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توفیقی اجباری پیــش آمد تا تعداد 
انبوهی از متون یک جشنواره مناسبتی 
را مطالعه کنم. نمایشــنامه هایی که نه 
براساس حساسیت نویسنده که برمبنای 
خواست متولیان یک جشنواره نگاشته 
شده بودند و قرار بود بابت انتخاب متن 
و اجــرای آن در یک جشــنواره مبلغی 
مناســب برای تولید به گروه اعطا شود. 
اگرچه جشنواره وعده هایی برای اجرای 
عموم نمایش ها داده بود؛ اما مسأله اصلی 
حضور در جــدول نهایــی و دو اجرا در 
جشنواره بود. خوانش متون برای من یک 

چشم انداز جذاب داشت: ارزان سازی.
اساساً بیشتر نمایشنامه ها به نحوی 

نگاشته شــده بودند که می شد فهمید 
قرار اســت به ارزان ترین شکل ممکن 
ساخته شوند. تعداد بازیگران اندک بود 
و نویسنده- که در بیشــتر مواقع خود 
کارگــردان بود- فضایی بــدون دکور و 
صحنه پردازی تصور کرده بود. بیشــتر 
فضاســازی ها با نور صورت می گرفت 
و قرار بود با همــان دیالوگ های اضافی 
گنجانده شده در نمایشنامه به مخاطب 
فهماند دنیایی پیش رویشان کجاست. 
جشنواره مذکور جایی بود برای کسب 
اندک پولی بــرای معاش گــروه و این 
نوع تفکر منجر به شــکل گیری نوعی از 
نمایشنامه نویسی شــده بود که می شد 
آن را بیشتر متون مناسباتی و پیرو آن در 
اجراهای اولویت دار دید. نمونه اخیرش را 
در نمایش »دعوت نامه« به کارگردانی 

علی باهری می توان تماشا کرد.

نمایش داستان شــمعون یهودی 
و شــهرزاد گبرزاده اســت که در مقام 
بازیســازان وقایع کربــا را بازآفرینی 
می کنند. آنها، مردمانی از ســال های 
ابتدایی اسامند که امر دراماتیک را برای 
یک تراژدی دینی بنا می کنند. بی شک 
با یک داســتان خیالی روبه روییم؛ ولی 
این مهمترین وجه متنی است که فرهاد 
ارشاد نگاشته اســت. او چیزی فراهم 
کرده است که گروه را به دردسر چندانی 
در تولید نیاندازد. اگرچــه در نمایش 
گروهی از همسرایان بی صدا، هر از گاهی 
می آیند و می روند؛ اما اساس نمایش بر 
پایه دو بازیگر است که مدام رنگ و نقش 
عوض می کنند و در این تغییر و تبدل 
دست وپاگیرترین چیز دکور است، پس 
دکور به راحتی حذف می شود و آنچه به 
نمایش جلوه می دهد عمق سالن مولوی 

است. فرورفتن در ســیاهی و برآمدن 
به آوانســن، یک زیبایی بصری ایجاد 
می کند و البته یک فرم تکراری در آثار 

دینی و مذهبی.
فارغ از اینکه آیــا ما با نمایش جذابی 
روبه روییم یا بازی بازیگران چشــم نواز 
است، با نوعی روش تولید روبه روییم که 
از قضا فراگیر است. نمی دانم متن فرهاد 
ارشاد در چه زمانی و به چه منظور نگاشته 
شده است؛ اما تجربه خواندن نزدیک به 
هزار متن از این دست آثار نشان می دهد 
نوعی فکر در سر نمایشنامه نویسان آماتور 
می گذرد که چطور می توان با ارزان سازی، 
یک مفهوم اولویت دار را نوشت. در چنین 
فضایی خبری از زیبایی شناسی نیست؛ اما 
ما با نوعی زیبایی شناسی اتفاقی روبه رو 
می شــویم، نه در آثار اولویت دار که در 
آثار دانشجویی، آثاری که بدون نگرش 

موضوعی که برمبنای حساسیت هنری 
آفریده می شود.

