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رد پیشنهاد ۱۲ میلیونی به خاطر ال پاچینو
تصمیم متفاوت کیانو ریوز

همدلی| کیانو ریوز در تصمیم گیری متفاوتش پیشنهاد 
بازی ۱۲ میلیون دالری »سرعت ۲« را رد کرد و بعد با ال 
پاچینو هم بازی شد. به نقل از مووی نیوز، کیانو ریوز برای 
همکاری با ال پاچینو در فیلم »وکیل مدافع شــیطان« 
دستمزدش را کاهش داد، اما نپذیرفت که با دریافت ۱۲ 
میلیون دالر بار دیگر در دنباله »ســرعت« بازی کند.اگر 
بازی در نقش نئو مهم ترین نقش حرفه ای کیانو ریوز باشد، 
او این شــانس را وقتی به دست آورد که ویل اسمیت به 
بازی در این نقش کالسیک نه گفت زیرا احساس می کرد 
ســازندگان این ســه گانه علمی تخیلی کامالً بی تجربه 
هستند.درحالی که ریوز جایگزین ویل اسمیت شد، ستاره 
»روز استقالل« بازی در اکشنی با عنوان »غرب وحشی« 
را پذیرفت که برخالف موفقیت درخشان »ماتریکس« با 
واکنش منفی تماشاگران و منتقدان روبه رو شد.هرچند 
خود ریوز هم در نه گفتن به فیلم های متعدد ســابقه دار 
است، اما نه بزرگش را به دنباله »سرعت« گفت که با بازی 
در فیلم اصلی شهرت زیادی در سال ۱۹۹۴ کسب کرده 
بود.»سرعت« توسط گراهام یوست نوشته شد و جان دی 
بونت کارگردانی آن را بر عهده داشت و کیانو ریوز با ساندرا 
بوالک در آن جلوی دوربین رفت. فیلم درباره افسری به 
نام جک تراون با بازی ریوز و مسافر اتوبوسی با بازی بوالک 
است که با زمان مسابقه می دهند تا اتوبوس پر از مسافر 
گروگان گرفته شده را از دست یک بمب گذار دیوانه نجات 
دهند.اما کیانو ریوز به دنباله این فیلم با وجود پیشنهاد ۱۲ 
میلیــون دالری نه گفت درحالی که فیلم قبلی با بودجه 
۳۰ میلیون دالری ساخته شده بود و ۳۵۰ میلیون دالر 
فــروش کرده بود.او ترجیح داد به جای این فیلم بازی در 
فیلم ترســناک »وکیل مدافع شیطان« تیلور هکفورد را 
بپذیرد و برای آن دســتمزد کمتری هم گرفت تا بتواند 
با ال پاچینو جلوی دوربین برود.این یک تصمیم خیلی 
خوب بود زیرا »سرعت ۲« نه نظر منتقدان را جلب کرد و 
نه در گیشه موفق بود درحالی که »وکیل مدافع شیطان« 
۱۵۲.۹ میلیــون دالر فروخت و با اقبال منتقدان به ویژه 

برای بازی ال پاچینو روبه رو شد.

