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نگاهی به فیلم «خوک» 
مسخ! 

خبر تکان دهنده بود. ابراهیم حاتمی کیا، رخشــان  �
بنی اعتماد، حمید نعمت اهللا و مانی حقیقی به دست 
قاتل زنجیره ای به قتل رسیدند! «خوک» روایت قاتلی 
زنجیره ای است که سر کارگردان های مشهور سینما را 
می ُبرد و واژه «خوک» را بر پیشانی آنها حک می کند. 

فیلم، با تصویر سرک کشیدن چند دختر نوجوان به 
اکانت های خودشان در شــبکه اجتماعی اینستاگرام 
آغاز می شــود. آنها درباره خبرها و تحلیل هایی که در 
پست های اینستاگرام راجع  به یک قاتل زنجیره ای بیان 
شده، با هم بحث می کنند. سر راهشان انبوه جمعیت 
را می بیننــد که در جوی خیابان، ســر بریده ای را نگاه 
می کنند. این سکانس ابتدایی فیلم «خوک» است که 
ســعی دارد چکیده روایت را در همین ســکانس به 
مخاطب خود اعالم کند. پــس از بحث های دختران 
راجع  به پست های اینســتاگرامی خبر، مضمون خود 
خبر اصلی یا همان ســر بریده را نشــان می دهد و با 
شــیوه ای داســتانی و جذاب، این دو کانســپت را در 
توالــی یکدیگر می آورد و به مخاطــب اعالم می کند 
که روایت فیلم، تشریح ربط این دو کانسپت با یکدیگر 
است. شخصیت اول روایت، حسن کسمایی، کارگردان 
مشهوری است که اجازه کار ندارد و تمامی مقتوالن، 
همکاران و دوســتان نزدیک او بوده اند. حســن اجازه 
ســاخت فیلم ندارد و به نوعی زندگــی هنری اش به 
نقطه پایان رسیده است. به  عبارت دیگر، امکان ادامه 
حیات هنری حســن از او سلب شــده است. از سوی 
دیگر، جامعه از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی، 
شــخصیت او را در فضای مجازی تــرور می کند. یک 
دختر جوان برای کســب شــهرت، با یک فیلم، آتشی 
در شــبکه های اجتماعــی به پا می کند کــه این آتش 
جز با به خطرانداختن جان حســن و رفتن تا پای مرگ، 
خاموش نمی شــود. مردمانی که روزی در شبکه های 
اجتماعی در مدح و ثنای حسن می نوشتند، یکباره او را 
قاتلی بی رحم خطاب کردند؛ در مقابل با دیدن تصویر 
حسن در بند قاتل، اتهامات را فراموش کردند و او را به 
جایگاه رفیع خود بازگرداندند. این نوســان رفتار مردم 
در شــبکه های اجتماعی و رســانه ها و قضاوت های 
زودهنــگام و بی منطــق و دلیل، از آنهــا زامبی هایی 
ساخته است که به راحتی شخصیت افراد را در فضای 
مجــازی له می کنند و فرد زیــر اتهامات و توهین های 
آنها نابود می شــود. تنها سکانســی که در آن تصویر 
قاتل نشــان داده می شود، سکانس رویارویی حسن با 
قاتل است. قاتل ماسک خوک بر سر دارد و چهره اش 
در فیلم نشــان داده نمی شود. به عبارت دیگر، از نگاه 
روایت، دولت و جامعه همان قاتل معروف هستند که 
با اقداماتشان کارگردانان و اصحاب فرهنگ را به قتل 
رسانده اند. قاتل در هنگام قتل شعری با این مضمون 
می خواند که می خواهد عشق را از نجاست پاک کند. 
این همان دیدگاهی است که هم جامعه و هم دولت، 

داعیه آن را دارند و به دنبال پاکی و رهایی از نجاست 
هســتند؛ آن قدر درگیر این مسئله هستند که خودشان 
مسخ و به خوک بدل می شوند. در سکانس میهمانی 
بالماســکه، حســن و دوســتش، لباس سوسک های 
آیتم تبلیغاتی را پوشــید ه اند و به نوعی نمادین انگار 
مانند داســتان مسخ کافکا به حشره ای تبدیل شده اند 
و روایت مســخ به تصویر کشیده می شــود. روایت با 
به تصویرکشــیدن موارد فوق ســعی دارد که نشــان 
دهد حسن هم در بستر دورویی جامعه، مسخ شده و 
خودش هم به خوک بدل شده است. به  عبارت دیگر، 
فیلم «خوک» روایت مسخ تمامی ارکان یک جامعه؛ 
از دولت و مردم عادی گرفته تا قشر فرهیخته و پیشرو 
آن جامعه و بدل شدنشان به مظهر نجاست و پلیدی 
در آن جامعه اســت؛ چیزی که تمام تالش همه آنها 
بــر این بود که از آن مبرا و پاک باشــند و معکوس آن 
اتفاق افتاده اســت؛ تمام جامعه در نجاســت غوطه 
می خورند و به خود پلیدی تبدیل شده اند. نکته مهم 
فیلم، تمایز روایت مســخ اجتماعی از برداشــت های 
سطحی و نگاه صرفا سیاسی است؛ برای همین است 
که کارگردان، فهرست متنوعی از هنرمندان مقتول را 
انتخاب کرده اســت که شائبه هرگونه نگاه سیاسی را 
بزداید و تمامی نگاه ها به بحــران اجتماعی رخ داده 

