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نگاه

تئاتری ها در استانهای مختلف این روزها
زندگی و کار در چه شرایطی را تجربه میکنند؟

ندا طیبی
خبرنگار

حال تئاتر در شهرســتان ها چگونه اســت؟ این پرسشی اســت که ذهن بســیاری از دغدغهمندان تئاتر ایران و نه صرفاً تئاتر تهران را به خود
مشغول داشته چراکه عالقهمندان جدی تئاتر خوب میدانند همه تئاتر ایران به تهران و آن هم چهارراه ولیعصر ختم نمیشود .حتی نسل
جدیدتر هم این را شنیده که روزگاری مشهد ،شیراز یا تبریز ،قطب جدی تئاتر و خاستگاه بسیاری از هنرمندان شناخته شده امروز بودهاند اما
افســوس که با گذر زمان ،هر روز نفس تئاتر در دیگر شهرها تنگتر شد .ســالنهای نمایش عموماً به امور دیگری واگذار و بودجهها محدودتر
شــد و حاال تقریباً رؤیای هر هنرمندی که در اســتانها کار میکند ،کوچ به تهران اســت .این نکته را باید یادآوری کنیم که منظور ما وضعیت
فعلی تئاتر در دوران کرونایی نیســت که تئاتر در سراســر دنیا رو به تعطیلی اســت بلکه مقصود ما وضعیت تئاتر در چند ســال اخیر اســت.
در همیــن زمینه و برای آگاهی از وضعیت تئاتر در دیگر اســتانها ســراغ دو هنرمند رفتیــم؛ امین میری که در زاهــدان کار کرده و حاال مدتی
اســت در تهران ساکن شــده است .رضا گشتاســب هم نمایشنامهنویسی یاسوجی اســت و همچنان در این شــهر مینویسد .در گفت وگو
با این هنرمندان چند پرســش کلی را مطرح کردهایم که محوریت این پرســشها بیشــتر متمرکز بر امکانات ســختافزاری و نرمافزاری در
شهرستانه ا و کوچ هنرمندان به تهران و امنیت شغلی هنرمندان و ...است که در ادامه میخوانید.

