بودجه اندک تئاتر کشور

سهرابسلیمی
کارگردانوبازیگرتئاتر

تعــداد کارهای اجرا شــده در ســال 95رشــد چشــمگیری داشــت که
این ارقام به عوامل بســیاری وابسته اســت منجمله رشد سالنهای
خصوصــی؛ -چــون واژه دیگــری را برای ایــن اماکن پیــدا نمیکنم از
واژه ســالن اســتفاده کــردهام -درصد باالیــی از این ســالنها ناامن و
نگرانکننــده هســتند ،هم به لحــاظ جغرافیایی هم ســرویسدهی
بــهمخاطــب ،آیاهمواره در این کشــور اول بایدمصیبتــی به بار بیاید
بعــد ما شــروع بــه جلوگیــری کنیم؟ آیــا اینکه بارهــا اعــام کردهاند
پالســکو ناامن است ولی دســتهایی اجازه تعطیلی آن را ندادهاند،
توجیه اســت که بــرای احتراق و ریــزش این ســاختمان آوردند؟ این
نگرانــی بــرای ســالنهای خصوصــی تئاتر هــم وجــود دارد .بخش
نگرانکننده دیگر این است که بسیاری از جوانان که راههای اجراهای
حرفهای برایشــان بسته اســت به این اماکن خصوصی پناه میبرند،
هزینههاییپرداختمیکنندوامیددیدهشدندارند.کمکمهرگروه
بــه وضعیتی میرســد کــه در طول ســال  4-5اجــرا با ایــن وضعیت
بــه صحنه میبــرد و آنهــا را به عنوان ســندی برای حــق عضویت در
خانــه تئاتر ،بیمــه و ...ارائــه میدهند در حالــی که این ســالنها باید
از نظــر کیفی و کمــی درجهبندی شــوند .تعدد اجراهــا مالک خوبی
بــرای درجهبندی هنری نیســت ،بلکه گزینههای ارجــح با آدمهای
ارجــح مالکاند ،اینکه یک هنرمند در طــول فعالیت هنریاش چه
نمایشــنامههایی را با چه اشــخاصی اجرا کرده و تا چــه اندازه درخور
توجه نقد و بررســی کارشناســانه بوده اســت تا از طریــق اینها اعتبار و
ارزشش مشــخص شــود .تکثیر این جایگاههای خصوصی بهانهای
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شــده تا اکثریت فعاالن جوان جزو مدعیان پرمدعای این کار شــوند.
ما در خانه تئاتر مدام شاهد آن هستیم که جوانها پروندههایی را زیر
بغــل میزنند و برای حــق عضویت میآیند که ایــن اتفاقات بخاطر
بیتوجهــی و عدم مدیریت صحیح اســت زیرا این ســالنها بیشــتر
کار بیزینــس انجام میدهند تا فرهنگی .تعداد نمایش باال در تهران
بیشــتر نگرانکننده اســت تــا افتخارآمیــز .از نظر کیفی من همیشــه
ســعی داشــتهام امیدوارانه نگاه کنم اما رشــد تئاتر ملــزوم پرداخت
هزینههای دولتی اســت .من به مدیران مرکز هنرهای نمایشی حق
میدهمکهبااینبودجههایاندککهتعیینمیشود،چهدربخش
کمیســیون فرهنگــی مجلس ،چــه در بخش شــورای عالــی انقالب
فرهنگی و چه در بخش کالن یعنی وزارت ارشــاد نتوانند کاری پیش
برنــد زیرا اگر ارتقای ســطح مالی بــه منزله واقعــی رخ دهد خیلی از
گروهها باید حمایت شوند .اداره هنرهای نمایشی مجبور است با آن
بودجه کم هم حقوق کارمندانش را بدهد ،هم جشــنواره برگزار کند
و هم به گروههای تئاتری ســرویس دهند که خب غیرممکن اســت.
صحبــت هســت که بودجــه بیش از ایــن ارقــام افزایش یابــد و طبق
صحبتی که وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در اختتامیه جشنواره فجر
داشت برگزاری امور تئاتر کشــور را به صاحبان اصلی این هنر محول
کننــد .این ســالها از این مطالب زیاد شــنیدهایم ،تــا تحقق حرفها
هنوزفاصلهزیاداست.
نمایشهای خارجی جشــنواره تئاتر فجر  95نیــز توقعات اهالی
هنــر را امســال بــرآورده نکرد .نمایش کشــورهای پیشــرو در ســطح

