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اگر شما تئاتر خود را حفظ کرده و ارتقا دهید هیچ کشوری نمی تواند در 
سیاستگذاری های شما دخالت کند. با این حال برای من بسیار سخت 
اســت که در دوره کنونی با این وضعیت، تئاتر را در حال مرگ و زوال 
می بینم. از دیگر مسائل مهم در زوال تئاتر ایران قوانین سالن های آزاد 
و خصوصی است که مرکز هنرهای نمایشی با اینکه در دائر شدن شان 
نقش اساسی دارد اما هیچ نظارتی بر این سالن ها به نفع هنرمند ندارد و 
متاسفانه در این تصمیم  گیری ها فقط منافع سالن دار حفظ شده است.  
در ادامه این نشست برای بررسی موشکافانه تر تئاتر های اجرا شده در 
جشنواره رضا آشفته بیان کرد: مشکل اصلی این آثار این است که در 
سطح جشنواره تئاتر نیستند و ویترین ضعیفی برای تئاتر یک کشور 
هستند که دلیل آن این است که هنرمندان پرسابقه در آن حضور ندارند 
و از طرفی مسئولین برای اینکه بیالن کاری خود را پرکنند با دستان 
بسته از نظر پذیرش تئاتر آزاد مجبورند به سراغ کسانی بروند که باری 
به هر جهت فقط به دنبال تولید تئاتر هستند بدون پرسش و دغدغه! 
مســئولین هم به جای اینکه برای نمایش این دوره از تئاتر به دنبال 
کیفیت بوده باشند از نظر کمیتی سعی داشته اند جدول را پر کنند. ما 
جشنواره ای داشتیم با عنوان بچه های مسجد آثاری که در فجر امسال 

حضور دارند بیشتر شبیه به این جشنواره شده است.

امیر افشار فتوحی:
 چه اصراری برای پر کردن جدول جشنواره داشته اند؟

 افشار فتوحی در تائید این گفتار اضافه کرد: حضور بزرگان  نیز در 
این جشــنواره با مذاکراتی ضرب العجلی اتفاق افتاده طوری که این 
دوســتان عنوان کردند برای آماده کردن اثر در جشنواره زمان کافی 
را نداشــتند. در واقع تدابیری اندیشیده شــده که در انتها هیچ کدام 
راهگشا نبوده است. باید دانست که چه اصراری برای پر کردن جدول 
جشنواره داشــته اند؟ بنده خودم به عنوان یک فرد رسانه ای عملکرد 
دبیر این جشنواره برایم قابل درک است، اما انتظار می رود دبیرخانه این 
جشنواره که دائمی هم هست، تدبیری برای این موضوع داشته باشد و 
اگر اصرار در حضور نمایشی هم وجود دارد از حرفه ای ها برای رتوش و 
قوام بخشیدن به آن اثر بهره ببرد چرا که جشنواره جای ارائه آثار قوی و 
حرفه ای است. بنابراین بهتر بود این اتفاق در آثار جشنواره تئاتر امسال 

می افتاد و نکته دوم اینکه چرا این تصمیم گرفته نشده است که در این 
شرایط با انتخاب آثار ارجح تر، کارهای ضعیف تر حذف شود و مثال به 
جای 40 اثر با ۲0 اثر جشنواره برگزار می شد. با توجه به شناختی که 
همه از کوروش زارعی دبیر این دوره از جشنواره داریم و می دانیم که 
ایشان یک هنرمند دغدغه مند در عرصه هنر هستند، سئوالی که در 
این میان به ذهن می رسد این است که آیا مافیایی در تئاتر مانند سینما 
وجود دارد که اجازه کار و آزادی عمل را به ایشان نمی دهد؟ رضا آشفته 
به این سوال صراحتا پاســخ داد: خیر در تئاتر مافیا وجود ندارد و در 
ادامه حنیفی گفت: مشکل اساسی در ایدئولوژی های ذهنی مسئوالن 
است که جهان بینی آنان را در پرورش هنر تبیین می کند، که منجر به 
ساختار فرهنگی غیرقابل پذیرش از طرف مردم و هنرمندان شده است. 
ارجحیت دادن به آثار مذهبی و جنگی بدون اینکه دقت کنند این آثار 

