آنقدر از 
سوی همه و اطرافیان خود آسیب می بیند که سرانجام تصمیم به خودکشی می گیرد! درواقع، از دست 

کارگردان فیلم خودش را می کشد که تا این حد زنان را حقیر نشان می دهد. 
چطور ممکن اســت یک دختر جوان و مدرن، آن هم در جامعه امروز ما وقتی در جلســه آشنایی 
پیش از ازدواج می بیند که خواستگارش، به کیف شخصی او سرک می کشد و تلفن همراه او را بازرسی 
می کند، هیچ واکنشــی نشان نمی دهد و باز هم تن به ازدواج با چنین فردی می دهد؟ به طور طبیعی 
هیچ منطقی در این اتفاق وجود ندارد و اینکه در ادامه می بینیم، ملیحه با چنین مردی ازدواج می کند، 
با هیچ عقلی جور در نمی آید، اما چون کارگردان تصمیم خودش را گرفته و می خواهد نشان دهد که 

یک زن چگونه زیر ستم مرد له می شود، این روایت را پیش می برد. 
تقریبا همه مســائل، اتفاقات و فعل و انفعاالت این فیلم به همین ترتیب هســتند. اگر بخواهیم باز 
هم مثال بزنیم، می توان به برادر بزرگ تر ملیحه و واکنش او به آسیب دیدن خواهرش اشاره کرد. فیلم، 
برادر بزرگ تر را جوانی غیرتی معرفی می کند که به رفت و آمدهای خواهر خود بســیار حساس است. 
اما همین جوان، وقتی می بیند که خواهرش توسط شوهرش تا حد مرگ کتک خورده، هیچ واکنشی 
نشان نمی دهد! مگر یک فیلم تا چه حد می تواند سطحی و باسمه ای باشد؟ سریال های مبتذل و فوق 
عقب افتاده شبکه های ماهواره ای ترکیه هم تا این حد »ضدواقعیت« نیستند. چطور ممکن است یک 
فیلمســاز تا این میزان از مردم و جامعه خود بی خبر باشــد که نداند، یک مرد جوان که غیرتی است، 
اگر به رفت و آمدهای خارج از خانه خواهرش حســاس اســت، نسبت به آسایش و امنیت خواهر خود 
نیز نگرانی دارد. در شرایط عادی، کدام برادری را می توان سراغ گرفت که در مواجهه با بدن زخمی و 

خون آلود خواهر خود بی تفاوت بماند؟ 
این گونه است که فیلم »ملی و راه های نرفته اش« بجای آنکه یک فیلم آسیب شناسانه باشد، تبدیل 
به طنزی ناخواسته شده که مخاطب فیلم فقط می تواند به اتفاقات فیلم بخندد و دقایقی سرگرم شود 

و بعد هم همه چیز را فراموش کند.

جادوئی خود می ســازند و بدین شــکل از مخاطبان خود در جهت اهداف 
سیاســی- اقتصادی و منافع تجاری- در آنچه بازار فرهنگ نامیده می شود- 
بهره می برند، فیلم و ســریال و دیگر رسانه های مدرن امروزی نیز، به همین 
شکل می توانند بر تفکرات زیباشناختی و قضاوت های اخالقی جامعه مخاطب 
تأثیرگذار باشــند و گاه باعث بروز خسارت هایی جبران ناپذیر شوند. چنانکه 
همین روند در ســیر تاریخی سینمای ایران از فیلم فارسی های دهه های 30 
و 40 تا ســینمای سال های منتهی به انقالب اسالمی و پس از آن تا همین 

امروز، قابل مشاهده و ارزیابی است. 
فیلم فارســی های قدیم ایران، اگر چه به شدت متأثر از فیلم های پر زد و 
خورد آمریکائی و یا فیلم های پر و پاچه نمای ایتالیایی بودند، با این همه زیر 
پرچم روشــنفکری و تفکرات اجتماعی معاصر، مانند فمینیسم- که در واقع 
در غرب نیز به انســجام فکری الزم برای تحوالت اجتماعی مطلوب نرسیده 
است- بن مایه های عرفی و اساس ارزش های فرهنگی و هنجارهای خانوادگی 
را این گونه نمی زدند که برخی فیلم های این روزهای سینمای ایران با ظاهر 
روشنفکرانه و به اصطالح نقد اجتماعی، این بنیان های عرفی و حتی قانونی 