محمد خزاعی؛ رئیس سازمان سینمایی: 
همه فیلم های جشنواره فیلم فجر 

را دیده ام
همدلی| محمد خزاعی؛ رئیس سازمان سینمایی گفت 
که به شــخصه فیلم های بخش مسابقه ملی و بین الملل 
جشنواره را دیده ام و شاخص ها و تمایزات بسیار زیادی در 
مقایسه با دوره های گذشته در این آثار مشهود است.به نقل 
از روابط عمومی جشنواره بین المللی فیلم فجر، در فاصله 
چند روز مانده به شروع چهل و یکمین جشنواره بین المللی 
فیلم فجر محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی به همراه 
علیرضا اسماعیلی مدیرکل حوزه ریاست سازمان سینمایی 
از دبیرخانه چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر 
بازدیــد کرد و از نزدیک در جریــان روند کاری این دوره 
جشنواره قرار گرفت.رئیس سازمان سینمایی با اشاره به 
روند مطلوب و قابل توجه فعالیت ها و برنامه های این دوره 
جشنواره عنوان کرد: در این دوره جشنواره شاهد خالقیت ها 
و شاخص های بســیار متمایزی خواهیم بود. به شخصه 
فیلم های بخش مسابقه ملی و بین الملل جشنواره را دیده ام 
و شاخص ها و تمایزات بسیار زیادی در مقایسه با دوره های 
گذشته در این آثار مشهود است که پس از نمایش آن ها 
در جشنواره، جامعه سینمایی و منتقدان به این تمایزات 
و تفاوت ها پی خواهند برد.او با بیان اینکه جشنواره امسال 
بستری برای گفتمان جدی در حوزه سینمای ملی است، 
افزود: قطع به یقین، این رویداد فرهنگی در پرتو همدلی 
و همگرایی همه هنرمندان و ســینماگران کشور فارغ از 
سالیق و گرایش های سیاسی و جناحی همانند دوره های 
قبل باشکوه و پرشور برگزار خواهد شد.خزاعی ادامه داد: 
امسال به دلیل شرایط پیش آمده، اعضای ستاد برگزاری، 
همکاران ســازمان سینمایی و مؤسســات، فیلم سازان و 
تهیه کنندگان ســختی های خاصی را تحمل کرده اند تا 
آثارشان را به جشــنواره فجر برسانند. در پرتو زحمات و 
تالش های شــبانه روزی فیلم ســازان، هنرمندان، و ستاد 
برگزاری امسال در جشنواره، منتظر رویدادهای متفاوتی 
از حیــث اجرا و کیفیت آثار خواهیم بود.خزاعی در پایان 
مطرح کرد: شایسته می دانم از زحمات همه عزیزان ازجمله 
دبیر جشنواره آقای مجتبی امینی، همه دست اندرکاران 
جشــنواره و خانواده سینما و صنوف سینمایی و اصحاب 
رســانه تشــکر کنم و اطمینان دارم مخاطبان مردمی و 
عالقه مندان سینما نیز، در پایان جشــنواره قدردان این 
تالش ها خواهنــد بود.مجتبی امینی دبیر چهل یکمین 
جشنواره بین المللی فیلم فجر نیز ضمن قدردانی از حضور 
رئیس ســازمان سینمایی در دبیرخانه جشنواره گفت: از 
ابتدای امسال فعالیت دبیرخانه به طور منسجم آغاز شد 
و تیم خیلی خوبی دورهم جمع شــده اند. امسال با توجه 
به ادغام بخش ملی و بین الملل برنامه ریزی های جدیدی 
صورت گرفت و امیدواریم که جشنواره خیلی خوبی داشته 
باشــیم. تیم ها با روحیه خیلی باالیی در حال انجام کار 
هســتند و یک صمیمیت و مودت در بین اعضای ستاد 
جشنواره وجود دارد. در حوزه بین الملل حضور ۷۲ کشور 
برای خود ما هم اتفاق خیلی خوبی بود.او ضمن قدردانی 
از همراهی و حمایت رئیس سازمان سینمایی اضافه کرد: 
بر اســاس برنامه ریزی ها، جشنواره فجر در تمام استان ها 
برگزار خواهد شد. شخص آقای خزاعی همراهی ویژه ای با 
جشنواره داشته است. امیدواریم با همراهی تمام دستگاه ها 

جشنواره باشکوهی را پیش رو داشته باشیم.

به بهانه نمایشگاه عبدالحمید قدیریان
 رضا میرکریمی

 از »ضیافت نور و رنگ« نوشت

همدلی| نمایشــگاه نقاشی و مجسمه های عبدالحمید 
قدیریان با عنوان »نور هدی، حســین است و بس« که 
۱۶ دی ماه در فرهنگسرای نیاوران افتتاح شد، تا روز ۱۰ 

بهمن ماه تمدید شده است.
در میان هنرمندان و مدیرانی که از این نمایشگاه بازدید 
کرده اند، نام رضا میرکریمی نیز به چشــم می خورد که 
اتفاقاً برای این نقاشی ها و آثار یادداشتی نیز نوشته است. 
متن یادداشــت رضا میرکریمی درباره نمایشــگاه »نور 
 ُ هدی، حسین اســت و بس« را در ادامه می خوانید:»اللَّ
ــَماَواِت َواْلَْرِض ۚ َمَثُل نُورِهِ َکِمْشَکاةٍ فِیَها ِمْصَباٌحۖ   نُوُر السَّ

الِْمْصَباُح فِی ُزَجاَجٍةۖ 
خدا نور آســمان ها و زمین اســت؛ وصف نورش مانند 
چراغدانی است که در آن، چراغ پرفروغی است…نور ۳۵

امروز بعد از دوره ای پر از آشوب ذهنی و سرشار از قیل وقال 
بی حاصل در فضای مجــازی و دنیایی، در دوره ای که حتی 
برای حضور در مراســم و محافل فرهنگی هم دل ودماغی 
ندارم، بی درنگ و مشتاق دعوت دوست هنرمندم عبدالحمید 
قدیریــان را برای حضور در نمایشــگاه نقاشــی هایش در 
فرهنگسرای نیاوران می پذیرم.با شناختی که از نگاه آرمانی و 
معرفت گرایی او دارم خودم را برای ضیافتی از نور و رنگ آماده 
می کنم، در وانفسای جامعه نفس گرای امروز، چالش سخت 
نقاش در به تصویر کشیدن روح ملکوتی این عالم متظاهر، برای 
روح خسته من حکم واهه ای در کویر دارد که فارغ از نقدهای 
زیبایی شناســانه و هنری و بدون اشاره به کم وکاستی های 
الجرم این راه پرنشیب، می شــود در سایه خنک آن زنگار 
ناامیدی از تن شست.کنکاش هنرمند در جستجوی یافتن 
راهی برای آســمانی کردن زمین و به پرده کشیدن تقابل 
ازلی نور با ظلمت، گاهی ناموفق است و گاه شگفت انگیز. ولی 
علیرغم برخی کاستی ها چالشی متفاوت و فرصتی مغتنم 
است. تمسک بی تقیه نقاش به تفسیرش از اهل بیت عصمت و 
طهارت علیهم السالم به عنوان جلوه های نور الهی در محتوای 
آثارش و به کارگیری نور به عنوان عنصر رهایی بخش در تقابل 
با دود و آتش و سیاهی، در فرم زیبایی شناسی، تالشی است 
نسبتاً موفق در فاصله گیری از هنر شمایل گرای کلیسائی که 
سعی در زمینی کردن آسمان دارد.بی خودی اغراق نمی کنم، 
راه دشــوار و به ظاهر بی اجر و مزدی که قدیریان به تنهایی و 
بدون هیچ حمایتی از ســال ها قبل شروع کرده، شنا کردن 
برخالف جریان مســلط واقع گرایی ِ کور و سیاه اجتماعی 
است.و در این عصر ترک تازی انسان و ماشین و مجاز، تهاجم 
ناتورالیســت های به آخر خط رسیده و دچار تکرار شده، در 
تقابل با هر جنبش آرمانی از این جنس، دور از انتظار نیست.