در گوشه دیگر تاالر مولوی نمایش 
دیگری روی صحنه مــی رود با عنوان 
»هیوشیما«، به قلم و کارگردانی مصطفا 
فراهانی. شب چله است و چند شخصیت 
نامتجانس در اتاقکی درون قبرستان شهر 
گرد هم آمده اند. برف شدیدی در حال 
بارش است و افراد به نوعی در این اتاقک 
اسیر شده اند و بیشتر از آن، اسیر گناهان 
و امیال خویش شده اند تا جایی که نه تنها 
طبیعت، که قبرستان علیه آن می شورد. 
آنان مقتول مردگانی می شــوند که در 
عجیب ترین شکل به آنان هجوم می آورند 
و روی صحنه وضعیت سوررئال بی منطق 
شکل می گیرد. این بی منطقی با نوعی 
ارزان سازی همراه می شود و از همین رو 
گران نبودن اثر واجد زیبایی شناسی فکر 

شده می شود.
دکور نمایش یک اتاقک کامل است 
که ســقفش را با ایرانیت و پاســتیک 
پوشانده اند، با ارزان ترین مصالح ممکن و 
البته نزدیک به واقعیت چنین فضاهایی. 
درون صحنه مقداری وســیله زندگی 
واقعی رنگ ورو رفته اســت که گویی از 
خنازیر و پاســگاه نعمت آباد تهیه شده 
است. همه چیز قرار است با نوعی رئالیسم 
خشن گره بخورد. دو نفر در خوابند که 
یکی احساس می کند صدایی می شنود 
و وحشــت می کند. وحشــت او زمانی 
واقعی تر می شود که درمی یابیم آنان در 
میانه قبرســتان زندگی می کنند. همه 
چیــز از جمله بازی ها بــا نوعی بدویت 
پیش می رود. انگار قرار اســت زیســت 
شــخصیت ها در فضایی نامتعارف اما 
واقعی، به بازی نامتعــارف اما واقعی هم 
دچار شــود. اگرچه بازی ها آغشــته با 
آماتور بودن اســت. این وضعیت با نوع 
روایت داستان که اساساً داستانی ندارد 
جز گره خوردن روابط چهار شخصیت، 
با بلبشــوی بصری یکی می شود. ارزان 
بودن اما به اثر هم آسیب می زند و هم آن 
را تقویت می کند. برای مثال شاید در یک 
دکور گران قیمت ابعاد وحشــت آفرین 
نمایش بیشــتر می شــد. کارگردان و 
بازیگران تاش می کنند هراس حاضر 

در اتمسفر اتاقک قبرستان را به مخاطب 
القا کنند و البته پایان نمایش ضربه ای 
است کاری برای هراســیدن؛ اما در یک 
وضعیت گران قیمت تر می شد ترفندهای 
خوفناک تری به کار برد و تماشــاگر را 
بیشتر روی صندلیش میخکوب کرد. با 
این حال گران شدن نمایش می توانست 
خاقیت اثر را به قتل برســاند. بســان 
دست برتر به دور گردن شیطنت جوانی 
کارگــردان و نویســنده نمایــش گره 
می خورد و او را خفه می کرد. پس ما باید 
براساس مقتضیات درک کنیم نمایش 