معطوف شود. 
بیان این روایت تلخ با نگاهی طنزآلود تلطیف شده 
اســت. حسن که کارگردانی مشــهور و متکبر است و 
حتی حرف تهیه کننده آیتم تبلیغاتی را نمی پذیرد، در 
برابر مادرش شخصیت پسربچه های بازیگوش و لوس 
را پیدا می کنــد. هنگامی که پلیــس در جریان  یافتن 
قاتل، به حسن مظنون می شود و او را دستگیر می کند، 
همان لحظه زنبور زیر چشــمش را نیــش می زند یا 
در خواب می بیند که پلیــس او را در بیابان رها کرده 
است؛ هر دو این سکانس ها کنایه طنزآلودی به نحوه 

برخورد با حسن دارند. 
فیلم «خوک»، کمدی سیاهی است که سعی دارد 
روند فروپاشــی اخالقی در جامعه را به تصویر بکشد 
و تلنگری باشد به جامعه ای که با سرعتی سرسام آور 
در شــبکه های اجتماعی، اخالق را به مسلخ شهرت 

می برد، به امید کسب الیک های بیشتر! 

نگاه

اکران فیلم توقیف شده فرمان آرا 
بعد از  ۵ سال

گروه هنر:  غالمرضا فرجی، ســخنگوی شــورای  �
صنفــی نمایــش، در تازه ترین صحبت هــای خود از 
مصوبات جلســه دوشــنبه، هفتم خــرداد، خبر داده 
اســت. او بــه ایســنا از قــرارداد فیلــم «هزارپا» به 
کارگردانــی ابوالحســن داوودی برای اکــران پس از 
فیلم «سهیال شــماره ۱۷» در پردیس کورش گفت  و 
بنا بر گفته او قــرارداد فیلم «دلــم می خواد» بهمن 
فرمان آرا هم برای نمایش در ســرگروه زندگی پس از 
«ناخواســته» به ثبت رسیده است . خبر نمایش فیلم 
«دلم می خــواد» فرمان آرا بعد از پنج ســال از زمان 
ساخت، خبر خوشــحال کننده ای است؛ فیلمی که در 
این ســال ها در فهرست فیلم های توقیفی بود و حاال 
بعد از پشت سرگذاشــتن چالش هــای تعیین تکلیف 
فیلم های توقیفــی راهی به اکران پیدا کرده اســت. 
هرچند کــه نمایــش فیلــم «عصبانی نیســتم» در 
هفته های گذشته طلســم نمایش فیلم های توقیفی 
را شکســت، اما بســیاری منتظر اتفاقات خوبی از این 
دست هســتند. بهمن فرمان آرا در این فیلم دوباره با 
امید سهرابی به عنوان نویسنده همکاری کرده است. 
داســتان فیلم درباره بهرام فرزانه نویســنده ای است 

که مدت هاســت نمی تواند داســتان بنویسد. ناگهان 
بر اثر یک تصادف اتومبیــل، آهنگی در ذهنش تکرار 
می شود که او را به رقص می آورد. همین اتفاق شوق 
نوشتن را در او برمی انگیزد رضا کیانیان، مهناز افشار و 

محمدرضا گلزار بازیگران این فیلم هستند. 