چالش

ëëامکاناتووضعیتسالنهایتئاتردرشهرشما
چگونهاست؟
امینمیری :ابتدا فقط یک سالن تئاتر داشتیم
ولــی در دوران مدیر کلی مســعود کرباســچی که
 10ســال به طول انجامید ،تحولی عظیم شــکل
گرفت .در هر شهر استان برای فعالیت گروههای
هنری ،مجتمعی فرهنگی شــامل ســالن تئاتر و
گالــری ایجاد شــد .کلنگ ســاخت فرهنگســرای
جــوان هم زمــان او زده شــد و قرار بود دو ســالن
تئاتــر یــک بلکباکس و قــاب صحنهای داشــته
باشد که متأســفانه بعد از رفتن آقای کرباسچی
در ســال  ،85کسانی دیگر آمدند و بخش اعظم
فرهنگســرای جــوان در اختیار دانشــگاه فرهنگ
و هنــر قرار گرفت و اســتفادهای هم از آن نشــد تا
یکی دو ســال پیش که ســرانجام بلک باکس آن
راهانــدازی شــد .من آن را ندیدهام ولی در ســالن
اصلی فرهنگسرای جوان اجرایی داشتم .یکی از
اشــتباههای آن دوره ،تبدیل سالن تئاتر مجتمع
فرهنگی ،به سینما اشــراق بود .حوزه هنری هم
بلــک باکس کوچکــی دارد .ســالن بســیار خوب
و مجهــزی بــه نــام ســالن «فردوســی» داریم با
ظرفیت  2هزار تماشــاگر و با ماشــینری خوب که
در اختیار دانشــگاه اســت و بعد از بیست و اندی
سال که به بهره برداری رسید ،به جز یک نمایش
مذهبی کــه با وســاطت امام جمعه زاهــدان در
آن اجــرا شــد ،هیچ اثر دیگــری در آن اجرا نشــد
و کاربــری تئاتــر ندارد .شــنیدهام ســالهای قبل
شــبی  3و نیم میلیون اجــاره میگرفته که قطعاً
هیــچ گروهی حتــی در تهــران قادر بــه پرداخت
چنیــن اجــارهای نیســت .در دیگــر شــهرها هــم
مجتمعهــای فرهنگــی هســت ولی در  15ســال
اخیر هیچ تجهیزاتی به آنها اضافه نشــده .حتی
ســالن اصلــی فرهنگســرای جــوان زاهــدان کــه
اســمش را تئاتر شهر گذاشــتهاند ،هیچ امکاناتی
ندارد .در ایرانشــهر به همت خود بچههای تئاتر
بلکباکســی راهاندازی شــد ولی در دیگر شهرها
هیچ فعالیت تئاتری انجام نمیشود .همچنان
معتقدم تئاتر بــدون حمایت دولتی امکانپذیر
نیست بویژه در شهرها و استانهای دیگر به هیچ
عنوان ،شــدنی نیســت .در سیستان و بلوچستان
هیچ هنرمندی نداریم که حرفهاش تئاتر باشــد
و از این راه گذران زندگی کند .شغلهای دیگری
دارنــد و کنــارش تئاتر کار میکننــد .ضمن اینکه
همچنان ســاختار اجراهای عمومــی راه نیفتاده
که نیازمند تعامل بین ارشــاد با انجمن نمایش
اســت ولی این ارتباط دو ســویه آنچنان که باید و
شاید انجام نمیشود.
رضا گشتاسب :تئاتر در یاســوج خارج و فارغ
مــال کرونا مثل بیشــتر
از ایــن روزهــای تــرس و ِ
حال تئاتر
است
وقت
جاهای دیگر اســت .خیلی
ِ
خوب نیســت .ناخوشیاش مســری است و دارد
بزرگتــر میشــود .امــا یکتفــاوت مهــم در تئاتر
یاسوج با بسیاریشهرهای دیگر وجود دارد .تئاتر
بدونتعارف متأثر از وضعیت اقتصادی اســت
وابسته به منابع مالی و امکانات .در این اشتراک
و همســانی جهانی تئاتر  ،راه تئاتر یاســوج از یک
جایی با بقیه جدا میشــود .یاسوج فاقد صنایع،
کارخانههــا و منابع جریانســاز ایجاد اشــتغال و

ســودمندی شبیه به شــهرها و اســتانهای دیگر
ِ
اســت .با تمــام تــوان فکــری و دغدغهمندیای
کــه در بیــن هنرمنــدان تئاتر مــا دیده میشــود،
فقدان محــدود کننــده در نهایــت تولیدات
ایــن ِ
محافظهکارانــهای را بــه وجــود مــیآورد .ایــن
محافظهکاری بــا ذات تئاتر و روشــنگری برآمده
بــا آن منافــات دارد .برای هیچ ایــدهای امکانات
مناســبش موجــود نیســت و از همیــن نقطــه،
خودسانســوری شــروع میشــود و بــرای تعدیل
کردن آن ،گاهی پرخاشــگری و شــعارزدگی را به
تولیداتمــان راه میدهیــمکــه ایــن جایگزینی
سراســیمه آســیبهای جدیای بر تولید و از آن
روان تولید کننده و تماشاگر وارد خواهد
طریق بر ِ
کــرد .اما در هر صورت و بســختی ایــن تئاتر دارد
راه خودش را میرود و ســعی میکند انرژیاش
را صــرف بیمهریها و نبودنها نکند .راســتش
را بخواهیــم مــا تئاتــر و تئاتریِ مجبــوری داریم.
مجبوریمچونبیشترمانکاردیگریبلدنیستیم.
در این وضعیت خوشحالیم که تولیدات خوب و
افتخارآمیــزی هم داریم که تماشــاگر خودش را
گو
در کشــور پیدا کرده اســت .میشــود گفت رن 
بو و نگاه متفاوت تئاتر یاسوج همیشه مخاطبانی

