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«صحنه»تئاتر  ،95به وسعت ایران
شکوه مقیمی
خبرنگار

ســرگرمی تبدیل شــده و برای بدنه تئاتر ذوق و کارکرد ویترینگونه
خود را از دست داده است.
کمیت را میتوان با اعداد و ارقام محاســبه کرد اما کیفیت آثار
جای بحث بسیار دارد که در چارچوب گزارش پیش رو نمیگنجد
و میتــوان به اختصار گفت عنان تئاتــر در بیمعنایی از کف رفته
و تئاترهایی با برچســب تجربی رشــد کردهاند که گویی تنها جنبه
ســرگرمی دارند و حتی فکــر مخاطب را در فاصلــه کوتاه صندلی
تا در خروجی ســالن درگیر نمیکنند «مــرگ هگلی هنر» در تئاتر
تهــی از آفرینــش امروزه ایــران و تکیهزده بر اندیشــههای از پیش
تعیینشــده فرا رســیده اســت .تئاترهایی که یا آنقــدر درگیر فرم
میشــوند که روایــت و قصه را فرامــوش میکنند یــا آنقدر جهت
تهذیــب روح مخاطــب شــعار و مانیفســت میدهنــد کــه چیزی
جــز مالل و خمیــازه را برای مخاطب بــه ارمغــان نمیآورند و بر
اســاس آمــار محــدودی کــه از فــروش تئاترهای ســال به دســت
میآیــد میبینیــم که مخاطب این دو نوع تئاتــر را پس میزند؛ یا
ســراغ تئاترهایی مــیرود کــه در روایتی ســاده و در فرمی معقول
و جــذاب حرفش را به جان مخاطب مینوشــاند یا مثل همیشــه
ســراغ تئاتر کمدی (آزاد) مــیرود که همواره در تهران بیشــترین
و متنوعترین تماشــاگر تئاتری را داشــته و به شــیوه بهتری عرضه
میشود .البته پیش از آغاز ماه محرم گذشته مجوز چهارنمایش
کمــدی لغو شــد و شــورای ارزشــیابی و نظــارت ادارهکل هنرهای
نمایشــی از تصویــب شــیوهنامهای شــامل کمیتههــای مختلــف
ارزیابی ،بررسی متون ،بررسی اجراها و کمیته انضباطی خبر داد.
با احتساب تمامی شــواهد خوشبینانهترین نتیجهای که میتوان
گرفت این اســت که تئاتــر و مخاطب آن در مرحله گذار هســتند،
مرحلــهای بــرای بازیابــی و پیــدا کــردن مســیری صحیــح میــان
سنت و مدرنیته.
همــه مدیران دولتی بهویژه در حــوزه فرهنگ و هنر بر جایگاه
تئاتــر و مســئولیتهای اجتماعی این هنر در رشــد و نمو فرهنگ
و آگاهــی جامعــه و کاهــش آســیبهای اجتماعــی از طریــق هنر

نمایــش واقفاند امــا در این چهاردهــه تئاتر یکــی از حوزههایی
بــوده که مــورد بیمهریهــای فراوانــی قرار گرفته اســت و رشــد
تئاتــر تنهــا در پایتخت و بیتوجهی به آن در ســایر اســتانها خود
یکی از نشــانههای این بیمهریهاســت که مدیریــت وقت اداره
هنرهای نمایشــی با تمرکز بر روی آثار و جشــنوارههای اســتانی و
تعــدد این آثار در جشــنواره فجــر در صدد جبــران کملطفیهای
سالهای پیش برآمدهاست 19 .فروردینماه گذشته علی جنتی،
وزیر ســابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در جمعی از معاونان
و مســئوالن حــوزه فرهنگ و هنر ،برای دومین ســال پیاپی ،ســال
 95را هم در این وزارتخانه «ســال تئاتــر» نامید تا اقدامات انجام
شــده ســال  94در حوزه تئاتر ادامه یابــد و برنامههای اجرانشــده
عملی شــوند و در همین راســتا بودجه تئاتر بــه افزایش تقریباً دو
برابری رسید و  55میلیارد و  600میلیون تومان برای برنامههای
حمایــت و گســترش هنرهــای نمایشــی تعییــن شــد امــا مهدی
شــفیعی ،مدیــرکل هنرهــای نمایشــی پــس از اعالم ایــن رقم از
تالش برای افزایش این بودجه ناکافی در ســالهای آتی خبر داد
که وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سیدرضا صالحیامیری،
در اختتامیه جشــنواره تئاتــر فجر  95اعالم کرد که در ســال آینده
بودجه تئاتر دوبرابر خواهد شد.