در عمل ضد دفاع مقدس و ضد مذهب در جامعه نشر پیدا می کند. 
در ادامه همین بحث رضا آشفته عنوان کرد: مسائل مطرح شده از 
این رو در سطح هستند که از دغدغه و مشکالت امروزی ما حرف نمی 
زنند، مردم ما با مسائلی چون گسست نسل ها، ترافیک های طوالنی 
و کم آبی و آلودگی هوا درگیر هستند. آزادی بیان در دست هنرمند 
ابزاری است که این مســائل را در اثرش نشان دهد تا جامعه انعکاس 
اشتباه های خود را در این آئینه تمام نما ببیند. هنرمندان به مذهب 
وجنگ می پردازند چرا که راه ارتزاقی آن ها برای حضور درصحنه است. 
درام از تجربه زیسته هنرمند در مواجه به مسائل روز شکل می گیرد، 
مثال خانه عروسک از هنریک ایبسن در زمانی شکل می گیرد که آغاز 
فعالیت های زن در جامعه را قرار است به چالش بکشد. در کل هنر زیر 
سلطه ابزارهای حاکم نمی تواند فرهنگ ساز شود. تئاتر باید به پرسش 
های امروز پاسخ دهد. تئاتری که پرسشگر است مخاطب را جذب کرده 
و در ادامه آن را با کشــف های تازه روبرو می کند، بنابراین درام وقتی 

آئینه ای از اجتماع و محیط نباشد، ضعیف می شود. 
دبیر تحریریه روزنامه صبا در ادامه بیان کرد: در تئاترامسال آثاری 
که با اقبال مخاطب مواجه شده اند عمدتا از آثاری بودند که کارگردان 
به سراغ یک متن از نویسنده ای صاحب نام رفته بود. مخاطب هنری 
این فســتیوال به دنبال بهانه ای بود که بتواند انگیزه ای برای دنبال 
کردن ماجرا داشته باشد در حالی که در سایر آثار حتی این حداقلی هم 

رعایت نشده بود که این مسئله بازگوی این نکته است که نقش درام تا 
چه اندازه موثر است.

 در پایان برای جمع بندی این نشســت حنیفی گفت: با توجه به 
شرایط اجتماعی که امسال در جامعه بوجود آمده بود دبیر جشنواره به 
ناچار مجبور به انتخاب یک سری آثار شد که در حد و اندازه جشنواره 
نبودند. البته سال های گذشته هم شاهد حضور کارهای ضعیف بودیم 
اما نه در این اندازه که شاهد تنزل آن باشیم. در این میان من همه را 
مقصر می دانم، از هنرمندان صاحب نام و کســانی که این اشخاص را 
الگوی خود قرار داده و از این آوردگاه کنار کشــیدند گرفته تا دست 
اندرکارانی که تصمیم به التقاط گزیده جشنواره های کشوری دیگر در 
فجر امسال گرفته اند. این جشنواره چون رسالت یک رویداد بین المللی 
را بر عهده دارد اگر حتی یک سال از برگزاری خود اجتناب کند امتیازی 
منفی را در سطح بین المللی اخذ می کرد که قابل بازگشت نبود. در 
نهایت هنرمند باید آنقدر کار کند که شــورای نظارت و .. را مجبور به 

پذیرش خود کند چراکه اینجا خانه اصلی هنرمند است.
همچنین رضا آشفته در جمع بندی این جلسه اضافه کرد: جشنواره 
امسال، در سراشیبی تند 90 درجه خود قرار گرفت. این کیفیت ارائه؛ 
بازگوی این مهم است که جشنواره امسال نتیجه یک روند رو به رشد 
40 ساله نیست. در نهایت با انتخاب کمیتی احتماال می شد از بروز این 
اتفاق جلوگیری کرد. در این فستیوال آثاری شرکت کرده اند که معدل 
نمره آنها از نظر کیفیت ساختاری مردودی بود. در این میان نمی توان 
به هنرمندان کنار کشیده هم چیزی گفت چرا که تصمیمات هر کسی 
به تناسب زندگی خودش قابل احترام و پذیرش است. و کار ما قضاوت 
این اشخاص نیست اما در مجموع خودبنده به عنوان انسانی که خود را 
فرهنگی دانسته و ریشه ام را از فرهنگ می گیرم در اتکای به همه موارد 
خود را موظف می دانم در هر شرایطی به شاخصه های فرهنگی در هر 
دوره توجه کنم. تاریخ بیانگر این حقیقت اســت که فرهنگ همیشه 
برسیاست غالب است و تعطیل بردار نیست. بنابراین با تعطیل کردن 
تئاتر و روزنامه و... اتفاق خوبی برای هیچ کس نخواهد افتاد. ما چرخی 
را در دست داریم که  خواسته یا ناخواسته باید آن را به نسل های بعدی 
انتقال دهیم. حنیفی با این جمله این جلسه را خاتمه داد که: گذشته 

چراغ راه آینده است. 