داشته که پیگیر تولیدات تازه هستند و با تولی ِد تاز ه
لذتبخش ،نقدها و گفت و گوهای دلگرمکننده
دریافــت میکنیــم و بــا تولیــ ِد کــم اثربخــش و
کملذتآفریــن گفــت و گوهای دلســوزان ه نگران
وضعیــت پیشآمد ه موجود .این وضعیت ما
از
ِ
را بــه صورت جــدی مجبور به ادامــ ه کار میکند.
م که به
ن خــودمرا مثــال بزنــ 
بعضــی از دوســتا 
نوعی به بیماری تئاتر مبتالییم و در کنار این جبر
لذتمیبریم.
امین میری :یک مشــکل اساسی در سیستان
و بلوچســتان کمبود آموزش اســت .ایــن امکان
وجود ندارد که اســتادان مختلف و صاحبنظران
در مناطــق گوناگــون دورههــای آموزشــی برگزار
کنند چراکه همه ما در هر شهری نیاز داریم مدام
آموزههــای خــود را به روز کنیم .کســی که ســاکن
تهــران اســت از آنجا کــه امکان دیــدن تئاترهای
گوناگون را دارد و میتواند در جلســات مختلف،
ســمینارها و  ...شــرکت کنــد ،همه اینهــا در نگاه
و بــه روز شــدن او تأثیــر میگــذارد ولــی در دیگر
شــهرها این امکانات وجود ندارد .شاید چند نفر
در ســال به تهران بیایند و این شــانس را داشــته
باشــند کــه همزمــان بــا سفرشــان نمایشهای

پیــش از کرونــا تئاتــر در کردســتان مثل
تمــام ایــران ،بیپول امــا کوشــا و فعال
بود .چند جشــنواره و اجراهای عمومی
خوبی داشــتیم و کالسها و کارگاههای
فاتحبادپروا
آموزشــی در حــوزه تئاتــر عروســکی،
مدیرانجمننمایش
خیابانــی و  ...برپــا بود امــا بیپول .بعد
استانکردستان
از کرونا تئاتر عمالً تعطیل شــد .پیش از
کرونا هم مشکل بزرگ کمبود اعتبار را داشتیم که حاال خیلی دشوارتر
و معیشت هنرمندان بسیار ضعیفتر شده است .جدای از کرونا وضع
فرهنگ و هنر اصالً خوب نیست و در این میان ،حال تئاتر بدتر از همه
اســت .تقریبا  25گروه ثبت شــده و چند گروه ثبت نشده در کردستان
کار میکننــد .پیــش از کرونــا  70درصــد گروههــا روال تقریبــاً خوبــی
داشتند .اجرای عمومی خیابانی و صحنهای داشتیم و تماشاگران هم
استقبال نسبتاًخوبی میکردند ولی نه انجمن هنرهای نمایشی استان
میتوانست از این گروهها پشتیبانی کند و نه اداره کل ارشاد کردستان.
از نیمــه دوم ســال  97تــا امــروز نتوانســتیم بــرای اجــرای عمومــی،
ریالــی بــه گروههای نمایشــی پرداخت کنیــم .پیش از این دســتکم
تفاهمنامههایی بین مرکز هنرهای نمایشی و اداره کل ارشاد استانها
بسته میشد ولی با حذف این تفاهمنامهها در دو سال گذشته ،آسیب
جدی به تئاتر وارد شد .این تفاهمنامهها میتوانست در طول سال به
انجمنهای نمایش کمک کند تا برای اموری مانند اجراهای عمومی،
کالسهای آموزشی و دیگر هزینههای جاری برنامهریزی کنند .ولی در
این مدت فقط گاهی مبالغ ناچیزی رســیده که کفاف این فعالیتها
را نکرده اســت .قبل از کرونا برخی گروههایی که وضعشــان بهتر بود،
میتوانســتند از طریق اجرای عمومی  ،بخشــی از هزینه اجراهایشان
را جبران کنند ولی متأسفانه با شیوع کرونا ،کل کارها تعطیل شد چرا
که اســتان کردســتان دو ســه ماهی اســت در وضعیت قرمز قرار دارد.
متأسفانه در کشور ما به فرهنگ و هنر اهمیت چندانی داده نمیشود.
بودجه ارشاد در مقایسه با دیگر وزارتخانهها بسیار ناچیز است .بودجه
بعضی مؤسسات در مجلس شواری اسالمی به اندازه کل وزارت ارشاد
است .در همین بودجه اندک هم ،تئاتر از کمترین حمایت برخوردار
است .متأسفانه در مجلسی که نمایندگان کمترین تمایلی به حضور