را زیر تیغ یأس و ناامیدی می برند.
 البتــه زیر این تیغ یــأس و بدبینی های اجتماعــی، نوعی خوش بینی 
تجاری نیز نهفته اســت که فروش و گیشــه را نیز به طریق اولی، بواســطه 
حاشیه سازی های پی در پی )جشنواره های خارجی، توقیف و رفع توقیف های 
خبر ساز و...( مد نظر دارند. به عالوه جار و جنجال های رسانه ای که بماند، از 
مصاحبه و نقد و بازبینی که مثاًل یک فیلمساز یا یک بازیگر سینما در نقش 
یک متفکر اجتماعی یا حتی یک فیلسوف سیاسی راه و چاه نشان می دهد 

و حتی قوانین اجتماعی را به چالش می کشد! و تازه گیریم که برخی قوانین 
نیاز به اصالح و بازنگری داشته باشند که آن هم پروسه ای تحقیقی، زیر نظر 
کارشناسان قانونی را طلب می کند و نه اینکه یک شبه کل فرهنگ و نظام 
عرفی- اخالقی جامعه را زیر تیغ انواع سناریوهای فرا واقعی و اغراق شده از 
دعواها و مشاجرات خشن خانوادگی تا خیانت و عشق های به اصطالح مثلثی 
و مربعی و هر شکل و مفهوم خیالی دیگر بکشانند؛ معلوم نیست بعدها، چند 
معضل اجتماعی همچون نهنگ آبی یا سرخ و سبز و هر رنگ دیگری از دل 
آن بیرون بیاید و آینده یک نسل را در خود ببلعد و البد آن وقت هم همین 
دست فیلمسازان، فیلم های پر آه و خشم و البته پر فروش می سازند در تقبیح 
مدرنیسم- همان گونه که مثالً در سینمای اعتراضی دهه های 60 و 50 ساخته 
می شد- که مثاًل چرا هیچ یک از قانون گذاران و اندیشمندان مملکت چاره ای 
برای این معضالت مدرن نیاندیشیده اند و جلوی این فیلم ها، گیم ها و رسانه ها 
را نگرفتند که امروز پایه و اساس عرف های اخالقی و ارزش های فرهنگی جامعه 
ما چنین نلرزند و برخی جوانان ما قربانی این مدرنیسم بی سر وته- که هنوز 

در غرب نیز نتایج و عواقب آن به طور کامل مشخص نشده است- نشوند! 
 فــارغ از این معضالت و عواقب نامعلــوم آن در فضای مجازی، عاقبت 
فیلمفارســی های ایرانی از آغاز مشخص بوده است. چه در سینمای پیش از 
انقــالب که زیر نقاب خوش آب و رنگ دختران خوش بر و رو یا زد و خورد 
قهرمانان لوطی مسلک، چشم خود را روی معضالت فرهنگی و واقعیات جامعه 
می بســت و چه در فیلمفارسی های امروزی که زیر نقاب نقدهای اجتماعی 
و ظواهر روشنفکرانه، ارزش های فرهنگی و وقایع اجتماعی را قربانی اهداف 

تجاری و سودای فضل فروشی خود می کنند. 

نگاهی به فیلم »َملی و راه های نرفته اش«

شب بخیر خانم کارگردان!
آرش فهیم

پشت صحنه تئاتر 
چه می گذرد؟

گوشه ای از وقایع این روزهای هنرهای نمایشی 

سید کمال الدین حسینی ساوجی ✍

در خدمت این تماشــاخانه های خصوصی هستند. 
این گونه راه را برای صاحبان تماشاخانه ها که بعضا 
ربطــی هم به تئاتر ندارند اما با رابطه و رانت و پول 
و... تماشاخانه دار شده اند باز می گذارند که هر کاری 
دلشان خواست بکنند و هر بالیی که می خواهند بر 
سر اهالی بخت برگشته تئاتر بیاورند. کافی است تا 