چگونه کار می کند.
نسبت به کار پیشین مصطفا فراهانی، 
»کات داگ« او بــه مراتــب در کمرنگ 
کردن مرز واقعیت و خیال موفق ظاهر 
شده اســت. در »کات داگ« همه چیز 
در یک وهم فرومی رفت؛ امــا در اینجا 
خبری از وهم نیست. فضا تاش می کند 
به مخاطب بگوید در یک وضعیت واقعی 
قرار داریم. روابط افراد نیز چنین است. 
زمانی که شــخصیت دختر پا به اتاقک 
می گذارد، ســه مردی که در وضعیت 
طبقاتی قرار دارنــد- دو خانه به دوش و 
یک سرباز فراری- نسبتی روانی با دختر 
پیدا می کنند که کامًا برآمده از فضای 
رئالیستی است. حتی ممکن است افراد 
دست به خوانشــی روانکاوانه بزنند که 
چگونه طبقــه و جنســیت در هم گره 
خورده اند. دختری که ماشین شخصی 
دارد و برای برداشتن دندان طای مادرش 
آمده در مقابــل مردانی که چیزی برای 
از دست دادن ندارند؛ اما به نظر می رسد 
همه این کدها واقع گــرا در نتیجه برای 
گمراهی و رسیدن به امری خیالین است، 
امری که در »کات داگ« نیز رخ می دهد؛ 
اما آشفته و درهم و اینجا در »هیوشیما« 
منسجم شده است. خودش را پیدا کرده 
اســت. با این حال برای من روشن است 
که مخاطب عام با »دعوت نامه« بیشتر 
از »هیوشیما« ارتباط برقرار می کند. دو 
نمایش که در وضعیت ارزان سازی قرار 
می گیرند در نگاه عمومی وضعیت کامًا 
متفاوتی قرار می گیرند. اولی برای مردم 
آشناست و دومی ناآشــنا و این فاکتور 

مهمی است در عرصه اثر هنری.
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يک سفر خانوادگی به بهشت پنو
کودکی چهل ساله

در جنگل های گیالن!

نمی دانم تا به حال دقــت کرده اید یا نه؟ من یا 
شاید بهتر باشد بگویم »ما« در تمامی سفرهامان 
با دوســتان مان همراهیم و جماتی از قبیل: »با 
چند تن از دوستان مان هماهنگ کردیم و...«، »با 
دوست و همسفر همیشگی مان همراه شدیم و...« 
را در سفرنامه های من زیاد خوانده اید. نسل قبل تر 
بیشتر سفرها و پیک نیک هایشان خانوادگی بود، 
همانطور که خاطرات کودکی خودمان همیشه پر 
از بازی با دختر دایی ها و پسر عمه ها و سفر با خاله 
و عمو بوده، اما سال های اخیر همه چیز تغییر کرده 
است و اهالی سفر بیشتر با دوستانشان به دل جاده 
می زندد، و ما نیز از این دایره خارج نبودیم. اما این 
بار همه چیز فرق کرد و با برادرم راهی سفر شدم، 
هرچند که او هم اهل سفر است اما خب دوری مان 
همیشــه اینگونه ایجاب می کرد که او با دوستان 
خود به دامان طبیعت برود و من نیز در شهر دیگر 
با دوســتان خودم. باالخره بعد از مدت ها برنامه 
یک ســفر خانوادگی چیدیم برای پیمایش یک 
دره زیبا در گیان سرسبز. پنجشنبه نهار باید در 
یک دورهمی دوستانه شرکت می کردم که به هیچ 
عنوان نمی شد آن را به وقت دیگری موکول کرد، 
پس دقیق برنامه ریزی کردم که هم در دورهمی 
شرکت کنم و هم به سفر برسم. نهار را خیلی سریع 
خوردم و خود را به منزل رساندم و وسایل سفر را که 
شب قبل آماده کرده بودم در ماشین گذاشتیم و 
بدون معطلی به سمت الهیجان به راه افتادیم. بعد 
از پلیس راه ســراوان به سمت خروجی الهیجان 
پیچیدیم و در شهر سنگر توقف کوتاهی کردیم تا 
برای صبحانه فردا چیزهایی بخریم و البته خرید 
بجا و خوش مزه ای هم شــد؛ انگور برای صبحانه: 
هم قند دارد و هم آبدار است و هم با پنیر می چسبد. 
هوا تاریک شده بود که به آستانه اشرفیه رسیدیم، 
همانجایی که اقامتگاه هماهنگ شــده بود. یک 
اقامتگاه نقلی در انتهای روســتایی حومه آستانه 
اشــرفیه که دور تا دورش پر از شالیزار بود. شب تا 
دیر وقت مشغول گپ و گفت و اخبار این طرف و آن 
طرف بودیم اما چون صبح زود باید بیدار می شدیم 
خواب را به گفتمان فامیلی ترجیح دادیم. 5 صبح 