خوبــی روی صحنــه باشــد و بتواننــد ایــن کارهــا را
ببیننــد .به جز این تنها زمــان دیگری که این امکان
وجود دارد ،در جشنواره فجر است که عموماً بلیت
کارهــای خوب بــه گروههای اســتانها نمیرســد و
در زمان محدود سفرشــان میتوانند نهایتاً دو ســه
کار ببیننــد چراکه بعد از اجرایشــان باید به شــهر
خود بازگردند مگر اینکه با هزینه شــخصی بمانند
و بــه بدبختی بتواننــد بلیت تهیه کننــد .وقتی این
جنس آموزش در اســتانها وجود ندارد ،نیاز است
استادانی دورههای آموزشی برگزار کنند .در زاهدان
که بیشــترین فعالیــت را در اســتان دارد ،اســتادان
اســتان کالسهــای مقدماتــی را برگــزار میکننــد
ولی کافی نیســت و الزم است اســتادانی دیگر ،این
آموزشهــا را کامل کنند .از ســوی دیگر باید امکان
ســفر برای گروههای نمایشی مختلف ایجاد کرد تا
نمایشهای خوب در شهرهای گوناگون اجرا داشته
باشــند و ایــن تعامــل تأثیر بســزایی بر رشــد همه
گروههای هنری در سراسر کشور خواهد داشت.
 ëëچراهمهدوستدارندبهتهرانبیایند؟
رضــا گشتاســب :البتــه در ایــن ســالها زیــاد
شــنیدهایم کــه بســیاری از خوبــانتئاتــر پایتخــت
نیــز از تئاتریهــای شهرســتان بودهانــد کــه کــوچ
ی میکنند.فکر
کردهانــد و حاال دارنــد در تئاتر بزرگ 
م آمار به این بزرگان محدود نشــود .در تمام
میکن 
ن کوچ دارد صورت میگیرد و ما تنها
شهرستانها ای 
آمــار کامیابان را میشــنویم .نمیدانــم آن تعداد
بســیار زیا ِد دور از کامیابی فرسود ه چه کاره شدهاند
امــا در هر صورت این مســیری اســت که پیــروزی و
ش همزمان وجود دارد .نسخ ه من ماندن در
شکست 
شهرستان و تن دادن به نبودنها و کمبود امکانات و
بی مهری نیست اما رفتن هم باید با برنامه و تالش
باشد .سختی دارد .من فکر میکنم زندگیکردن در
جای دیگ ر را خوب بلد نباشم .برای همین ماندهام.
شاید نبودن در تهران برخی فرصتهایی را که نیاز
به حضور فیزیکیام داشــته از بین برده اما با تمام