لیال حاتمی گوینده «شهرزاد» شد
گروه هنر: لیال حاتمی نقش «شهرزاد» در انیمیشن  �

سینمایی «آخرین داستان»، به نویسندگی و کارگردانی 
اشکان رهگذر را گویندگی کرد.  حاتمی با صداپیشگی 
شخصیت شــهرزاد راوی قصه ای شد که پیش از این 
پرویز پرستویی، بیتا فرهی، حامد بهداد، اکبر زنجان پور، 
مجید مظفری، حسن پورشــیرازی، باران کوثری، فرخ 
نعمتی، اشــکان خطیبی، شــقایق فراهانــی، ملیکا 
شریفی نیا، زهیر یاری و بانیپال شومون دیگر نقش های 
آن را گویندگــی کردنــد.  تولید انیمیشــن ســینمایی 
«آخرین داستان» با برداشتی آزاد از داستان «ضحاک» 
شاهنامه ســال گذشته به پایان رســید. این انیمیشن 
به زودی در جشنواره بین المللی انیمه انسی (فرانسه) 

۲۰۱۸ برای اولین بار به نمایش درمی آید.
  

معرفی برگزیدگان  جایزه فرشته
گروه هنر: اســامي راه یافتگان بــه مرحله داوري  �

«چهارمیــن دوره جایــزه فرشــته»  از ســوی هیئت 
انتخاب اعالم شــد. جایزه این دوره بــا موضوع «آژیر 
قرمز» در بخش داســتان با معرفي نفرات برگزیده به 
مرحله داوري نهایي رســید. مدیر روابط عمومي  این 
جایزه گفــت: «هیئت انتخاب بخش داســتان در این 
دوره متشــکل از امید بالغتي، حســین پاکــدل، کاوه 
فوالدي نسب، حسن محمودي و شیوا مقانلو فعالیت 
خود را از اردیبهشــت ۹۷ آغاز کرد. ۳۴۸ اثر (۱۹۲ زن 
و ۱۵۲ مرد) به دبیرخانه رسید و بعد از بررسي ۱۸ زن 
و ۱۲ مرد را برگزید. هئیت داوران هم متشــکل از علي 
خدایي، بلقیس ســلیماني و ناهید طباطبایي هستند 
و اســامي ۳۰ اثري که به مرحله داوري رسیده اند به 
این شرح است: «الهام صداقتي، امین اطمینان، آرمین 
ریاضي، بهرام غالمي، دالرام دلنواز، رکســانا ایور، زهرا 
عسگري، زهرا گودرزي، ســارا قشقایي، سارا کنعاني، 
ســحر رفیع، سولماز اسعدي، ســهیل گلچین، عطیه 
خراســاني، فاطمه زاهدي، فاطمه محســني، فروزان 
طاهري، گل ســا شــهریاري، مجتبي هژبري، محدثه 
شــریفات، محســن پایمزد، محســن مرادي، محسن 
یاوري، محمدعلي خبیر، محمود اشرف زارعي، مریم 
محمــدي، مهدي زمانــي، میثــم فرهمندیان، نجمه 
ســجادي و نعیمه بخشــي».  گفتني اســت مراسم 
اختتامیه چهارمین دوره جایزه فرشته به دبیري پژمان 
موســوي با معرفي برندگان، ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ برگزار 

خواهد شد.

خبر
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دکتر محمدرضــا خاکي عالوه بر تدریس در دانشــگاه و 
ترجمه و هرازگاهي کارگرداني کردن که اتفاقا با اجراهاي 
موفقــي نیز در صحنه حضور داشــته، در فضــاي تئاتر 
ایران تأثیرگذار اســت. در این سال ها خصوصي سازي و 
به عبارتی دوره گذار از تئاتر دولتي به خصوصي، با بحران 
و حتي وضعیت فاجعه آمیزي مواجه بوده است و خانه 
تئاتر و مرکز هنرهاي نمایشــي دو نهاد متولي تئاتر ایران 
هســتند که مي توانند بر این وضعیت مؤثر باشند؛ از این 
روي، پاي گفته هاي این استاد دانشگاه نشسته ایم تا نقد و 

نظرش را درباره بهبود اوضاع بدانیم.                               

 ارزیابی شما  درباره وضعیت امروز تئاتر به ظاهر  �
خصوصي ما چیست؟ به این دلیل که االن هر ماه بین 