جمعه بیدار شدیم و نان و پنیر و انگور را خوردیم و از 
اقامتگاه خارج شدیم و به سمت روستای پنو حرکت 
کردیم. آنقدر همیشه با دوست هایم سفر رفته ام 
که قاعده ســفر خانوادگی فراموشم شده  است، 
گاهی چیزی می گویم که به برادرم بر می خورد اما 
دوستانم نه، زمین که می خورم با بچه ها می خندیم 
اما برادرم هراسان می دود؛ چقدر همه چیز این سفر 
برایم فراق می کند: شوخی هایش، خنده هایش، 
حتی گپ زدن های توی راه. در مســیر پشت این 
تیم قزوینی معطل شدیم. هر چه می نشستیم و 
اســتراحت می کردیم باز هم آرام می رفتند اما ما 
صبور بودیم.  این صبر مضاعف باعث شد دقیق تر 
پنو را ببینم و بیشتر لذت ببرم. اینجا واقعا زیباست: 
دره ای در دل جنگل های گیان با درختان سرسبز 
بلند و آبی خنک و حوضچه هایی متعدد که در این 
گرمای تابستان شیرجه در این آب پاک خنک، دل 
و روح مان را جا می داد و من به کودکی چهل ساله 
تبدیل شده بودم در دل جنگل های گیان و به قدر 
ده سالگی از ته دل لبریز شــادی بودم. باالخره به 
آبشار آخر رســیدیم. این همان آبشار ماهی مشو 
اســت که بارها تا کنارش آمده بودیم و برگشته 
بودیم، اما این بار همه چیز خیلی زیباتر و بکرتر بود، 
این بار گیان جان زیباتر از همیشه بود. پرش آخر 
را هم پریدم اما دلم البه الی درخت های سر به فلک 
کشــیده، در حوضچه های زالل و آب سرد و روان 

پنو جا ماند.

گردشگری

فرهنگ و هنر

احسان زيورعالم

نگاهی به دو نمايش تماشاخانه مولوی

اندر مصائب ارزان ساختن

اعضای هیأت مدیره صنوف مختلف خانه ســینما بر این 
عقیده اند که این نهاد صنفی تا امروز اقدام سازنده ای در جهت 
حل معضات ســینماگران نداشته اســت و عدم استقال، 
اختافات درونی هیأت مدیره خانه سینما و تضاد منافع اعضا از 

اصلی ترین عوامل این ناکارآمدی بوده است.
به گزارش ایلنا، دوم مرداد ماه سال جاری زمان مقرر برای 
برگزاری مجمع و انتخابات هیأت مدیره خانه سینما بود که چند 
ساعت پیش از برگزاری، وزارت ارشاد با ارسال نامه ای به خانه 
سینما انتخابات را برای تأیید صاحیت کاندیداهای مطرح 
شده متوقف کرد و پس از گذشت نزدیک به یک ماه هنوز این 

انتخابات انجام نشده است.
خانه ســینما به عنوان یک نهاد صنفی که امروز بیش از 
پنج هزار عضو دارد سال ۱۳۶۸ بنیانگذاری شد و از سال ۱۳۷۲ 
اولین هیأت مدیره آن کار خود را آغاز کرد و با وجود اینکه بیش 
از ۳۰ سال از زمان تأسیس این نهاد صنفی می گذرد هنوز به ساز 
و کاری مشخص برای رسیدگی به مطالبات صنفی سینماگران 
دست پیدا نکرده و مناقشات بســیاری درباره مسائل قانونی 
آن وجود دارد که در کنار آن اختافات موجود در بین اهالی 
سینما، انتقادات و حواشی زیادی را متوجه عملکرد مدیریت 