پشت سرش شنیده ام که او را »ُدن کیشوت ِ نقاش« خطاب 
می کنند و متهم است به سفارشی سازی، این ها به جسمانی 
و تاریک زندگی کردن، خو کرده اند و چون دنیا را دادوستدی 
عریان می بینند، درک استقالل رأی دیگران برایشان دشوار 
است، خودم هم کم از این طعنه ها نشنیده ام، طعنه هایی که 
الجرم باید شنید. خالصه این راه، دل و جرئت نوح می خواهد 

برای ساختن کشتی در صحرا.«

سید مجید پوراحمدی از تسهیالت 
پرداختی به هنرمندان می گوید

همدلی| مدیرعامل صندوق اعتباری هنر از ارائه تخصیص 
بیش از ۱۳۶ میلیارد تومان ارائه تســهیالت از مهرماه سال 
۱۴۰۰ تاکنون به اعضای تحت پوشش این صندوق خبر داد. 
به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، ســید مجید 
پوراحمدی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر از ارائه تخصیص 
بیش از ۱۳۶ میلیارد تومان ارائه تســهیالت از مهرماه سال 
۱۴۰۰ تاکنون به اعضای تحت پوشش این صندوق خبر داد 
و افزود: از ابتدای مهرماه سال گذشته شاهد رشد بهره مندی 
اعضا از انواع تســهیالت در قالب طرح های مختلف شــامل 
ضروری، بالعوض، کارآفرینی و شــمیم و جوانه به اصحاب 
فرهنگ، هنر، رسانه و فعاالن قرآنی بودیم.مدیرعامل صندوق 
اعتباری هنر با اشاره رشد ۲۸۰ درصدی تخصیص تسهیالت 
قرض الحســنه ضروری در ۱۰ماهه ســال جاری نسبت به 
ســال ۱۴۰۰، گفت: از ابتدای ســال ۱۴۰۱ تاکنون ۴ هزار 
و ۲۹۵ نفــر از اعضاء به منظور اخذ حدود ۷۵ میلیارد تومان 
تسهیالت قرض الحسنه ضروری) بدون بهره( به بانک عامل 
معرفی شدند.مشــاور وزیر فرهنگ در ادامه، ارائه تسهیالت 
کارآفرینی، به منظور کمک به کسب وکارهای فرهنگی و هنری 
آســیب دیده از شیوع ویروس کرونا، از مهرماه سال ۱۴۰۰ را 
حدود ۲۸ میلیارد تومان )تسهیالت قرض الحسنه( به ۲۴۶ 
پروژه فرهنگی و هنری تخصیص داده شد.پوراحمدی اظهار 
کرد: صندوق خود را مکلف به حمایت از اعضایی که به دلیل 
بیماری، کهولت سن و... به لحاظ تمکن مالی آسیب دیده اند، 
می داند. لذا در این راســتا از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بیش از ۲ 
میلیارد تومان در قالب کمک های بالعوض به ۴۴۶ هنرمند 
واجد شرایط پرداخت شد. در ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون نیز 
بیش از ۱۳ میلیارد تومان تسهیالت بالعوض به ۱۸۱۱نفر از 
اعضای واجد شرایط پرداخت شده است. وی خاطرنشان کرد 
که ارائه تسهیالت بالعوض به اعضای واجد شرایط از ابتدای 
ســال جاری نسبت به یک ساله گذشته بیش از ۲۶۷ درصد 
رشد را نشان می دهد.وی همچنین ارائه تسهیالت بالعوض 
و طرح شمیم و جوانه را از دیگر خدمات سبد تسهیالتی این 
صندوق در دولت مردمی عنوان کرد و اظهار داشت: از ابتدای 
اجرای این طرح )مهر ۱۴۰۰( به۹۳۷ نفر از اعضا در قالب طرح 
جوانه و ۴۳۷ نفر در قالب طرح شمیم تسهیالت فرزندآوری 
و ازدواج تعلق گرفته است. بر این اساس بیش از ۶ میلیارد و 
۹۰۰ میلیون تومان تسهیالت بالعوض و بیش از ۴۱ میلیارد 

تومان تسهیالت قرض الحسنه ضروری تخصیص یافته است.