فقط یک مورد را مرور کنیم: 
تماشــاخانه ای را در نظر بگیرید که یک سال 
بیشتر نیست افتتاح شده و سه تاالر دارد. کف کرایه 
برای دو تاالر بزرگش حداقل دو و نیم میلیون تومان 
و برای تاالر کوچکش یک و نیم میلیون تومان است. 
یعنی برای دو تا سه ساعت، دو و نیم میلیون تومان 
کرایه دریافت می کنــد و به هیچ چیز دیگری هم 
کاری ندارد. برای هر تاالر ســه اجرا می رود یعنی 
دو تــاالر بزرگ هر کدام هفت و نیم میلیون و تاالر 
کوچک چهار و نیم میلیون تومان در هر شب پول 
در می آورند که جمعا می شود شبی 19 و نیم میلیون 
تومان؛ این بجز درآمدهای فرعی آن یعنی درآمد تریا 
و کرایه پالتوها و... است. تازه این دوستان حتما از 
معافیت مالیاتی مراکز فرهنگی هنری نیز استفاده 
می کننــد. با این هزینه تحمیلی، یک گروه تئاتری 
چگونه باید درآمد داشته باشد؟ اوال نرخ بلیط تئاتر 
به دلیل همین کرایه های بی حد و حصر در همین 
یکی دو سال اخیر دو تا چهار برابر شده است. یعنی 
از 10 تا 20 هزار تومان رســیده اســت به حداقل 
30 تــا 60 و یا 70 هزار تومان به باال! در واقع یک 
خانواده چهار نفره که می خواهند بروند وقتشان را 
با یک نمایش پر کنند باید حداقل 200 هزار تومان 
پول بلیط بدهند. حاال شــما بگوئید این کجایش با 
شعار دهان پر کن »تئاتر برای همه« که مسئوالن 

تئاتر دائم جار می زنند همخوانی دارد؟ 
چه کسی و یا چه نهادی باید به اجاره های گزاف 
تاالرهای خصوصی که مدام گرانتر می شود و موجب 
گرانی بهای بلیط تئاتر شده نیز نظارت کند و ساز و 
کار آن را مشخص نماید؟ این خود موجب شده است 
که نمایش های روی صحنه مبتذل و دست چندم 
بشود و تا حد ســلیقه عوامانه و یا عالیق مرفهین 
بی درد با آن ژســت های روشنفکرمآبانه شان پایین 
بیاید، و یا برعکس به خاطر همین پزهای روشنفکر 
مآبانــه، متون خارجی ای کار می شــود که به درد 
هیچکس نمی خــورد. متونی که بعضا بارها و بارها 
اجرا شده اند. مانند پا برهنه در پارک و یا دیگر متون 
نیل ســایمون، متون ژان ژونه، نمایش بکت نوشته 
ژان آنوی با مســایل همجنسگرایانه که هم اکنون 
در ایرانشهر روی صحنه است، متون هارولد پینتر، 

دوید ممت و... از این دست کارها. محتوای سیاسی 
این نمایش هــا به کنار اما در اکثرشــان مضامین 
همجنسگرایانه، خیانتکارانه، روابط نامشروع و... موج 
می زند. این نوع نمایش ها البته از سوی قشر بورژوا و 
به اصطالح منورالفکرها با استقبال مواجه می شود.
قشری که می توانند بهای بلیط های گزاف را نه یک 
بار بلکه چند بار پرداخت کنند و تئاتر دیدن بیشتر 
برایشان یک مد روز شده است و تاالرهای تئاتر را به 
سالن های مد لباس و میکاب انواع آرایش و... محلی 
برای عکس و امضا گرفتن از هنرپیشه های چهره و 
سلبریتی تبدیل کرده اند. ببینید که هنر شریف تئاتر 
تا چه اندازه تنزل پیداکرده و رو به سقوط و انحطاط 
رفته اســت. خب، این تماشاخانه ها هم برای اینکه 
تماشاکنان اینچنینی را جذب کنند و درآمد داشته 
باشند مجبور می شوند که از بازیگران چهره سینما 

که بعضا پایشان هم به یک نمایش باز نشده استفاده 
کنند تا به وسیله این چهره ها پول پارو کنند و این 
کار را هــم انجام می دهند. االن وضعیت به گونه ای 
شــده که یک گروه نمایشی اگر یک یا چند چهره 
مشــهور سینمایی نداشته باشد اصال اجازه اجرا در 
این تاالرها پیدا نمی کند! شوربختانه مدیران تاالرهای 
دولتی هم از گروه های تئاتر، بازیگر چهره می خواهند. 