خانه سینما می کند.
خانه سینما در حالی در آستانه برگزاری شانزدهمین دوره 
انتخابات خود قرار دارد که بسیاری از سینماگران معتقدند این 
نهاد ابزارها و اختیارات الزم برای فعالیت صنفی را ندارد و باید 

در اساسنامه آن اصاحاتی جدی صورت بگیرد.
به هر شکل دوره جدید انتخابات خانه سینما نزدیک است و 
همچنان مسائل بسیاری از سوی سینماگران عنوان می شود که 
ضرورت رسیدگی به آن ها را تأکید می کنند و قطعاً هیأت مدیره 
جدید در دوره پیش رو با انتظارات بسیاری از سوی سینماگران 
مواجه است و البته این در شرایطی است که اختافات موجود 
بین سینماگران بسیاری از اعضای صنوف را نسبت به کارآمد 

بودن خانه سینما در رسیدگی به مطالبات سینماگران ناامید 
کرده است.

با این حال الزم اســت پیش از اینکه هیأت مدیره جدید 
انتخاب شــود و فعالیت خود را آغاز کند، نگاهی به عملکرد 
ریاســت دوره قبل خانه ســینما و انتظارات موجود در بین 
سینماگران داشته باشیم. به همین بهانه با چند تن از اعضای 
هیأت مدیره صنوف مختلف گفتگوهایی داشتیم که در ادامه 

می خوانید:

ناکارآمدی در پی تضاد منافع صنوف
و دخالت های دولت 

ســاعد نیک ذات، فیلمبردار و دبیر هیأت مدیره انجمن 
فیلمبرداران، اظهار داشــت: در حوزه مدیریت خانه سینما 
مشکل ما مربوط به خانه سینما نمی شود؛ مشکل اصلی ساز و 
کار قانونی کشورمان است که دولت در همه بخش ها مدیریت 
دارد و این نوع مدیریت در عرصه هنر در هر بخشی آسیب زننده 
و مشکل زا است. بی انصافی است اگر اینگونه به خانه سینما 
انتقاد کنیم و بگوییم همه چیز سر جای خودش بود و شما به 

عنوان هیأت مدیره عملکرد درستی نداشتید.
نیک ذات تصریح کرد: مدیریت فرهنگ و هنر کشورمان 
به دست دولت است و وزارت ارشــاد که خود متولی هنر این 
کشــور اســت خود ضد فرهنگ و هنر عمل می کند. وزارت 
ارشاد به جای اینکه از فرهنگ و هنر دفاع کند بیشتر تابع دیگر 
نهادهای کشور است؛ در این شرایط خانه سینما زمانی می تواند 
قدرتمند باشد که بتواند سندیکا باشد و ما در ایران سندیکا 
نداریم و انجمن نمی تواند چنین نقشی ایفا کند. به همین دلیل 
به شخصه از خانه ســینما انتظار چندانی ندارم و اگر بخواهم 
تاش مدیران خانه سینما را مورد تحلیل قرار دهم بر مبنای 

شرایطی که وجود دارد این کار را انجام می دهم.
وی افزود: مسائلی چون طرح امنیت شغلی، اختافاتی مثل 

پذیرش قرار گرفتن صنوف زیر نظر وزارت کار و... را با شرایط 
حاضر مورد سنجش قرار می دهم و انتظاراتم را مطرح می کنم. 
قرار گرفتن صنوف زیر نظر وزارت کار که ساختاری متفاوت از 
ساختار کاری سینما دارد هم نمی تواند آنطور که انتظار می رود 
نتیجه بخش باشد،  به همین دلیل شرایط کامًا ناامید کننده 
است و ما نمی دانیم برای حل مشکل فیلمبرداری با ۷۰ سال که 
بیشتر عمرش را در این حرفه گذرانده و امروز نمی تواند هزینه 

داروهایش را تأمین کند چه کاری می توانیم انجام دهیم.