در کمیســیون فرهنگــی ندارند ،چه امیدی داشــته باشــیم .جــدای از
این در برخی اســتانها ،کسانی وضعیت را بدتر هم میکنند ،امامان
جمعــه ،فرمانــداران و  ...در فعالیتهــای وزارت ارشــاد دخالتهای
بیمــورد انجام میدهند .در اســتان ما خوشــبختانه دخالتی ندارند و
بیشــتر همراهی کردهاند و در این زمینه مشــکلی نداریم .مدتی است
ساخت چند پالتو را در دست اقدام داریم .خوب بود حال که بودجهای
به تولید تئاتر اختصاص نمیدهیم ،این مبالغ در حوزه ساخت و ساز
پالتوها و تجهیز سالنها جاری شود چراکه در شرایط فعلی که اولویت
با ســامت مردم و هنرمندان اســت ،به هر شکل و به هر نحوی نباید
جشنواره برگزار کنیم و میتوان بودجه جشنواره را صرف امور زیربنایی
کرد.
متأســفانه طی سال های اخیر ســالنهای تئاتر (که گاه چند منظوره
بودنــد) بــه مؤسســات و اشــخاصی اجاره داد شــد کــه برخــی از آنها
فعالیتشــان اصــاً در حوزه فرهنــگ و هنر هم نبود .به غیر از دو ســه
مرکز استان که تئاتر شهرشان در اختیار انجمن است ،در دیگر شهرها
ســالنهای هنری در اختیار انجمن نمایش نیســت و بیشــتر گروهها
برای تمرین باید اجاره بدهند .رؤســای انجمنهای نمایش کشــور با
نوشتن نامه به وزیر ،معاون هنری ،مدیر مرکز هنرهای نمایشی ،بارها
نسبت به این وضعیت اسفبار هشدار دادهاند .وقتی هیچ حمایتی
انجام نمیشود ،دســتکم اجارهای هم از گروهها گرفته نشود .شاید
برخی اســتانها به لطف مدیر کل ارشاد یا انجمن نمایش از گروهها
ن ویژه تئاتر
اجاره نگیرند ولی در کل چنین نیســت .در کردستان سال 
نداریــم و تجهیزاتمان در حد صفر اســت .ســالن مریــوان را هم به
شــهرداری واگذار کردهاند .البته نســبت به دیگر شهرها با هنرمندان
تئاتر تعامل بهتری وجود دارد .چند ســال پیش ســالن فجر در مرکز
اســتان کردســتان به افــرادی خــارج از انجمــن نمایش ارائه شــد که
متأسفانه بعد از یک سال تابلوی تئاتر شهر را هم برداشتند .امیدوارم
با واگذاری ســالنها به انجمنهای نمایشــی ،بتوانیم منبع درآمدی
برای انجمن داشــته باشــیم که بتواند از اجرای تئاتــر و آموزش تئاتر
پشــتیبانی کند .بــا وجود این ،ایــن مشــکالت ،در دوران کرونا انجمن
اســتان جشنواره نمایشنامهنویسی «انسان ،هنر ،بحران» را در سطح
کشور برگزار میکند.

عکس  :ایران تئاتر

نفسهای
به شماره افتاده

رضا گشتاسب
شاید نبودن در تهران برخی
فرصتهایی را که نیاز به
حضور فیزیکیام داشته از بین
برده اما با تماماین احوال
هنوز برنامهای برای رفتن
و ماندن ندارم .هنوز باید
همینجا تالش کنم .هر چند
زیاد ماندن در هر جایی ممکن
ن حوصله
است برای اطرافیا 
سر بر باشد اما باید بتوانم با آن
کنار بیایم

امین میری
یک مشکل اساسی در سیستان
و بلوچستان کمبود آموزش
است .این امکان وجود
ندارد که استادان مختلف و
صاحبنظران در مناطق
گوناگون دورههای آموزشی
برگزار کنند چراکه همه ما در
هر شهری نیاز داریم مدام
آموزههای خود را به روز کنیم