عواقب این وضعیت چیست؟
در این شرایط، دیگر محتوا و کیفیت متن و اجرا 
مد نظر نیست؛ دیگر وجوه دراماتیک، محلی از اعراب 
ندارد، دیگر مفاهیم ارزشی و معنوی، متون فرهنگی 
و ادبــی و هنری و... امکانی برای بروز و ظهور پیدا 
نمی کنند. به دیگر سخن با چند هنرپیشه چهره و 
یک متن روشنفکرمآبانه و غرب گرایانه کافی است 

که فروش یک نمایش تضمین شــود. در این میان 
تماشــاخانه های خصوصی هم پول خودشان را در 
می آورند و هنرپیشــه های چهره پول خود را؛ یک 
کاســبی پردرآمد چند جانبه. در این میان تنها سر 
هنرمندان واقعی تئاتر و مخاطب اصلی تئاتر است که 
بی کاله می ماند. مدیران چند شغله تئاتر نیز به نحوی 
از آنها و از این روند پول ساز حمایت می کنند. چون 
خودشان نیز از این نمد کالهی دارند و به لحاظ مادی 
برایشــان منفعت دارد. پس نمی گذارند مشکلی به 
لحاظ نظارتی و ارزشیابی و... برای این تماشاخانه ها 

و کارهایی که در آنجا اجرا می شوند پیش بیاید. 
مدیران دولتی چه می کنند؟

جالب اینجاست که این مدیران تئاتری زمانی که 
می خواهند خودشان نمایشی را کار کنند می روند 
از تاالرهای دولتی استفاده می کنند. حتی قرارداد 
می بندند و پول هم از بودجه تئاتر دریافت می کنند، 
آن هم چه قراردادهایی! چگونه است که یک مدیر 
تئاتری هم در دولت دهم مقام و منصب داشــته و 
از آن دولت حمایت می کــرده و هم در این دولت 
مدیر اســت و از این دولت حمایت می کند و در آن 
واحد چند پست هم دارد؟! همین افراد هستند که 
مافیای تئاتر را می گردانند و اصوال دســت به ایجاد 
مافیا در تئاتر می زنند تا موقعیت های خودشــان را 
حفظ کنند؛ هم مدیر فالن مجموعه تئاتری هستند 
و هم با حفظ ســمت، عضو هیئت مدیره یا هیئت 
امنای فالن مجموعه هنری هم هستند و باز با حفظ 
سمت مدیر فالن بخش سینمایی و یا شبکه نمایش 
خانگی اند و... مگر قحط الرجال اســت؟ هیچ کس 
نیست که بپرسد کی و چه وقت و با چه کیفیتی به 
همه این کار ها می رسند؟ و باز هم اینها هستند که 
اصال اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی در عرصه 
فرهنــگ و هنر و تقابل با تهاجم و ناتوی فرهنگی، 

فکری و هنری برایشان اهمیتی ندارد.
شاهد مثال، آثاری است که خود به روی صحنه 
می برنــد و یا اجازه اجرایــش را در مجموعه ای که 
مدیریتش را بــه عهده دارند می دهند. مثال به یک 
باره دست به تولید نمایشی از یک داستان معروف 
می زننــد آن هــم در معتبرترین تاالر کشــور و با 
چهره هایی چون مهناز افشار و... داستانی که ده ها 
فیلم و ســریال و تئاتر از روی آن ســاخته شده و 
شــاهد آن بوده ایم حتی نمایش آن هم چند سال 
پیش توســط کارگردانی دیگر به روی صحنه رفته 
بود. چه ضرورتی برای اجرای این نمایش است؟ این 
نمایش در این برهه حساس به چه کارمان می آید؟ 
کجای دغدغه جامعه ماست؟ در راستای کدام اهداف 