مهــدی شــفیعی در 13مــرداد  95مســئولیت اداره مجموعه
تئاتــر شــهر را ،بهعنــوان بزرگتریــن مــکان اجرای نمایش کشــور،
از پریســا مقتــدی که دوســال و ســهماه مدیریت ایــن مجموعه را
برعهده داشت ،به پیمان شریعتی سپرد .امضای تفاهمنامهای
با مضمون همکاری 11کشــور منطقه(غرب آسیا و شمال آفریقا)
در هنر نمایــش انجامید ،فراهم کردن مقدمــات برگزاری «بازار
بهاره تئاتر ایران» ،برگزاری چهارمین دوره جشنواره بینالمللی
تئاتر معلولین بعد از 9ســال وقفه ،با شــعار «جشــن دوستیها با
احترام بــه تفاوتها» ،برگزاری شــانزدهمین جشــنواره نمایش
عروسکی و افتتاح پردیس تئاتر خاوران بعد از وقفهای طوالنی از
دیگر اتفاقات مهم سال  95در حوزه تئاتر و نمایش بود.
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نمایش «ســال  »95پس از 366روز اجرای بیوقفه به پایان رسید
و صحنــه را بــه نمایش بهاری  96ســپرد تــا دیباچــهای جدید رقم
بخــورد .نمایشــی پــر از لحظات شــاد و غمگیــن ،پــر از صحنههای
تراژیــک و تــراژی کمــدی ،پــر از نشــیبهایی ازجمله از کــف رفتن
هنرمنــدان گرانبهایی چون رکنالدین خســروی ،داوود رشــیدی،
جعفر والی ،دنیا فنیزاده و عزیزان دیگری از اهالی خانه محجوب
تئاتــر و پــر از فرازهایــی چــون اســتقبال بــاالی مخاطبــان از برخی
اجراهــا که بــه اعتقاد عــدهای از مدیــران هنــری رونقــی را در تئاتر
ایــران جاری کرده اســت و باتوجه به آمار تولید و فروش ،ســال 95
در مقایســه با سالهای گذشته سالی پربارتر و فعالتر بود و ماهانه
حدود  100اجرا در ســالنهای حرفهای و خصوصی ،خانه فرهنگ
محــات ،فرهنگســراها ،ســینما تئاترهــا ،مجتمعهــای فرهنگی و
هنری و پردیسهای ســینمایی تهران بــه صحنه رفتهاند .این آمار
در حالی اســت که سالنهای تئاتر دولتی ،نیمهدولتی و خصوصی
تهران آمار دقیقی از فروش خود اعالم نمیکنند و تنها ســالنهای
زیرنظر مرکز هنرهای نمایشــی بهطور منظم این آمار را بهصورت
هفتگی منتشــر میکنند و تماشاخانه ایرانشهر نیز از اوایل سال95
اعالم آمــار خود را آغاز کرده اســت .بحث در مورد شــیوه عملکرد
سالنهای خصوصی بحثی طویل است ،چه از نظر استانداردهای
این ســالنها و چه از منظر شــیوه همکاری با گروههای نمایشی که
بیشتر تالشی برای حفظ حیات و پیشرفت مالی خود سالنهاست
کــه شــاید نتیجــه نظریه علــی مرادخانــی ،معــاون هنــری وزارت
فرهنگ و ارشــاد اســامی در باب رشــد اقتصادی هنر و انفعال آن
در برابر اقتصاد باشــد کــه پیامدهایش در تئاتر فجــر نیز نمود پیدا
کرد .جشنوارهای که سوای زحمت مجریان آن نتوانست مخاطبان
حرفهای و اهالی تئاتر را قانع کند شــاید چون جشــنواره فجر به یک
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