نمایشنامه نویســی  بخــش  مدیــر  همدلی| 
چهل ویکمین جشــنواره تئاتر فجر نظرات خود 
را درباره این بخش، اســتعدادهای حاضر در آن، 
وضعیت نمایشنامه نویسی کشــور و سوءتفاهم 
بودن یا نبودن در جشــنواره امســال، بیان کرد. 
مقوله نمایشنامه نویسی یکی از مهم ترین مقوالتی 
اســت که همواره در تئاتر ایران درباره آن بحث 
و گفتگو شــده و مدیران و مســئوالن هنری در 
شــعارهای خود بر اهمیت نمایشنامه نویسی و 
حمایت برای رشــد و اعتالی ایــن حوزه تأکید 
کرده اند اما در بررســی تاریخی ۴ دهه گذشته، 
کمتر به این امر توجه شــده اســت. در مقاطع 
زمانی مختلف و به هنگام برگزاری جشنواره های 
مختلف تئاتری بحث اهمیت نمایشنامه نویسی و 
توجه و حمایت از آن مطرح می شــود اما با پایان 
هرکدام از رویدادهای تئاتری، نمایشنامه نویسی 
از سوی مدیران و مســئوالن تصمیم گیرنده به 
فراموشی سپرده می شــود. اگر استعدادهایی در 
حوزه نمایشنامه نویســی رشــد کرده و جایگاه 
قابل قبولی را به خود اختصاص داده اند، در درجه 
اول به دلیل ممارست و تالش بی امان خودشان 
بوده و در درجه دوم بخت و اقبالشــان بابت قرار 
گرفتن در مقطعی از مدیریت تئاتر که مدیر آن 
دوره دغدغه تئاتر و توجه و حمایت از گرایش های 
مختلف آن را داشته است. اما در بسیاری از مواقع 
شکوفا  نه تنها  نمایشنامه نویســی  استعدادهای 
نشده اند بلکه از ریشه خشکیده و عطای نوشتن 
را به لقایش بخشــیده اند و به سمت گرایش ها و 
حوزه هایی رفته اند که بتوانند حداقل گلیم خود را 

از آب بیرون بکشند.
جشــنواره تئاتر فجــر طی دوره هــای مختلف 
خود به عنــوان فرصت و مجالی بــرای معرفی 
نمایشنامه نویســان و آثار آن ها بــه تئاتر ایران 
بوده و شــاید به جرئت بتوان گفت که در برخی 
دوره ها در این خصوص درخشــان ظاهر شــده 
اســت. اما در اکثر دوره هــا به دلیل نبود دغدغه 
الزم و برنامه ریزی مناسب از سوی مدیریت تئاتر، 
جشــنواره در این امر موفقی را کســب نکرده و 
خروجی قابل اعتنا و اتکایی نداشته است. هم زمان 
با برگزاری چهل و یکمین جشــنواره بین المللی 
تئاتر فجر و بهانه حضور ایوب آقاخانی نویسنده، 
بازیگر، مدرس و کارگــردان تئاتر به عنوان مدیر 
بخش نمایشنامه نویســی این دوره از جشنواره، 
گفتگویی را با این هنرمند انجام شده تا عالوه بر 
بررسی وضعیت نمایشنامه نویسی و شرایطی که 
در آن به سر می برد، وضعیت نمایشنامه نویسی در 
چهل و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر هم 
موردبررسی قرار بگیرد. بخش نمایشنامه نویسی 
جشــنواره چهل و یکم تئاتر فجر روز شــنبه ۱ 
بهمن برگزیدگان خود را شناخت و ایوب آقاخانی 
در این گفتگو با مهر بر ایــن امر تأکید دارد که 
استعدادهای قابل قبولی در این دوره از جشنواره 

شناخته شدند که باید از آن ها حمایت شود.
 شــما به عنوان هنرمندی که در عرصه 
به عنوان  تئاتر شناخته شده هســتید و 
یک نمایشنامه نویس جایگاه قابل قبولی را 
به خود اختصاص داده ایــد، ارزیابی تان از 
ایران چیست؟  نمایشنامه نویسی  وضعیت 
آیا ما توانسته ایم در این حوزه طی ۴ دهه 