جهانی باید برای ما جنبه آموزشــی و ارتقای دانش اجرایی به همراه
داشــته باشــد ،و تحقیقاً تئاترهای امسال جشــنواره ناامیدکننده بود
و انتظارات را به شــکل شایســته و بایســته برآورده نکرد ،بــا دیدن آن
کارهــا بایــد بهگروههــایجوان خودمــان تبریک بگوییم کــه کارهای
خارقالعاده انجام میدهند .متأسفانه تماشای اجرای یوجینو باربا
که صاحب سبک در تئاتر دنیاست برایم مهیا نشد ،اما این اجرا برای
تمامدوستانغیرمترقبهبود،چقدرخوبمیشداگرسطحکارهایی
که از طرف کارشناســان و مدیران دعوت میشــوند در این حد باشند
نه در حد کارهایی که امســال در جشــنواره شــاهد آنها بودیم که اصالً
درشــأن جشــنواره بینالمللــی فجر نبودند ،جشــنوارهای کــه در این
سالها تجربه باالیی بهدســت آورده و در سطح جهانی رایزنیهایی
کــرده کــه دیگــرمیتواند اهــم و فیاالهــم بکند و چقدر خوب اســت
اگر در طول ســال این هنرمنــدان اثرگذار به کشــورمان بیایند تا همه
عالقهمنــدان بتواننــد از ایــن فرصتها اســتفاده کننــد .بخش دیگر
ســخنم در مــورد مبلغ جوایز این جشــنواره اســت که واقعاًشــرمآور
بــود .آیا یــک یا چهار میلیون تومان حق هنرمندی اســت که در طول
سال تالش کرده و به گزینه بهترین رسیده؟ تقسیم این رقم بر12ماه
تأســفبار اســت .درصد بســیاری از ایــن جوانان با حداقــل امکانات
زندگی را میگذرانند که از نظر آسیبشناســی اجتماعی قابل بحث
اســت .باتوجــه به بیش از75مرکز آموزشــی که در حــوزه تئاتر داریم
چگونه قرار اســت کار ،مســائل صنفــی ،حقوقی و جایــگاه هنری این
فارغالتحصیالنمدیریتشود؟!

بهزادفراهانی
بازیگر وکارگردانتئاتر

تنها کمی بردباری

اگر هنر نمایشــی را در ســال  95مرور کنیــم و یک جمعبندى کوتــاه از حرکت کلى این هنر
داشته باشیم ،خواهیم دید که تئاتر به سمت و سوى خصوصىسازى شتاب خوبى گرفته
است .به نظر مىرسد دولت و مجلس آنچنان برنامه شفاف و روشنى در این مورد ندارند
یا اگر گوشه چشمى هست چنان که باید و شاید مبتکرانه و همه جانبه نیست .با این کمک
هزینه اندک که به پول چای هم نمیرســد ،نمیتوان کاری قابل تولید کرد و ارشــاد و مرکز
هنرهای نمایشــی دیگر مطلقــاًتولیدی ندارند و جشــنواره با تولیــدات بخش خصوصی
پر میشــود ،وقتی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی در اختتامیه جشــنواره تئاتــر فجر اعالم
میکنــد کــه بودجه تئاتــر را دوبرابــر خواهد کــرد ،نمیتوان ایــن حرف را بهعنــوان حرفی
کارشناســانه پذیرفــت ،چنیــن حرفهایــی در لحظــه کارکرد دارنــد و مطلقــاًحرفهای
غیرکارشناســانهای هســتند .مشــکل تئاتــر تنها بودجه نیســت ،بــا دوبرابر شــدن بودجه
مشــکالت تئاتر هم دوبرابر میشــود ،اما اگر برنامههای اداره هنرهای نمایشــی به همراه
بودجه مکفی ،به شکلی کارشناســانه با روش تحقیقی درست ریخته شوند ،طبعاًنتیجه
خوبــی خواهیــم گرفت ،نه اینکــه در لحظه حرفی بزنیم تا همه خوششــان بیایــد و با این
قولهایناگهانیتنهامشکالتیکحوزهرا افزایشدهیم.
اساســاًاز نگاه دولتی ،مقوله تئاتر از جنس نیازهاى اصلى و پایهاى فرهنگ و هنر تلقى
نمى شــود و لــذا از هیچ منظر بــدان عنایــت الزم صورت نمىگیــرد .اما این مهــم از نگاه
هنرمندان فعال در این عرصه دور نمانده اســت و مدام در حال باز کردن دریچههاى تازه
به روى این هنر فاخر هســتند .در ســال  ٩٥به نسبت ســالهای دیگر بیشترین مشارکت و
تولید اثر در این بخش انجام شد و پیشبینى مىشود این حرکتهاى الجرم تصدىگرى
دولــت در ایــن زمینه را به حداقل منطقى خود کاهش خواهــد داد و بالطبع این در حالت
کلــى بــه نفع هنر و به ویــژه هنر نمایش تمام خواهد شــد .به نظر مىرســد ایــن اتفاق ،در
برخورد اول فشــار ســنگینى به هنرمنــدان فعال این عرصــه وارد کند ولــى در میان مدت
اتفاقات خوبى در پى خواهد داشت.
تئاتر هنری اســت که میتواند خاســتگاههای بیشــتری را پاســخ گوید و همــواره ابزارش
با فرد خالق همراه اســت .نســل جوانــی که دارد جلوه پیــدا میکند و جلو میآیــد ،ادبیات،
تحلیــل و نــگاه ویژه خــودش را دارد .در ســینما بعضی از ایــن جوانها که تابع و رامشــدنی
نیســتند به شــکل حیرتانگیزی جای خود را باز کرده و بســرعت پیش آمدهاند .تئاتر چون
هنر ســختتری برای رســیدن به یک مرحله قابل اعتنا اســت ،جوانهــای این عرصه باید
کارشان را جدیتر بگیرند و ممارست بیشتری داشته باشند تا در همه حوزههای تئاتر مانند
نمایشنامهنویسی،بازیگری،طراحیو...موفقشوند،تنهاکافیاستکمیبردباریکنند.