فرهنگی هنری نظام مقدس ماست؟ برای کدام قشر 
از جامعه اجرا می شــود؟ کدام طیف از آحاد جامعه 
توانایی خرید بلیطش را دارند؟ کدام مشکل ومعضل 
جامعــه را مطرح می کند؟ برابر با کدام اســناد باال 
دستی نظام و مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی 
اســت؟ و... ده ها پرســش دیگر از این دست. این 
کجایش در راستای فرمایشات رهبر معظم انقالب 
و دغدغه های معظم له درخصوص تهاجم فرهنگی، 
هنری، فکری،دینی و مسایل فرهنگی هنری جامعه 

و آحاد مردم و قشر نوجوان و جوان است؟ 
سؤاالت بی پاسخ از مسئوالن تئاتر

به راســتی چه وقت باید جلوی این مافیا بازی، 
شــامورتی بازی واین شــارالتانیزم در تئاتر گرفته 
شــود که همه اش برای حفظ موقعیت و در آوردن 
پول بیشــتر و بیشتر اســت. پس تکلیف این همه 

فارغ التحصیل تئاتر و عالقمندان به این هنر شریف 
که نمی توانند از پس اجاره های نجومی تماشاخانه 

خصوصی و ایضا دولتی بر آیند چیست؟ 
تکلیف این قشــر جوان و اصــوال تئاتری هایی 
که ماخوذ به حیا هســتند و جایی هم در تاالرهای 
دولتــی ندارند چون رابطه ندارنــد و نمی توانند از 
چهره ها اســتفاده کنند و اصال مخالف اســتفاده 
از ســلبریتی ها در تئاتر هســتند چیست؟ تکلیف 
مردمی که می خواهند تئاتر ببینند و نمی توانند این 
بلیط های گزاف را بخرند چیست؟ تکلیف بازیگران 
خــوب و حرفه ای تئاتر و جوانان با اســتعدادی که 
سلبریتی نیستند و بیکار شده اند چیست؟ یادمان 
باشد؛ بســیاری از اهالی تئاتر حرفه ای هستند؛ اما 
لزوما سلبریتی نیستند و قرار هم نیست چهره باشند. 

چون کارشان و هنرشان تئاتر است. 
چه مرکزی باید به این همه بلبشو و بی مباالتی 
و رانت خواری و سوءاستفاده های مالی و... رسیدگی 
کند؟ نظارت بر تماشاخانه های خصوصی با کجاست؟ 
رســیدگی به اوضاع تماشــاخانه هایی که کیســه 
دوخته اند برای تئاتر و تئاتری ها و تماشاکنان تئاتر 
و به نوعی آنان را سر کیسه می کنند و در این میان 
ســود خویش می برند با کیست و با کجاست؟ چرا 
باید تاوان این چشــم و هم چشمی چهره  ها و پول 
درآوردن هنرپیشه های چهره ای که دلشان لک زده 

است برای تئاتر کارکردن و پول در آوردن را تئاتر و 
اهالی تئاتر بدهند؟ چرا باید نظارتی مدام و همه جانبه 
بر عملکرد تماشاخانه های خصوصی صورت نپذیرد؟ 
چرا کسی این سیستم را اصالح نمی کند؟ چرا ضوابط 
و قوانین و موازینی برای تماشاخانه های خصوصی 
تنظیم نمی شود که جلوی این قیمت های نجومی 
را بگیرد؟ صاحبان تماشــاخانه ها بدون وجود هیچ 
ضابطــه ای هرچقدر که دلشــان می خواهد کرایه 
می گیرند و کیفیت نمایش ها فدای سود آنها می شود. 
وقتی به هر کســی که ربطــی به تئاتر ندارد مجوز 
تاسیس تماشاخانه یا پالتو می دهند، بالطبع دچار 
این معضالت می شــویم. زمانی که به هر کسی که 
پول دارد اجازه تهیه کنندگی تئاتر را می دهیم باید 
منتظر هجوم سلبریتی ها و بیکاری تئاتری ها وتنزل 
و بی کیفیتی نمایش ها و اجرای متون مبتذل باشیم. 
چون شخصی که سرمایه می گذارد، می خواهد پول 
در بیاورد و کاســبی کند؛ دغدغه اش ارتقاء هنر و 