صد تا ۱۳۵ نمایش در حال اجرا داریم.
راســتش وقتي به نکته ای که شما اشاره کردید نگاه 
مي کنیــم، ما امروز با نوعی جوشــش اجراي نمایش در 
گوشه و کنار شــهر تهران روبه رو هستیم و نمایش هاي 
متعــددي روي صحنه مي رونــد و تقریبا بــا عجله نیز 
آماده مي شــوند و با عجلــه باید صحنــه را ترک کنند، 
چون گروه بعدي منتظر اســت و وقــت گرفته  اند که در 
آن ســالن نمایش اجرا کنند. ابتدا باید گفت وقتي چنین 
آمــاري داریــم متوجه این مي شــویم که در ســال هاي 
اخیر جمعیت نســبتا قابل توجهي به جمعیتي که حق 
خودش مي دانــد یا به لحاظ تحصیل خود را محق براي 
اجراي مي داند، اضافه شده اســت؛ این به خودي خود 
نکته ای منفي نیســت و مثبت هم هســت. باالخره این 
نشان مي دهد که جامعه تئاتري ما به لحاظ کمي خیلي 
گسترش پیدا کرده است. خود این اجراها هم گویاي این 
مطلب هستند که یک سوي آن خود کار است و یک سوي 
دیگر که باید بگوییم این همه نیروي عالقه مند جوان که 
مي شــود گفت بیشترشان تحصیل کرده و فارغ التحصیل 
دانشگاها هســتند و باید جذب تئاتر شوند، وجود دارند، 
کار مي کننــد. باید بگوییم که چگونه و در چه شــرایطي 

باید کار کنند.
  بنابراین کیفیت کار مؤثر است؟ �

دقیقا تئاتر جز ارائه کار و کیفیت چیز دیگري نیست.
  یعني اصل مطلب باید خود کیفیت باشد؟ �

دقیقا اگر نگاه کنیم دســتگاه رســمي همیشه سعي 
کرده اســت با آمار، موفقیت هاي خــودش را با کمیت 
اعالم کند. از ۲۵ ســال پیــش که من در ایران هســتم، 
همیشه تئاتر ما در نهایت به داده هاي آماري بسنده کرده 
است و همیشــه این آمار ها و گزارش ها داده مي شوند و 
به اصطالح فایل مي شــوند و داخل پرونده ها مي  مانند. 
این به جاي خودش، اما حقیقت اینکه نه تنها تئاتر، بلکه 
در هر شکل هنري این امر کیفي است که ارزش دارد. در 
دنیا تئاتر کاری استعالیي است؛ یعني کاری تعالي بخش 
کــه مي تواند در خــودش فکر، زیبایي شناســي و ارزش 
هنري، فرهنگــي و اجتماعي ایجاد کند. حاال مي خواهد 
یک نمایشــگاه نقاشي باشد یا ارکســتر موسیقي یا تئاتر. 
تئاتر به لحاظ ویژگي هایي که دارد، به دلیل زنده بودنش، 
به دلیل ارتباط مســتقیمش با جامعه بیش از ســایر آثار 
هنــري توقع بیشــتري از آن مي رود و بیشــتر از آن هم، 
حقیقت این اســت که در عرصه هاي گوناگون مي توان 
ایــده و فکر در تئاتر ایجاد کرد؛ یعني ما نســبت هایي که 
مي توانیم بین تئاتر و فلسفه پیدا کنیم خیلي نمي توانیم 
بین تئاتر و نقاشي پیدا کنیم. گرچه در جاي خودش چنین 
چیزي را دارد. نکته  اینجاســت کــه این کمیت خوب در 
چه شــرایطي اتفاق مي افتد؟ شــرایطش خوب نیست. 
توســعه کمي فضاي نمایش چشمگیر نیست، مي شود 
گفت بخش اعظم این ســالن ها کمترین استانداردها را 
هم ندارند که خودتان مي دانید موقعیتی بسیار سیاسي 
و اجتماعي است که هنوز هم ادامه دارد و فکر مي کنم 
حاصل یک تصمیم گیــري بوده که حــاال این جمعیت 
نمي داند با آن چه کار بکند. بگوییم فضا درســت کنند، 
من از دیــدن این همه محصول که نتیجه دوره تحوالت 
دو دهه اخیر اســت و از طرف دیگر جمعیت زیادي که 
ناگهان به طرف دانشــگاه آمدند، به ویژه دانشــگاه هایي 
که در فضاهاي خصوصي آموزش مي دهند، چندان دل 

خوشي ندارم.
  این دانشگاه ها  آیا به لحاظ کیفي مي توانند بر این  �

نیروها در ارائه زیبا شناسي و تفکر تأثیرگذار باشند؟
متأســفم باید بگویــم در آن بخشــي که مــا آن را  