ائترت

متأســفانه از دیــدگاه هنرمنــدان و شــبه روشــنفکران تئاتــر ما که
ســلبریتی هســتند ،اجرای تئاتر در تهران افتخار اســت حال آنکه
میدانیــم از جمعیت 80میلیونی ایــران 10،تا  15میلیون نفر در
تهران زندگی میکند و حدود  80درصد جمعیت ما و به تبع آن
مهردادکورشنیا
بخش عمده فرهنگ کشــور ما خارج از تهران مســتقر است ولی
نمایشنامهنویس،
کارگردان و مدرس توزیع امکانات در سراســر کشــور جای تأســف و تأمل دارد .در کنار
این ،دیگر مشکل ما به جامعه هنری ،استادان دانشگاه و منتقدان
تئاتر
برمیگــردد .بــه ایــن معنا که اگــر کاری بومــی و لهجهدار باشــد و
درامش در روســتا یا شــهری کوچک با آیین و وفولکلور خاص آن بگذرد ،آن را عقبافتاده و کهنه
میدانند و مورد تمسخر قرار میدهند نه مورد توجه .وقتی نام تئاتر شهرستان میآید ،گویی با تئاتر
درجهدوطرفیم.ازدیدگاهبخشبزرگیازجامعههنریودانشگاهی،گریمولباسعجیبوغریب
وموسیقیراکبهمعنایتئاترمدرنومهمفلسفیاستولیچرافکرمیکنیدحرفهای«جرج»
و «ماری» مهمتر از ســخنان «حمید» و «اکرم» اســت؟! اینها همه نشــان از خودباختگی فرهنگی
دارد .چیزی که سبب شده حتی شعرای ما را بیرون از ایران بهتر از داخل کشور بشناسند .همچنانکه
فراموش کردهایم خاستگاه بخش عمدهای از فعاالن تئاتر ما خارج از تهران است و پر افتخارترین
هنرمندماامیررضاکوهستانیازشیرازاست.سیاستگذاریکالنفرهنگیدراستانهاوابستهبهدو
عامل مهم است .مهمترین بخش آن تخصیص بودجه برای ایجاد زیر ساختهای فیزیکی و در
گام بعدی ،حمایت از هنرمندان است .در وهله دوم باید ساز و کارهای تبلیغ برای کارهای فرهنگی
دراستانهاموردتوجهقراربگیرد.بهعنواننمونه،شهرداریدرنصببیلبورد،جراید،خبرگزاریها
و رادیو و تلویزیون محلی موظف به اطالع رسانی و پوشش خبری شوند .بخش بعدی این ماجرا
خود هنرمندان هستند که باید به ترویج آثار داخلی بپردازند .یکی از تعاریف فرهنگ ،ایجادکننده
تعامل بین انسانهاست .باید فرهنگ ،تاریخ  ،فولکلور و  ...مناطق مختلف کشورمان را بشناسیم.
در عین اینکه در هر منطقه ،گروههای هنری باید به ذخایر فرهنگ ی خود رجوع کنند .نظام آموزشی
ما هم در این زمینه کمکاری میکند .در دانشگاهها ،ما صرفاًفرهنگ غرب را آموزش میدهیم ولی
نســبت به کشــور خودمان ناآگاهی وجود دارد .به طوری که بســیاری از ما حتی تاریخ خطه خود را
نمیدانیم .بنابراین الزم است در این زمینه وظایف دولت را گوشزد کنیم .در نهایت بر عهده اهالی
رسانه و منتقدان است که فرهنگ غربزدگی و خود هیچ انگاری را کنار بگذاریم که هر چیز غربی را
معادلاندیشهوعمیقوهرآنچهرامتعلقبهخودماناست،سطحیودمدستیبدانیم.