فرهنگ و تئاتر و کمک به این مقوله نیست. 
چه کسی به درد دل تئاتری های می رسد؟ چه 
کسی مشــکل و معضل تئاتری هایی که صاحبان 

واقعی تئاتر هســتند و ایضا تماشاکنان و مخاطبان 
مشــتاق تئاتر که نمی توانند این بلیط های گزاف را 
بخرنــد و می خواهند تئاتر بــه معنای واقعی کلمه 
ببیننــد ونه ابتذال، رســیدگی خواهــد کرد؟ این 
تئاتری های بخت برگشته چه گناهی کرده اند که باید 
مورد سوءاستفاده مالی قرار بگیرند و آخرش هم ضرر 
کنند و ورشکسته شوند؟ تئاتر باید آیینه جامعه باشد 
و دغدغه های آحاد مردم را بازگو کند. محلی است 
برای گفتمان ســازی و بازنمایی ارزش ها، سنت ها، 
آئین، باورها، اعتقادات و ادب واخالق و ادبیات غنی 
ایرانی، بستری است جهت واگویه کردن مشکالت و 
معضالت اجتماعی، محلی است برای باز نمود عشق، 
زندگی و فرهنگ و تاریخ اصیل ایرانی اســالمی و... 
نه اینکه با کارهای سخیف، مبتذل، تکراری وبعضا 
غیر اخالقی و ضدارزشــی، تنها و فقط به فکر پول 

در آوردن بود. 
یکی از تماشــاخانه های خصوصی به قدری با 
تئاتری ها ناجور رفتار کــرده و یک جانبه قرار داد 
بسته و فقط به فکر سود خود بوده و نارضایتی ایجاد 
کرده که حتی حکم تخریبش را نیز صادر کرده اند. 

ریشه مشکل کجاست؟
این مشکالت، همه ابتدا ریشه در مدیریت های 
ضعیــف تئاتر دارد. مدیریــت ضعیف که هنوز هم 
ادامه دارد ما را به این وضعیت رسانده که در ادامه 
بــه نمونه هایی از تأثیر مدیریت ضعیف بر انحطاط 
تئاتر می پردازیم: باید گفــت تاالرهای دولتی هم 
از این قاعده مســتثنی نیستند. مدیران این تاالرها 
نیز بیشــتر با دوستان و رفقا و باند و گروه خود کار 
می کنند، نه با ضابطه های اداری. مدیر تئاتر دولتی 
که بگوید باید چهره مشهور سینما در نمایش باشد 
دیگر تکلیفش معلوم اســت؛ طی ســال های اخیر 
افرادی در تئاتر شهر اجرا می روند که اصوال باید کار 
خود را از فرهنگسراها شروع می کردند. عدم رعایت 
عدالت باعث شده که وقتی یک گروه نمایشی به این 
تاالرها مراجعه کند، به او می گویند تاســال 1400 
همه تاالرها پر است و جا نداریم.عجب! بعد متوجه 
می شــوید که مثال رئیس تازه وارد فالن انجمن که 
معلوم نیست بر اساس چه اصولی توانسته این پست 
حساس و استراتژیک را  اشغال کند برای دوستانش 

در آنجا اجرا می گیرد! 
گاهی می بینید که یک نفر در همه جای تئاتر 
دست دارد؛ در حوزه هنری ، در تئاترشهر، در مرکز 
هنر های نمایشی، در شهرداری، در تاالر محراب، در 
انجمن نمایش و... همین آدم هم کارگاه می گذارد، 
هم از انواع رانت برای خود و دوســتانش اســتفاده 
می کند، هم در دانشــگاه تدریس می کند، هم در 
آموزشــگاه خصوصی و... بدون آنکه حتی سواد این 
هنر و تحصیالت و حتی تجربه کافی و الزم و از همه 
مهم تر شخصیت واخالق و ادب فردی و هنری الزم 
را دارا باشد. گذاشتن چنین افرادی بر سر اداره تتاتر 
و حمایت همه جانبه دیگر مدیران از چنین افرادی 
جای تعجب دارد. آیا به غیر از حفظ موقعیت و سود، 
چیز دیگری درمیان است؟ چگونه است که برخی 
از انجمن ها هم از فضا و امکانات دولتی و بیت المال 
برای برگزاری کالس های خصوصی تئاتر اســتفاده 
می کنند و هم از هنرجویان پول هنگفت می گیرند؟ 