خصوصي می نامیم، چنین تواني وجود ندارد؛ به آموزش 
کمتر فکر شــده اســت. من اکنون ۲۵ ســال اســت در 
دانشگاه دولتي تربیت مدرس مســتقرم و در بسیاري از 
دانشکده ها تدریس کرده ام و در دانشکده هاي خصوصي 
مثــل دانشــگاه هاي آزاد یا دانشــکده هاي هنرهاي زیبا 
بوده ام.ببینید ما هنوز ســهمیه پذیرش دانشگاه هایمان 
درمقایســه با ۲۰ ســال پیش تغییر نکرده است، ما براي 
هر ترم در کارشناسي ارشــد هشت نفر ورودي خواهیم 
گرفت که از کنکوری تقریبا جدي هم وارد مي شــوند؛ به 
همین دلیل سرانه تناسب استادان ما در همین دانشکده 
در گروهمان، یك اســتاد براي دو نفر دانشجو است.حاال 
نگاه کنید اگر این در دانشکده دیگري شد ۸۰۰ یا ۹۰۰ نفر، 
این ورودي چگونه اســت. نکته دیگری است. چون من 
در دانشــکده تربیت مدرس هستم، عرض مي کنم یکي 
از چیزها در به اصطالح تصویب هاي گذشــته شــوراي 
فرهنگي کشــور، براي آموزش و تأمین کادر آموزشي این 
بوده که شکل گیري شــان این گونه است که دانشجویاني 
که فارغ التحصیل مي شــوند، مي توانند متقاضي درسي 
بشوند که امتحاني داده شود براي صالحیت مدرس که 
باید دو واحد از درس هاي دوره لیسانس را انتخاب کنند 
و براي ۱۶ جلســه و یک ترم آموزشي آمادگي پیدا کنند و 
حضوري هم هست که مثل پایان نامه مي نشینند؛ اما این 
بار در مقام دانشجو مي نشــینند و از او پرسش مي کنند 
که توانایي، قابلیت و تســلط کامل بــراي اینکه تدریس 
کنــد، دارد یا خیر. ایــن موضوع در واقع به فراموشــي 
ســپرده شده اســت و در خیلي از جاها نمي دانم بر چه 
ضابطه اي اســت که مثال تدریس باید صورت بگیرد؛ اما 
من نمي خواهم این را به این شکل بگویم که مثال سطح 
سواد خوب نیست یا ... . مي خواهم ببینم سطح سواد و 
کّمیت دانشــجویي که داریم، آیا شرایط را در مقایسه با 
این کّمیت تغییر داده  است؟ مثال فرض کنید تئاتر نیاز به 
صحنه و امکانات دارد؛ به ویژه وقتي از دانشــگاه سخن 
مي گوییم، باید بدانیم که دانشگاه نیازمند کتابخانه است، 

اسناد کمک آموزشي، فیلم، اسالید 
و همه این چیزهاســت؛ یعني ما 
به اینهــا نیازمند هســتیم و ما در 
ایــن زمینه ها چه تغییــري ایجاد 
کرده ایم، تصمیم گرفته شد، براي 
فردا دکترا درســت کنیم و این کار 

اتفاق افتاد.
اینکه  �   شــرایط الزم براي 

تئاتر گســترده بشــود، وجود 
شــهرداري  مثال  براي  ندارد! 
بــراي  نمي دهــد  مجــوز 

سالن سازي؟!
اوال چند نکته را در نظر بگیرید. 

حاال این تئاتر خصوصي به وجود آمده که هیچ نســبتي 
با مشابه هاي خود در جهان ندارد. درواقع این شاید یک 
راه حل موقتي بود، مثل یک آســپرین که براي درد به کار 
مي بریم. یک راه حل براي پاسخ دادن به این جمعیت که 
متوقع بود و بنا بر این گفتند خودتان بروید ســالن باز کنید 
و کار کنید و اینها بیشترشــان همین طور که مي دانید، باز 
شده اند. من در یکي، دو ســمینار درباره این موضوع که 
شرکت کرده ام، بیشــتر این وضعیت را تشبیه کرده ام به 
مســافرخانه اي که مي تواند از ســطوح مختلفي تا هتل 
پنج ســتاره برخوردار باشد. شخصي که مي آید نسبت به 
پولش در آنجــا مي خوابد و مي داند آنجــا موقتي و در 
حال گذر اســت و هیچ استقراري در آن ندارد. بیشتر این 
اجراها و سالن ها متأسفانه به هتل پنج ستاره و امکاناتش 
نمي رسند. همه تئاتري هاي ما مي روند که مستقر شوند 
در مســافرخانه هایي که از حداقل امکانــات برخوردار 

هســتند و هیچ گونه تناســب اجرائي در طراحي آنها و 
امکاناتي به لحاظ آتش سوزي در آنها نیست.

  اصال شبیه به یک فضاي فرهنگي هم نیستند. �
براي نمونه تاالري در طبقه سومي است که پایینش 
تولیــدي لباس و طبقه باال جاي دیگر اســت. من عرض 
کردم کــه این معضل خیلي بزرگ اســت که دســتگاه 

فرهنگ کشور باید به آن توجه کند.
  یعنــي االن در قبــال این قضیــه مرکز هنرهاي  �

نمایشي باید کنش مند باشد؟
به نظرم حتما.