ن احــوال هنوز برنامهای بــرای رفتن و ماندن
ای 
ندارم .هنــوز باید همینجا تالش کنم .هر چند
زیــاد مانــدن در هــر جایــی ممکــناســت برای
ن حوصله ســر بر باشد اما باید بتوانم با
اطرافیا 
آن کنار بیایم.
امین میری :در زاهــدان که کار میکردم ،تنها
دلخوشــیام جشــنوارهها بــود کــه میتوانســتی
خودت را نشــان بدهی ،تبادلنظر کنی و گروهها
و نمایشهای متفاوت را ببینی .یکی از بزرگترین
معضالتــی که حــل آن نیازمند حمایــت دولت
بخصوص ارشــاد و دیگر ارگانهاست ،این است
که بخش اعظــم بودجههای فرهنگی اســتانها
برای جشــنها ،جنگها یا بنرها اختصاص داده
میشــود اما این بودجههــا میتوانــد وارد تئاتر و
ســبب اســتمرار اجراهای عمومی شــود .اگر این
اتفــاق بیفتــد ،گروههای اســتان تماشــاگر خوبی
دارند .اما اینکه چرا همه دوســت دارند به تهران
بیایند ،جمله تلخی وجود دارد؛ چون همه چیز و
مهمتر از همه امکان پیشرفت در تهران است .در
شهرستان تا جایی میتوانی رشد کنی به نقطهای
میرســی که از آن باالتر وجود ندارد .دیگر قلهای
برای فتح نداری چیزی برای باالتر رفتن نیست یا
شرایط و ابزارش وجود ندارد .ذات هنر این است
که مدام میخواهی پیشــرفت کنی .وقتی چنین
چیزی تنها در تهران میســر اســت ،به این طرف
کشــیده میشــوی و با تمام ســختیها و شــرایط
ناعادالنــهای کــه وجــود دارد ،ماندگار میشــوی
و تــاش میکنی خــود را در ایــن دریای متالطم
نجــات دهی و خود را به نقطه امنی برســانی .به
همین علت اســت که در شهرستانها کسانی که
اســتعداد و شرایطش را داشــته باشند ،به تهران
کــوچ میکننــد .امــا اگــر بتوانند نمایشهایشــان
را در شــهر خودشــان و نیــز تهــران اجــرا کنند که
بــدون حمایت مرکز ممکن نیســت ،این چرخه
تبادل نظرات و گفت و گوها و دیده شدنها برای
هنرمندان استانها هم فراهم میشود که اتفاقی
بزرگ برای تئاتر استانهاست .از طرف دیگر تئاتر
همچنان مورد عالقه گروه محدودی از مخاطبان
اســت .پس بخصــوص بازیگران ،تالششــان بر
این اســت که خود را با ســینما نشان دهند .حتی
بچههایــی که در تئاتر تهــران به صورت حرفهای
کار میکنند ،این نگاه را دارند .چون به این شیوه،
قــدری امنیــت مالی و آســودگی خیال بیشــتری
خواهندداشت.
بارها شــنیدهایم ســاالنه هزار دانشآموخته
تئاتــر از دانشــگاهها فارغالتحصیــل میشــوند.
بــه ایــن عــدد ،دانشآموختــگان مؤسســات و
آموزشــگاههای هنــری را هــم اضافــه کنیــم،
رقمی چشــمگیر خواهد شــد .حال این جوانان
دانشآموختــه وارد بدنــه تئاتــر میشــوند ولی
تئاتــر مــا چقــدر ظرفیــت دارد کــه بــرای همــه
اینهــا ایجاد اشــتغال کند و این چنین اســت که
بســیاری از آنان در یافتن شــغل دچار مشکل و
ســرخوردگی میشــوند .در حالیکه میتوان این
دانشآموختگان را به دیگر شهرها فرستاد تا در
مکانهای گوناگون همچون روستاها و شهرهای
کوچــک در مــدارس و  ...بــا هنرجویــان کودک،
نوجــوان و جوان متناســب بــا فرهنــگ و اقلیم
همان نقطــه تئاتر کار کنند .در این بازی دو ســر
برد ،هم آن جوان تحصیلکرده ،شغلی مییابد
و هم آن جوان عالقهمند در دیگر شهرها از تئاتر
و تمام مزایایش بهرهمند میشود .ضمن اینکه
فرصتی برای تبادل نظر هم فراهم میشود.
رضــا گشتاســب :در بحــث اشــتغال
دانشآموختگان تئاتر من دو مسیر را از همدیگر
جــدا میدانم .ما یــا هنرمند تئاتریم یــا کارمند
تئاتر .میشود هر دو بود اما در وضعیت موجود
ســازوکارهای مناســب آن وجود نــدارد .ادارهای
در حــال حاضر وجود نــدارد که با تأمین امنیت
شــغلی بــه خصــوص از منظــر آینــده هنرمند
تئاتر را بــرای تولیداتش حمایت کند .چیزی که
میمانــد این اســت که یــا تئاتــرت را تولید کن و