حتی اگر مســئله در آمدزایی هم مطرح باشد، اوال 
انجمن های نمایش برای این کارها خودشان بودجه 
دارند. ثانیا یکی از دالیل ایجاد انجمن های نمایش 
کمک به تئاتر و عالقمندان به تئاتر اســت نه آنکه 
از آنهــا پول هــم بگیرد. پس بودجــه دولتی این 
انجمن ها صرف چه می شــود؟ ظاهرا دوستان برای 
خودشان خود مختاری مدیریتی اعمال کرده اند و 
امپراطوری راه انداخته اند. پس تفاوت این انجمن ها 
با آموزشــگاه های خصوصی که شهریه های گزاف 
می گیرند و حداقل را هم یاد نمی دهند و کارشــان 
شــده پول گرفتن از عالقمندان به بازیگری و هنر 
تئاتر چیست؟ وقتی که مراکز دولتی این گونه پول 
می گیرند، شما از مراکز و تماشاخانه های خصوصی 
چه انتظاری دارید؟ پر واضح است که می گویند ابتدا 

بروید خودتان را درست کنید. 
اصال مگر می شــود رئیس یک مجموعه ای که 
زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است برای 
 نمایش ها به صورت خصوصی تهیه کنندگی کند؟

اگر قرار است مثال انجمن نمایش از تئاترها حمایت 
کنــد پس باید طبق موازین و ضوابط اداری از همه 

کارهــا حمایت به عمل آورد نه کارهایی که متعلق 
به افرادی خاص اســت. باید فرصت ها وامکانات به 

صورت مساوی وعادالنه در اختیار همه قرار گیرد.
هنرمندان متعهد

 چگونه منزوی می شوند؟
بیائیــد بــا خودمان و بــا اهالــی تئاتر صادق 
باشــیم؛ دیگر پــس از این ســال ها همه می دانیم 
کــه رای گیری ها در برخــی از انجمن های تئاتر به 
البی گری وابسته است. این گونه است که هنرمندان 
ارزشی ،متعهد ،متخصص، با سواد، تحصیل کرده و با 
تجربه منزوی شده اند. باید گفت سواد و تحصیالت 
در تئاتر دو چیز است. امکان دارد فردی تحصیالت 
عالیه تئاتری نداشــته باشد اما دارای سواد تئاتری 
باشد. شوربختانه فراوانند افرادی که نه تحصیالت 
درســت و حسابی دارند و نه سواد دانشگاهی؛ فقط 

رابطه دارند!
اگرخدای ناکرده چنین کســانی بر مســند 
مدیریت بخشــی از تئاتر و یا انجمن های تئاتری 
بنشــینند باید فاتحه آن تئاتر و انجمن را خواند. 
این افراد زمانی که با البی به مدیریت می رســند، 
بالفاصله شــروع به مافیابــازی می کنند و چون 
اختاپوس به همه جا چنگ می اندازند و باند خود را 
درست می کنند و به البی های مختلف می پردازند. 
به همین دلیل هم افــرادی خاص و تکراری، در 
همه جا هســتند و با همه مدیــران تئاتری بده 