  االن مي بینیم کامال بي تفاوت هستند و انگار تئاتر  �
را به حال خود رها کرده اند!

یکي از آن هم این چهره ها هستند. یکي هم پیدا شدن 
چیــزي جعلي به نام تهیه کننده اســت. اصــال در تئاتر 
دنیــا به این شــکل تهیه کننده اي وجود نــدارد. در تمام 
کشــورهاي داراي تئاتر، تهیه کننده ها کساني هستند که 

خودشان تئاتر دارند و در واقع مدیران تئاتر هستند.
  اینجا بیشتر حالت داللي دارد؟ �

حاال من نخواستم این کلمه را به کار ببرم.
  خب غیر از داللي هم نیست؛ برای اینکه گروهي  �

از بازیگران را دعوت مي کنند که تضمین کننده فروش 
باشند و دیگر به بقیه چیزها کاري ندارند.

در چنین حالتي نمي توانیم توقع داشــته باشــیم که 
با تئاترهاي خوب، تمرین شــده، آماده شده و با فکر خوب 
ســروکار داشته باشیم. من فقط همیشه تئاتر را در حوزه 
فرهنگي اش مي بینم و الغیر... ؛ بنابراین ما فقط فضاهایي 
را پــر و خالي مي کنیم و اصال فرصت فکر و اندیشــه را 
نمي دهیم. فقدان امکانات باعث شده نمایشي که اجرا 
مي شــود، نه دکور خوبی داشته باشــد و نه آکسسوار و 
خوبــی، نه لباس خوبي، نه مي توانــد فضاي دروني آن 
اثر را که فرض کنیم نمایشــي از سال هاي دهه ۲۰ یا ۳۰ 
آمریکا و دوره خاص اجتماعي است که یک نویسنده به 
دالیلي این را نوشــته و ما باید با آن فضا آشنا شویم، به 
ما بشناســاند. همه اینها از دست 
مــي رود و ایــن اتفاق یــک اتفاق 
استثنائي نیســت. تقریبا این روزها 
در اکثر اجراها چنیــن روالي رایج 
اســت و چیزهــاي زیــادي اتفاق 
افتاده است که اینها آسیب هستند. 
نمي خواهم کسي را محکوم کنم؛ 
زیرا این حاصــل فعل و انفعاالت 
زیادي است که اتفاق افتاده؛ ولي 
امــروز در تئاتــر ما اصــال معلوم 
 نیســت که چه کســي چه کاري 
انجام مي دهد. ما کساني را داریم 
که خودشان نمایش مي نویسند و 
نمایش نامه نویس اند و همچنین بازیگر هستند، کارگردان 
هســتند، طراح صحنه  اند و صاحب تئاتر هم هســتند و 
همچنین دراماتورژ هم هستند. خب نمي شود این همه 
کار را با هم انجام داد. باالخره آن دوســت یا هنرمند و... 
بایــد بداند که باید در تئاتر جا و تشــخص خودش را در 
یک حوزه کاري معین روشــن کند. باالخره هم تماشاگر 
روي آن اثر متمرکز باشــد و هم او روي تماشاگر متمرکز 
باشد؛ ولي متأســفانه این گونه نیست. چرا نیست؛ چون 
اصال مــا گفت وگویــي درون تئاترمان نداریــم؛ چون ما 
با آنکه شــبي ده ها و شــاید صدها اجرا داشــته باشیم؛ 
ولــي در هفته که هیچ، گاهي در ماه نیز یک نشســت یا 
گفت وگو راجع به مســائل تئاتر نداریم. این نشســت ها 
بودنش امري واقع بینانه است و نه اینکه فکر کنیم امري 
بلندپروازانه اســت. من همیشه چون سبقه دانشگاهي 
دارم مي توانــم از جاهایــي کــه مطالعه کــرده ام مثال 
بزنم. ما اصال نمي توانیم مثل آلمان و ســوئیس یا هلند 
یا ایتالیا و انگلیس بشــویم، نه هیچ وقــت... اما ما باید 
تجربه جهاني را بیاموزیم. بعضي از دوســتان این نکته 
را فراموش کرده  اند که تئاتر تجربه اي یک روزه نیســت. 
تئاتر تجربه ده ها سال اســت که مي تواند تازه به نتیجه 
هم برسد. وقتي ما این گونه نگاه مي کنیم به همین دلیل  
دانشــجویي که تــرم اول را گذرانده، فکــر مي کند فردا 
مي تواند یک نمایش از شکســپیر یا برشت را اجرا کند و 
چنیــن چیزي هم اتفاق مي افتد. متأســفانه امروز چنین 
معنایي زیاد در ذهن جوانان ما نیست؛ شاید هم برگردد 
به همان نکته هایي که ابتدا مي گفتیم و اینها ریشــه در 