در انتظار قوانین یاریگر ،نه بازدارنده

بودجهای که به حوزه تئاتر تخصیص داده میشــود متعلق به 560مرکز تئاتری اســت که در هر مرکز 4تا 5گروه
فعالیــت میکننــد ،لــذا به اعتقاد مــن افزایش بودجه تئاتر بــا این ارقام اصالً کافی نیســت .اگر نــگاه کوچکی به
نهادهــای دیگــر بیندازیم خواهیم فهمید این بودجه چقدر اندک اســت ،واقعیت این اســت که در کوچکترین
شــهرهای کشــور مــا تئاتر اجرا میشــود و بههمیــن دلیل باید بیشــتر به این بودجه اندیشــید .تأثیــر ورود بخش
خصوصی به جامعه تئاتری قضیهای روشــن است ،بخش خصوصی بدون حمایت و یاری حاکمیت ،دولت و
وزارتخانهنمیتواندکاریانجامدهد،ممکناستاینبخشدرآغازدلانگیزبهنظرآیدولیمطمئناًبههمین
منوال پیش نمیرود و در پایان ما را دچار مشــکالت عدیدهای خواهد کرد .امروزه پیشــاهنگان جوان تئاتر به این
جنبش میپیوندند و برای اینکه غصه روی صحنه نرفتن کارشــان کاهش یابد بدون دســتمزد کافی آنها را اجرا
میکنند،امازندگیاینگونهنمیگذردوهرآرتیستیبایدبهفکرمعیشتوفردایخودشباشد،آنوقتاستکه
اینبخشخصوصیدلانگیز،دیگرپاسخگونخواهدبود.
طرف دیگر قضیه این اســت که دولت ذهنیت کمک به بخش خصوصی را هنوز باور نکرده اســت ،ســختافزار
مــا باید به وســیله دولت تأمین شــود و درواقع بخــش خصوصی تنها به نرمافــزار و تولید بپردازد .یک حســاب
سرانگشــتی به شــما خواهــد گفت که اجاره یک تئاتــر در خیابان فلســطین حداقل100تا150میلیــون تومان در
ماه اســت ،تئاتری که بعد از مخارجش بتواند چنین پولی را درآورد تئاتر خیلی خاصی اســت ،اما بیشــتر تئاترها
نمیتوانند به این رقم برسند و با این پولها که نمیتوان بازیگر ،طراح صحنه و ...را راضی کرد.
دولــت در ایــن پدیــده بایــد به کمــک گروههای تئاتــری بیاید ،تــا وقتی دولــت به تئاتــر نیازی احســاس نکند به
طرفــش نخواهــد آمــد و یک بــار گــران از آســیبهای اجتماعی به مــرور زمان روی دوشــش باقــی میماند ،در
حالــی کــه اگر به تئاتر توجه شــود ،آنوقت دولت یــک بار گران فرهنگی را به دوش میکشــد که این بار ارزشــمند
است و باید برایش سرمایهگذاری کرد .تأثیرات تئاتر در جامعه را نمیتوان با ترازو و چرتکه شمرد ،این تأثیرات
بهراحتــی رخ نمینمایــد و زمــان میبرد تا تأثیر خــود را هویدا کند ،این هنــر باید به مهدکودکهــا و مدارس راه
یابــد و تا زمانی که این اتفاقات حســنه نیفتد ما بر طبل توخالی خواهیم کوبید .بنــده جدا از رفاقتی که با مدیران
ادارههــای وزارت ارشــاد دارم و احترامــی کــه بــرای آنها قائلــم باید عرض کنم که این شــیوه ،مدیریت درســتی
درتئاترنیست.
مدیریــت تئاتر بایــد از هرجای دیگر این هنر را توانمند کند ،تلویزیون باید در این امــر الزم و ضروری به یاری تئاتر
بیایــد ،شــهرداری باید به کمــک تئاتر بیاید ،اینکه در منطقه خاوران10ســالن آبرومند ســاخته شــود چیز جالبی
نیست ،من این نوع مدیریت دوستان را مدیریت اندیشهمحور نمیدانم .اگر این 10سالن در 10منطقه مختلف
ســاخته میشــد آنوقت تأثیرگذار بود ،ولی این ،بزودی خواهیم دید که پدیده پردیس تئاتر چه لطماتی به تئاتر
خواهد زد .درســت است که یک سالن در فرهنگســرای بهمن ،با کمک شهردار محترم آقای کرباسچی توانست
بالنــده شــود ،اما این دلیل نمیشــود10ســالن در خاوران هم موفق شــود ،مطمئنــاًپردیس خاوران پاســخگوی
هزینههایی که برای آن شده است نخواهد بود.