گذشته در جای درستی قرار بگیریم یا نه؟ 
واقعیت این اســت که از دید من ما در دهه های 
جدی تر تکاپوی تئاتر در کشورمان از دید هنرمند 
و جامعــه تئاتر که دهــه ۷۰ و ۸۰، انگار نگاه ما 
به حوزه نمایشنامه نویسی نگاه طبقه بندی شده، 
اندیشیده و آموخته و مجرب تری بود. زاویه دید 
و تکیه گاه ما به جاهایی از نمایشنامه نویسی جهان 
و کشورمان روشن تر بود. من می دانستم در جهان 
شخصیت هایی می توانند الگوی من برای نوشتن 
کیفی باشند و در ایران دقیقاً یک شماره کمتر از 
انگشتان یکدست داشتیم که می دانستیم این ها 
ارکان رکین ادبیات نمایش معاصر کشور هستند 
و من اگر می خواهم در این حوزه فعالیت کنم باید 
روی شــانه های این افراد با تجربیاتشان بایستم. 
بنابراین من نمایشنامه نویسی که دهه های ۷۰ و 
۸۰ ســر از تخم درآورده بودم یا سری در سرها 
نشان می دادم و به نحوی اعالم حضور می کردم، به 
این فکر می کردم که نباید این ها را تقلید کنم بلکه 
باید کامالً درک و بعد عبور کنم و مســیر خودم 

را پیدا کنم.
این درک درست و شامخ به عقیده من فقط در 
دهه های ۷۰ و ۸۰ نمایشنامه نویسی کشور بوده 
است. دهه ۶۰ هنوز گیجی بین قبل از انقالب و 
بعد از انقالب مستولی بود، گیجی بین اثر ارزش 
محــور و ایدئولوژیک با اثر تکنیکال و فنی باید 
انتخاب می شــد. ترکیــب ایدئولوژی و تکنیک 
واقعــاً نزدیک به یک دهه و نیــم زمان برد، ما 
رسیدیم به دهه ۷۰ و تازه به کارهایی رسیدیم 
که می توانستیم بگوییم که حتی فاقد ایدئولوژی 
موافق من نیســت اما تکنیک و ســاختار دارد. 
دهه ۷۰ و ۸۰ به این دلیل دهه های جدی تری 
محســوب می شــوند که دولت نگاه جدی تری 
به مســئله تئاتر و توســعه اش دارد و توســعه 
درام نویســی به عنوان رکن این توسعه خواهی و 
وسعت طلبی در حوزه فرهنگ نقش مهمی دارد 
و نمایشنامه نویســی و فیلم نامه نویسی را جدی 
می گیرد و سوبسید به معنای سوبسید در زمینه 
تولید نه سوبســید در زمینه اداره و مدیریت به 
حوزه هنر و تئاتر اختصاص می دهد. این از نظر 

من هنرمند یعنی حمایت همه جانبه.
وقتی این اتفاق می افتد انــگار من بی دغدغه تر 
از امروز، فقط به ارزش های اثر و ســلیقه ام فکر 
می کــردم. به این فکر می کــردم که امضای من 
کجای این معادله اســت. از وقتی که از دهه ۸۰ 
به طور مشخص این سوبسید حذف شد و با بهانه 
خصوصی ســازی که بهانه ای کامالً کودکانه بود، 
عمالً با جریانی مواجه شدیم که نمایشنامه نویس 
به هنگام نوشــتن عــالوه بر امضا و ســلیقه به 

زنده بودن خود نیز فکر کند.
در دهــه ۷۰ و ۸۰ این موضــوع خیلی دغدغه 
نمایشــنامه نویس نبود زیرا زنده بود و کسانی از 
او حمایت می کردنــد و خیلی تهدیدهایی مثل 
امروز دریافــت نمی کردم. از نیمــه دهه ۸۰ به 
بعد من نمایشــنامه نویس آرام آرام وارد فضایی 
شــدم که هر اثرم یک ریســک بیــن مرگ و 
زندگی حرفه ایم محســوب می شد. اینجا بود که 
من نمایشنامه نویس نگاهم را از الگوها و قبله ها 
برداشــتم و به این راه های بومی زنده ماندن فکر 
کردم و ماجرا تبدیل شــد به راز بقا. دیگر من به 
این فکر می کنم که امروز چگونه بنویسم که در 
میان شیارها مغز مخاطب برای خود راهی باز کنم 
و به این فکر نمی کنم که چه چیزی درست است.

مــا از نیمه دهه ۸۰ به بعــد تبدیل به آدم هایی 
شدیم که آثار زودبازده بنویسیم تا بتوانیم برای کار 
بعدی خود زنده بمانیم. با قاطعیت می گویم که 
در حوزه خودم این گم گشتگی در زمینه خلق و 
تولید از نیمه دهه ۸۰ به بعد رخ داد و در دهه ۹۰ 
فروزان تر شــد و تا اواخر دهه ۹۰ توانست مطلق 
همه سطح تولید را تحت نظر بگیرد. آرام آرام این 

جلوه در دانشگاه ها هم به وجود آمد.
ما وقتی در ســال ۷۳ وارد دانشگاه شدیم گفته 
می شد ســتون های نمایشنامه نویســی ایران را 
باید خورده باشــیم؛ ۳ اسم را به ما می گفتند که 
باید آثارشان را بخوانیم حتی از حفظ باشیم که 
افتخار داشتم محضر حضوری یکی از این استادها 
را تجربه کنم. ما ایــن کار را می کردیم ولی باور 
نمی کنید امروز دانشــجویانی دارم که هنوز یک 
نمایشنامه از اکبر رادی را نخوانده اند و در گرایش 
ادبیات نمایشی تحصیل می کنند. اآلن ما یکسری 
جوشــش های کامالً مستقل از هم داریم که اگر 
در مجاورت اندیشه و ساختار درست قرار گرفته 
باشند اتفاقاً قابل تکیه اند، اگر در مجاورت اندیشه و 
ساختار قابل نقد قرار گرفته باشند اصالً نمی توان 
روی شــان ســرمایه گذاری کرد و این ۲ دسته 
خیلی کالن اند و سنشان هم خیلی زیاد نیست. 
نمی خواهــم بگویم نوقلم بلکــه صاحب قلمانی 
جوان هستند و مسئله شان اساساً الگوبرداری از 