ضعف هاي آموزش ما در تئاتر دارد.
  با توجه به اینکه ۲۰ سال است مجموعه اي به نام  �

 خانه تئاتر شــکل گرفته که البته هدف عمده اش این 
بوده که صنف شــود اما به شکل رسمي صنف نشده 
یا برخورد رســمي صنف را نداشته و با توجه به اینکه 
مرکز هنرهاي نمایشــي که در حال حاضر بیشــتر آن 
وجه نظارتي را برعهده دارد، آیا مي تواند با برنامه ها 
و پیگیري هایي در این فضایي که فعال مه آلود و همه 

چیزش مبهم است، مؤثر باشد. فعال نه آن تئاتر دولتي 
حمایت کننده به معناي حقیقــي اش وجود دارد که 
الزم هست در جاهایي باشد و نه آن تئاتر خصوصي 
که حاال باید بسترهایش فراهم شود؛ این قضیه شدني 

است یا...
البته یک مقدار مشکل است ولي من فکر مي کنم که 
هســت؛ به خاطر اینکه تجربیاتي مشابه در آن سوي دنیا 

اتفاق افتاده است.
  االن در ایــران خانه تئاتر مســئولیتش را انجام  �

مي دهد؟
به نظر من خانه تئاتر در این سال ها تالش هایي کرده 
و خب باید برایش ارزش گذاشــت و کم کاري هم نبوده 
اســت. تئاتر ما در فراز و فرود و نوع رابطه اش با دستگاه 
رســمي همیشــه روبه رو بوده اســت؛ یعني اینکه ما از 
یک ســو تئاتر با صبغه دولتي و نظارتي و حمایت شــده 
داشــته ایم؛ چه پیش و چــه بعد از انقــالب که بعد از 
انقالب تغییراتي ایجاد شده اســت. از طرفي خانه تئاتر 
حاصــل یک ضرورت سیاســي و اجتماعي اســت. یک 
دوره اي بنا بر ضرورت خانه تئاتــر به وجود آمد که باید 
تالش مي کرد بتواند جامعه تئاتري را به ســوي خودش 
جلب کند. فکر مي کنم متأسفانه این کار به  صورت کامل 

انجام نشده و نیازمند تحوالت و تغییراتي است.
  با توجه اینکه شما از اعضاي هیئت مؤسس خانه  �

تئاتر بودید و اساسنامه را هم نوشته اید، آیا این روزها 
برایتان قابل پیش بیني بوده است؟

ما فکر نمي کردیم روزي یک دانشکده تعداد ورودي 
خودش را از ۵۰، ۶۰ نفر مي رســاند به ۹۰۰ نفر. وقتي این 
اتفاق افتاد، من به مدیر گروه تئاتر دانشگاه آزاد زنگ زدم 
که چرا این همه تعداد دانشــجویان را باال برده  اند؛ مگر 
استاد و امکاناتي براي آموش آنها دارند که گفت اشتباه 

شده و یک صفر به آن اضافه شده است.
  االن با توجه به این شرایط که نابسامان است و  �

از آن سو هم مي بینیم این اشتیاق وجود دارد که تئاتر 
بیشتري کار شود، خانه تئاتر مي تواند اساسنامه اش را 
یا آن فرایند کاري اش را به گونه اي تغییر دهد و تنظیم 

کند که بتواند روي این شرایط تأثیر مطلوب بگذارد؟
نه تنها مي تواند بلکه باید بتواند چون با یک ضرورت 
جدي روبه رو هســتیم. این ضرورت فقط براي خانه تئاتر 
نیســت بلکه براي مرکــز هنرهاي نمایشــي و متولیان 
فرهنگ کشــور هم هست؛ یعني اگر قرار باشد جمعیت 
تئاتــري نتواند در جایي، حاال مي گوییــم خانه تئاتر، گرد 
هم بیاید، هیج جایي بــراي گفت وگو وجود ندارد. اینکه 
خانه تئاتر در این  سال ها به اندازه کافي تالش نکرده که 
فضاي گفت وگو را ایجاد کند، مي شــود به آن انتقاد کرد. 
من به دالیلي در خانه تئاتر نماندم. امروز چیزي که وجود 
دارد این اســت که اگر خانه تئاتر خودش را از چارچوب 
وضعیــت موجود بیرون نیاورد و درهــاي خودش را به 
روي این همه نیروي جواني که آمده  اند کار کنند، باز نکند 
و نماینده واقعي تئاتر ایران نباشد، عملکردش را درست 