اختالفات موجود در خانه سینما، 
اثرگذاری آن را کاهش داد

بهمن کامیار،تهیه کننده و کارگردان سینما و عضو هیأت 
مدیره کانون کارگردانان، نیز گفت: از نظر من مهم ترین نقطه 
ضعف خانه سینما در دوره اخیر ترکیب هیأت مدیره بود چراکه 
به نظر می آمد در هیأت مدیره انسجام الزم برای پیش بردن و 
پیگیری تصمیمات و مصوبات وجود نداشت و اختافات درونی 
کامًا آشکار بود و بالطبع این شرایط باعث شده بود که خانه 
سینما با کاهش اثرگذاری برای حمایت از صنوف مواجه شود.

کامیار درباره مسئله ای که باید امروز در اولویت امور خانه 
ســینما قرار بگیرد، گفت: به نظر من آنچه که امروز باید در 
اولویت باشد، تغییر اساسنامه است. در اساسنامه خانه سینما 
اشکاالت متعددی وجود دارد که متأسفانه قدرت اجرایی خانه 
سینما را تا حدودی کاهش داده و تغییر اساسنامه بر اساس آن 
پیش نویس هایی که آماده شده و من حداقل می دانم یکی از این 
پیش نویس ها که در جریانش هستم، بسیار مترقی و کارساز 
است اولین اقدام عاجل و ضروری است و باید در دستور کار قرار 

بگیرد. نکته دیگر که از نظر من رسیدگی به آن ضرورت دارد 
تغییر شکل هیأت داوری و هیأت حل اختاف است. متأسفانه 
به دلیل باال رفتن حجم پرونده ها و اختافات شکل فعلی هیأت 

داوری و هیأت حل اختاف نمی تواند پاسخگو باشد.
کارگردان »در وجه حامل« در پایان خاطرنشــان کرد: 
مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره است، یک مدیرعامل 
قوی و موثر از یک هیأت مدیره قوی و موثر بیرون می  آید چراکه 
مدیرعامل نمی تواند به خودی خود تصمیم بگیرد. اگر در بین 
اعضا اختاف وجود داشته باشد بالطبع مدیرعامل را هم تحت 

تأثیر خود قرار می دهد. 

رسیدگی به مشکالت معیشتی سینماگران
بايد در اولويت باشد

همچنین شــهرام خلج،طراح چهره پرداز و نایب رئیس 
انجمن چهره پردازان، درباره اولویت های موجود در ســینما 
که الزم است هیأت مدیره جدید خانه سینما به آن رسیدگی 

کند،  گفت: 
بدون شک از یک نهاد صنفی انتظار می رود که مشکات 
اعضای خود را پیگیری کند و الزم است هیأت مدیره جدید 
هم رسیدگی به مشکات معیشــتی و تأمین امنیت شغلی 
سینماگران را در اولویت امور قرار دهد. به شخصه سینماگرانی 
را می شناسم که در شــرایط اقتصادی واقعاً سختی زندگی 
می کنند. عاوه بر این خانه سینما در ساماندهی دستمزدها و 
ورود افراد جدید به این حرفه نیز برنامه ریزی دقیق داشته باشد.
وی تصریح کرد: متأسفانه تا امروز به شخصه اقدام چندان 
ســازنده ای از سوی خانه ســینما برای رفع مشکات اهالی 
ســینما شــاهد نبودم. این نهاد صنفی تنها در فراهم کردن 
بلیت فیلم های جشــنواره هر ســال اقداماتی دارد و تا االن 
بیشتر وجودی نمادین داشته که اهالی سینما در آن یکدیگر 
را ماقات می کنند. من مدت کوتاهی اســت که وارد هیأت 
مدیره خانه ســینما شــده ام و امیدوارم که بتوانم در بحث 
معیشت و امنیت شــغلی اعضای صنف اقدامات سازنده ای 
داشته باشــم و البته برای محقق شدن این مسئله جلساتی 
داشــتیم و برنامه ریزی هایی کردیم که فکر می کنم اتفاقات 

خوبی رخ دهد.

از عدم استقالل الزم تا اختالفات درونی

 چرا خانه سینما یک نهاد صنفی ناکارآمد است؟

پردهنقرهای