رویکردهای موفق است.
به ما می گفتنــد نمایشــنامه نویس باید کامل 
ایپســن، میلر، چخوف را بشناسد و یا در نگاه به 
آیین های بومی خودمان باید به ساختارهای آقای 
بیضایی معرفی کرده توجه کنیم یا تجربه گرایی 
ایدئولوژیک در کارهای ساعدی به شکل انتزاعی 
و تجریدی قابل تحقیق است یا در حوزه رئالیزم 
اجتماعــی با تمام مصادیــق باورپذیر و واقعی و 
ریزپردازی شــده ما را رادی رجوع می دادند. اآلن 
دانشجوی ما آقای بیضایی را می شناسند اما شاید 
یک یا ۲ نمایشــنامه اش را خوانده باشند که اگر 
نازک تر شــویم و ماجرا را واکاوی کنیم متوجه 
می شــویم یکی از استادها ســر کالس از آن ها 
خواسته به عنوان تکلیف درسی آن اثر را بخوانند 

وگرنه اگر با خودشان بود شاید نمی خواندند.
 با توجه به نکاتــی که مطرح کردید، چه 
در  نمایشنامه نویسی  برای  را  چشم اندازی 

ایران متصور می شوید؟
در ایــن شــرایط مــن چشــم اندازی کــه از 
نمایشنامه نویسی کشور می بینم خیلی آشفته 
است. می خواهم بگویم هنوز این اعتقاد را دارم و 
بارها با صدای بلند گفته ام و تکرار می کنم قدرتی 
که در تئاتر و نمایشنامه نویسی کشور ما هست 
در کمتر کشوری هست. بسیار قدرت و پتانسیل 
باالیی وجــود دارد و از دید خــودم مهم ترین 
دلیلش این اســت که ما ایرانی ها ذاتاً آدم های 
پیچیده ای هســتیم و وقتی هنرمند می شویم 
هنرمندان شــگرفی می شــویم. یک اروپایی یا 
مقیم کشور توســعه یافته اصاًل این قدر پیچیده 
نیست. وقتی با یک آرتیست اروپایی، آمریکایی و 
کشورهای توسعه یافته حتی در خود آسیا حرف 

بزنید متوجه می شوید که اصاًل پیچیدگی های 
من و شما را ندارد. وقتی ما این همه پیچیده ایم 
وقتی تبدیل به یک آرتیست می شویم هنرمان 

هم هنر عجیبی می شود.
معتقــدم در کشــور ما خیلی تــوان باالیی در 
حوزه درام نویســی و تئاتر وجود دارد. هرگاه در 
فستیوال ها و رویدادهای بین المللی تئاتر حضور 
پیدا کرده ایم در رقابت با کارهای دیگر کشورها 
رتبــه و رنکینگ باالتــری را به خود اختصاص 
داده ایم و کارهای مان نسبت به آن ها چشم گیرتر 
بوده اســت. این حرف من بــاج دادن به ملیت 
خودم نیست یا تعصبی خرج نمی کنم بلکه واقعاً 

آن چیزی را که دیده ام به زبان می آورم.
هنــوز همــان پتانســیل وجــود دارد منتهی 
جهت دهی مان آشــفته شده اســت. ما با نسلی 
مواجهیم که به هیچ صراطی مســتقیم نیست 
یعنی به عنوان معلم نمی توانید سر کالس به آن ها 
بگویید که روی فالن نمایشنامه نویس دقت کنند 
تا بر اساس آموزه ها و تجربیات آن هنرمند چه کار 
انجام دهند. اآلن حتی آرام آرام نسلی به دانشگاه ها 
می آیند که هم نسل های من و چند سال قبل تر 
و بعدتر را نمی شناسند؛ محمد چرمشیر، محمد 
رحمانیــان، نغمه ثمینی و خیلی هــای دیگر را 
نمی شناســند. درحالی که نسل ما آرمان امید را 
به خاطر نوشــتن تنها یک نمایشنامه با عنوان 
»کبودان و اسفندیار« می شــناخت. این امر به 
دلیل جهت دهی درستی بود که توسط استادها 
برای ما صورت می گرفت زیرا شــأنیت استاد را 
قبول داشتیم اما امروز کسانی در بخش آموزشی 
مشغول درس دادن هستند که به طور میانگین رو 
به مطلق دانشجوهای زیر متوسط من، درحالی که 
استاد »اصول و فنون نمایشنامه نویسی ۱ و ۲« من 
آقای بهرام بیضایی بود، داستان نویسی را با آقای 
دولت آبادی گذراندم، »نظریه های جدید ادبیات 
معاصر« را با هوشنگ گلشیری گذراندم و جمال 
میرصادقی به ما »ادبیات کهن ایران و جهان« را 
درس می داد. این ها را مقایسه کنید با استادهای 
همین واحدها که اآلن سر کالس حاضر می شوند، 
دانشجو اهمیتی به آن ها نمی دهد زیرا نزد خود 
می گوید که من از استاد بیشتر می دانم و درنتیجه 