انجام نداده است.
  بیشتر توضیح دهید که چه منظوري دارید؟ �

خانه تئاتر نباید فقط در تهران  متمرکز باشــد؛ امروزه 
بسیاري از دانشــجویان که خیلي هایشان از دانشجویان 
خودم و فارغ التحصیل هســتند، در اقصا نقاط ایران و در 
شهرســتان ها مشغول کار هستند. ما باید مدل دیگري را 

براي خانه تئاتر جست وجو کنیم.
معتقدم خانه تئاتر، جامعه تئاتري، مرکز هنرهاي  �

نمایشــي و باالتــر از آن وزارت ارشــاد باید با یک 
جمع بندي جدید در جریان این شــرایط جدید قرار 
بگیرند.  اگر واقعا قصدمان ســامان دادن است، باید 
آن شرایط جدید را بسنجیم و براي آن چاره اندیشي 

کنیم. نظرتان چیست؟
ما تا زماني که فکر نکنیم ضمن  اینکه یک کار هنري 
مي کنیم، همه داریم کار مي کنیم و کارگرهایي هســتیم، 
اگر ایــن را متوجه شــویم خیلي از وضعیــت ما تغییر 
مي کند. یادم هست در خانه هنرمندان که تازه راه افتاده 
بود، آقاي غریب پور هم مدیرعامل آنجا شــده بود. آقاي 
غریب پور هم یکي از کســاني بود در این شــوراي اولیه 
براي تدوین اساسنامه... ما گفتیم خب یکي برود وزارت 
کار کــه خودم گفتــم حاضرم و داوطلب شــدم و چون 
نمي دانستیم حکم  از چه کسي باید بگیریم، من از آقاي 
غریب پــور خواهش کردم و هنوز هم آن نامه را دارم که 
ایشــان به عنوان مدیرعامل خانه تئاتر مــن را به وزارت 
کار معرفي کرد. آنجا یک اساســنامه اولیه که براي تمام 
مؤسسات  کاري بود، به من دادند و گفتند خودتان شغل 

خودتان را تعریف کنید!
امروز خانــه تئاتر به لحاظ قانوني یک مؤسســه  �

فرهنگي- هنري است و ساختارش این است. اینکه 
چرا غیر از این نشده و چرا تغییري نکرده، من صحبتي 
نمي کنم اما معتقدم باید به مدلي مثل فدراسیون به 

تئاتر فکر کرد؟ 
فقدان دیالوگ واقعي بین دســتگاه رســمي کشــور 
(مرکز هنرهاي نمایشــي) و جامعه تئاتــري مانع از آن 
مي شــود. این را باید جامعه تئاتــري در یک گفت وگوی 
واقعي با دســتگاه رسمي ایجاد کند. امکانش هست اما 
براي ســازماندهي به تئاتر باید به مسائل تئاتر و مسائل 
حقوقي اش فکــر کنیم. به همین دلیل اگر تئاتر کشــور 
خودش را مســتقل از این ببیند و مرکز هنرهاي نمایشی  

گاهي خود را جدا ببیند، هیچ وقت به نتیجه نمی رسیم.
  در حالي که اینها باید یکي باشند یا آن قدر نزدیک  �

به هم که تعریف هاي کاري  هردو باید یکي باشد.
هــر دو باید به اصالح تئاتر کشــور، ســاماندهي به 
وضعیــت تئاتــر و وضعیــت حقوقي هنرمنــد در تئاتر 
بپردازند. ما وقتي مي گوییم وضعیت حقوقي از نظر من 

کار به معناي شغل و امنیت شغلي است.
ادامه در صفحه ۱۳

گفت وگو با دکتر محمدرضا خاکي، استاد دانشگاه، کارگردان و مترجم

 خانه تئاتر نباید فقط در تهران  متمرکز  باشد
 رضا آشفته

این تئاتر خصوصي 
به وجود آمده که هیچ نسبتي با 
مشابه هاي خود در جهان ندارد. 

درواقع این شاید یک راه حل موقتي 
بود، مثل یک آسپرین که براي درد 

به کار مي بریم. یک راه حل براي 
پاسخ دادن به این جمعیت که 

متوقع بود و بنا بر این گفتند خودتان 
بروید سالن باز کنید و کار کنید و اینها 

بیشترشان همین طور که مي دانید، 
باز شده اند

سعید احمدى پویا
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