پــای ضرر و زیانش بمــان و به آینده هم چندان
امید نداشــته باش یا کارمند هنر باش و از تولید
دلخواهت دســت بکش تا حقوق بازنشســتگی
بتواند کمی از دغدغههای آیندهات بکاهد .این
هر دو ســو را با هم داشــتن اگر ناممکن نباشــد،
دســت کــم تأثیرات ســوئی بــر هــم میگذارند.
دانشآموختــه تئاتــر مثــل بقیــه رشــتههای
ک خودش استفاده
آموزشی انتظار دارد از مدر 
کند و این اســتفاده به دلیل عدم تعریف ردیف
شغلی جدی شانس جذبش را کاهش میدهد
یــا از بین میبــرد .اما تخصصی در اختیــار دارد
که ایــن تخصص میتواند فارغ از ســازوکارهای
دولت به زیست خودش ادامه بدهد .تئاتر هنوز
وابســته اســت به منابع مالی دولت .بهتر است
همچنــان ایــن کمکهــای دولتــی باشــد چون
تئاتــر هنوز دغدغه مردم نشــده .دانشآموخته
تئاتــر خوشبیــن به شــغل دولتی نیســت .هم
م اســت و هــم اگر به
امــکان شــاغل شــدنش ک 
هنــرش فکرکنــد ایــن جــذب احتمالــی را برای
تولیــدش بازدارنــده میداند .جــای خالقیتش
را میگیــرد .انــرژیاش صــرف چیزهــای دیگــر
میشــود چون در حال حاضر از هنرمند شــاغل
بیشتر ارائ ه آمار و ارقا م میخواهند نه تولید آزاد
و دلخــواه .راه دیگــرش تولید از طریق تخصص
کسب شــدهاش اســت .اینکه دانشآموختگان
را بــه شهرســتانها اعزام کنیم تا از دانششــان
استفاده شود دو مسأله پیش رو دارد .معموالً هر
شهرســتان دانشآموختههای خــودش را دارد.
در یاسوج ما دانشآموخت ه تئاتر زیاد داریم .اول
اینکــه دلیلی بر ترجیــح دادن دانشآموختهها
دیگــری دانش نیاموخت ه آکادمیک نیســت.
بــر
ِ
منابــع محــدود اســت و در ایــن محدودیــت
پیروزی با کســی است که زبان تماشاگر خودش
را بهتــر بشناســد .میخواهــد دانــش آکادمیک
داشــته باشــد و مدرک تحصیلی داشته باشد یا
نه .خودش خوانده باشــد و تجربه داشته باشد.
ن اســت که چــه قدر سیســتم
مســأل ه دیگــرایــ 
آموزشــی مــا کار خــودش را دارد خــوب انجــام
میدهد که با اطمینانبشود به آن استناد کرد؟
دانشآموختگانــی کــه از یک سیستمآموزشــی
دارای ایــراد روانــ ه بــازار کار شــوندآســیبهایی
جــدی بــا خــود بــه همــراه دارنــد .از این دســته
معموالً فقط ادعا میماند .در نهایت شــرایط،
خــوب یــا بــد ،برای همــه شــبیه به هم اســت و
تفاوتــی در حــال حاضــر بیــن دانشآموختــه و
دیگراننمیبینیم.
امیــن میــری :مخالفم کــه اســتانها باید به
اقتضــای شــرایط بومیشــان نمایش بســازند.
اصالً یکی از دالیل مشکالت استانها و مقطعی
بودن فعالیتهایشان ،باورها و نگاه هنرمندان
و منتقدان مرکز اســت که هر اســتانی فقط باید
نمایشهــای بومــی کار کنــد و در جشــنوارهها
نمایشهای بومی یا آنها که بر اســاس شــرایط
اقلیمی ســاخته شدهاند ،امتیاز دارند و این نگاه
اشتباهی است که به تئاتر استانها حقنه شده و
امکان تجربه کردن متون و شیوههای مختلف را
از هنرمندان استانها میگیرد .وقتی ارجحیت با
نمایشهای بومی باشــد ،ناگزیر هنرمند امکان
پیشــرفت نــدارد .آنهــا هــم بایــد کار شــود ولی
اولویت نداشــته باشــد 70 .ســال پیش نیســت
کــه مردم از همدیگر بیخبر باشــند .االن مردم
همه نقــاط به دلیــل معاشــرتهای اجتماعی
و با گســترش فضــای مجازی و رســانهها ،آنقدر
ذهنیت پیدا کردهاند نیازی نیست حتماً با زبان
خودشــان با آنــان حــرف بزنی چــون زبانهای
دیگر را هم میفهمند.
متأســفانه در بیشتر استانها تئاتر به این دلیل
کار میشــود که به جشــنواره تهران راه پیــدا کند تا
تواناییهــای خود را نشــان دهنــد .تئاتریها برای
مردم شهر خودشان کار نمیکنند چون امکان ارائه
آن را ندارنــد .زیرا هزینهبر اســت و شــرایط اجرای
عموم ،امکانات تبلیغاتی ،اسپانسر و  ...ندارند.