بستان دارند. 
چه باید کرد؟

بایــد گفت که تماشــاخانه های خصوصی و 
نحوه عملکردشان چه به لحاظ مادی، چه هنری 
و چه فرهنگی، نحوه عملکرد مدیران تئاتری ای 
که سالهاســت بــر چند پســت مدیریتی تکیه 
زده اند، شورای نظارت و ارزشیابی مرکز هنرهای 
نمایشــی، عملکرد انجمن ها و نحوه انتخابات و 
روابط و مافیاهــا و البی هایی که در آن ها ایجاد 
شده اســت و همه و همه می باید بدون تعارف 
مورد نظارت استصوابی قرار بگیرند. چندی پیش 
دیدیم که کلیپ مایکل جکسون و بخش هایی از 
یک فیلم هالیوودی را برداشــتند و آن را تبدیل 
بــه یک کار به اصطالح خیابانی کردند و بودجه 
آنچنانی گرفتند و به عنوان یک کار ارزشــی جا 
زدند و فکر کردند که کســی هم نفهمیده است! 
بعد از همین طریق شروع به البی بازی وموقعیت 
سازی کردند؛ به همین سادگی به همه جا چنگ 
می اندازند و نیروهای والیی و با تجربه و متخصص 
و متعهد را منزوی می کنند. این روند همیشــه 
تکرار می شــود. باید جلوی این رانت خواری ها، 
سوءاستفاده ها، البی گری ها، مافیا بازی ها، حذف 
نیروهای ارزشــی وکار آمد، نرخ گران و گزاف و 
غیــر واقعی بلیط های تئاتــر، کرایه باال و گزاف 
تماشاخانه های خصوصی، هجوم سلبریتی ها به 
تئاتر که موجب بیکاری مفرط تئاتری ها واعتراض 
آنان شده است، نوع ومحتوای نمایشنامه هایی که 
در این تماشاخانه اجرا می شود و.... مورد نظارت 

مدام ، دقیق وموشکافانه قرار گیرند.
این مشکالت، افزون بر ایجاد نارضایتی در بین 
اهالی تئاتر و هنرمندان وتماشاکنان، موجب حذف 
تئاتر از ســبد فرهنگی خانواده ها شده و این هنر را 
مختص گروه ها واقشــار خاص اجتماعی و پولدارها 
کرده است. همین ها هستند که خواسته و ناخواسته 
تبدیل به بازوی اجرایی بیگانگان و دشمنان در جهت 
نفوذ فرهنگی،فکری ،هنری و سیاسی شده اند. پس 
باید به ســرعت مورد ارزیابــی ونظارت جدی قرار 

گیرند. 

✍
نهنگ آبی و فیلم فارسی های امروز سینمای ایران

فرزاد میرحمیدی

خبر خودکشی دو دختر نوجوان اصفهانی در اثر گیم)بازی اینترنتی( 
معروف به »نهنگ آبی«، بار دیگر این پرسش مهم و اساسی را مطرح 
کرد که تا چه حد می توان به فضای مجازی و رسانه های آن، از جمله 
ســایت ها، گیم ها یا شبکه های اجتماعی اطمینان داشت. ادعای آقای 
آذری جهرمی- وزیر ارتباطات- که عامل خودکشــی این دو دختر را 
نــه نهنگ آبی که اختالفات خانوادگی اعــالم کردند، تنها موضوع را 
پیچیده تر می کند و این سؤال عمده را پیش می آورد که چرا بنیان های 
اخالقی و هنجارهای خانوادگی در جامعه ما، به ویژه در چند سال اخیر، 
دستخوش چنین معضالت و حتی بحران های اجتماعی شده است، این 
ســؤال را هم ایجاد می کند که نقش رسانه های مدرن، اعم از مجازی 
و غیر مجازی، در این دســت مقوالت فرهنگی و اجتماعی در جوامع 

مختلف چگونه است؟ 
در هر حال، جدا از ماهیت رســانه ها در فضــای مجازی، که به علت 
وســعت و گستردگی فن آوری در آن، کنترل و نظارت در این زمینه را به 
مراتب دشوارتر از دیگر رسانه های مدرن همچون فیلم و سریال می نماید، 
باید دانست که تمامی این رسانه ها در نحوه کارکرد و میزان اثر گذاری بر 
مخاطب، به صورتی یکســان عمل می کنند. یعنی همان گونه که رسانه ها 
در فضــای مجازی بــا تأثیر بر ناخودآگاه مخاطب، او را غرق در اندیشــه 

چه کســی و یا چه نهادی باید به 
اجاره های گزاف تاالرهای خصوصی 
که مدام گران تر می شود و موجب 
نیز  تئاتر شده  بلیط  بهای  گرانی 
نظارت کند و ســاز و کار آن را 
موجب  این خود  نماید؟  مشخص 
شده اســت که نمایش های روی 
صحنه مبتذل و دست چندم بشود 
و تا حد سلیقه عوامانه و یا عالیق 
ژست های  آن  با  بی درد  مرفهین 

روشنفکرمآبانه شان پایین بیاید.
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