حرفش را گوش نمی دهد و خط نمی گیرد.
این شــرایط باعث شــده با نســل هنرمندی 
آرناشیســت مواجه هستید که هرجایی برایش 
جالب باشــد به آنجا می رود. اآلن این تشــدد 
در ســلیقه در حوزه درام نویسی کشور ما بیداد 
می کند. من باور دارم تا ســالیان ســال پس از 
این درام نویس جدید به معبد درام نویسی کشور 
ما افزوده نخواهد شــد، منظورم این نیست که 
نمی نویســند و چاپ نمی کنند، بلکه منظورم 
این اســت که کسی تبدیل به الگو نخواهد شد 
تا عده ای به دنبال کشــف ساختار و ساختمان 
آثارش را کشف کنند. اآلن چاپ نمایشنامه آسان 
شده است، فقط کافی است کسی اثرش را دست 

بگیرد و کمی هم حساب بانکی اش خوب باشد.
 در کل عالوه بر اینکه چاپ نمایشــنامه 
آسان شده است، شــاهدیم که به راحتی 
نیز افراد مختلف بــه تولید و اجرای تئاتر 
بدون  که  است  افرادی  منظور  می پردازند، 
داشتن هیچ درک و تجربه درستی و فقط 
به پشــتوانه تأمین هزینه های سالن های 

خصوصی، کار روی صحنه می برند.
دقیقاً. اآلن فقط کافی اســت توافقات و تعهدات 
مالی موردنظر یک ســالن تئاتر را تأمین کنید 
تا بتوانید اثری را روی صحنه ببرید. بســیاری از 
ســالن های خصوصی به خاطر درهم و دینار به 
آینده و تاریخ تئاتر کشــور آسیب می زنند. البته 
من ســالن خصوصی را خیانت کار نمی دانم بلکه 
کســی را خیانت کار می دانم که در بدنه دولتی و 
در حوزه سیاستگذای با شعار خصوصی سازی این 

بازار مکاره را علم کرده است.
شعاری که نظارت روی آن نباشد به اینجا ختم 
می شود. یکی از دانشجویان من در دانشگاه آزاد 
در یک دوره ای از پدر خود به عنوان هدیه تولد یک 
میلیارد تومان گرفت که در آن زمان یک میلیارد 
تومان پول بســیار باالیی بود و ناگهان مهم ترین 
و مجلل ترین ســالن تئاتر کشور را با ستاره های 
ســینما پر کرد. در آن دوران ۷۰ یا ۸۰ میلیون 
تومــان برای تولید معقول یک تئاتر کافی بود. از 
آنجا کلنگ این حرکت و روند را خورده می بینیم 

تا به امروز که دیگر به باد رفته است. این روند در 
حوزه نمایشنامه نویسی به یک شکل و در حوزه 

کالنش در تئاتر به شکل دیگری آسیب می زند.
اآلن در میــان جوان های مان عده ای »پرنویس« 
داریم نه نمایشــنامه نویس، یعنــی افرادی که 
قلمشان برون روش دارد و فقط می نویسند و بدون 
اغراق هر ۲ ماه می توانید مطالبه اثری جدید از او 
داشته باشید. این پرنویسی بدون الگو است و خود 
فرد با خود دیروزش مســابقه می دهد. این روند 
را در سطح کالن آســیب می بینم اما این اتفاق 
چیزی از اشتیاق ما برای نوشتن کم نکرده است. 
واقعیت این است که پهنه لرزه های اقتصادی در 
تئاتر کشــور و اصوالً در حوزه فرهنگ اشتیاق را 
در مورد نمایشنامه نویســی کاهیده اما هنوز هم 
فروزان است. تعداد افرادی که نمایشنامه نویسی 
را می توانند به عنوان حرفه خود بدانند به خاطر 
شرایط اقتصادی خیلی کم شده است اما آن قدر 
متقاضی و عالقه مند داریم کــه بازهم این کم، 
زیاد اســت. عده زیادی هستند که اگر تشویق و 
تهییجشان به نوشتن کنید بالفاصله دستشان به 
کاغذ و قلم می رود و شروع می کنند اما متأسفانه 

تشتت بنشان زیاد است.
جشــنواره تئاتــر فجــر می توانــد بــا بخش 
نمایشنامه نویســی خود محملی بــرای برآیند 
نمایشنامه نویســی در طول یک ســال باشد. با 
کنار هم قــرار دادن آثار شــرکت کننده در این 
بخش به ندرت به محورهای مشخصی در حوزه 
ســلیقه و نگاه می رســید. قبل ترهــا در بخش 
نمایشنامه نویسی جشنواره تئاتر فجر نهایتاً به ۱۰ 
الی ۱۵ محور می رسیدید که همه حجم آماری 
تابعــی از آن ۱۰ یا ۱۵ محور بود اما امســال در 
بخش نمایشنامه نویسی جشــنواره ۳۲۰ اثر در 
مهلت مقرر فراخوان ثبت شده و به ضرس قاطع 
به شما می گویم که در آن ها باالی ۱۷۰ تا ۱۸۰ 
محور می توانید تشخیص دهید. سلیقه ها متفاوت، 
متمایز، عجیب وغریب و سخت است و آن قدر نگاه، 
نگاه قائم به فرد است که اول باید نمایشنامه نویس 
را کشف کنید تا بعد بتوانید جهان نمایشنامه اش 
را کشــف کنید درحالی که در فرمول درســت 
نمایشنامه نویسی باید معکوس باشد. این تشتت 
از گم کردن قبله و الگو نپذیرفتن و یا الگو نیافتن 
نشئت گرفته است. این را یک خطر جدی می دانم 
و احســاس می کنم باید ریشه رفع این مشکل 
بدون تردید از وزارت علوم اتفاق بیافتد و اصالح 

آن در درازمدت حداقل ۲ دهه زمان می خواهد.
بعد از وزارت علوم، پای وزارت ارشاد وسط می آید. 
حمایت های ســنجیده از فرایندهای تشــویقی 
تهییجی در حوزه نمایشنامه نویســی یا در کالم 

کلی تر درام نویسی، به شدت مؤثر است.
امسال در جشــنواره تئاتر فجر اتفاق جالبی رخ 
داد و در کاندیداهــای ترکیــب داوران ما به طور 
خودجوش ۴ نمایشــنامه نویس حضور داشتند 
که نمایشنامه نویســی را با پــروژه »چهارفصل 
تئاتر ایران« که من ســال ۸۷ راه اندازی کردم و 
هدفش تقویت بنیه های نمایشنامه نویسی خارج 
از پایتخت بود، شــروع کرده بودند. این یک پیام 
روشن برای وزارت ارشــاد دارد. وزارت ارشاد اگر 
بودجه به فرایندهای ســالم آموزشی اختصاص 
دهد و به صورت فوری هــم از آن بازده نخواهد، 
یقین بدانید که به بار می نشــیند. مــا اگر این 
کارهــا را انجام دهیم در درازمدت ۲ تا ۳ دهه ای 
نمایشنامه نویســی را در کشور به جایی خواهیم 
رساند که به راحتی از توانش و پتانسیل موجودش 

به بهترین نحو استفاده شود و شکوفا شود.
وقتی مســیر را به امان خدا رها کرده ایم، با چند 
فستیوال، جشنواره و مسابقه صوری و بیالن پرکن 
فقط می توانیم در هر جشــنواره و به ضرورت آن 
جشنواره جرقه ها را شناسایی کنیم. جرقه برای ما 
راهگشا نیست بلکه وقتی تبدیل به شمع شعله ور 
پایدار شــود برای ما تأثیرگذار است اما جرقه در 
تاریکی یک جشنواره زده و بعد از پایان جشنواره 

خاموش می شود.
پروژه هایی مثل »چهارفصــل تئاتر ایران« یا هر 
پروژه دیگری کــه امر آموزشــی طویل المدت 
شــناخته شــود همان الگوها را برای این افراد 
بازشناســی می کند. ما درباره کشوری صحبت 
می کنیم که هنوز هم که هنوز است یکی از ۵ رکن 
ماده خام دراماتیک جهان را با شاهنامه فردوسی از 
آن خود دارد. ما صاحب این رکن هستیم، چطور 
کشورهای حوزه اسکاندیناوی بدون داشتن توان 
واقعی در حوزه نمایشنامه نویسی فقط با تکیه بر ۲ 
چهره تاریخی یعنی هنریک ایبسن و استریندبرگ 
جهان را به گونه ای مرعوب خود کرده اند که گویی 
نمایشنامه نویســی از این ها آغاز شده است، این 
کاری است که سیاست گذارها و دولتشان کرده 
و ربطی به هنرمندانشــان ندارد و هنوز هم که 
هنوز است اســکاندیناوی جای فقیری در حوزه 
تئاتر اســت. ایبســن را به گونه ای هرساله به رخ 
جهان می کشند که نفس جهان را بریده اند. بارها 
و بارها آثار ایبســن مرور و بارها و بارها تبدیل به 
فیلم می شــود و در اقلیم و جغرافیاهای مختلف 
با خوشــحالی اجرایش می کنند. جشنواره ای به 
نام ایبســن برگزار می شود و هرسال کشور نروژ 
میزبانی آن را به صورت افتخاری به یک کشــور 
می دهد، بودجه و حمایت الزم برای هر چه بهتر 
برگزار شدن این رویداد دارد و همه هنرمندان از 
سراسر جهان را ترغیب می کند تا آثار ایبسن را 

برای ده هزارمین بار اجرا کنند.
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