پنجشنبه  9مرداد 1399
سال بیستوششم
شماره 7407

http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

از اختالف نظر تا بودجه و وعدههای بینتیجه

چرا بعد از حدود  20سال ساخت موزه تئاتر همچنان بینتیجه مانده است؟
محسن بوالحسنی
خبرنگار

بیاییــد برای شــروع ایــن گزارش ،اول ســری بــه قدیمیترین ســاختمان تئاتر در
ایــران ،یعنــی تئاتر نصر بزنیم که زمزمههای تخریــب و نابودیاش آنطور که در
ادامــه خواهیم گفت پیشــنهاد و فکر تأســیس موزه تئاتــر را روی زبانها و کاغذها
انداخــت .تئاتــر نصــر ،نوســتالژیکترین ســالن بــرای خاکصحنــه خوردههــا و
پیشکسوتهای تئاتراست که بسیاریشان حاال دیگر در قید حیات نیستند اما کار
خــود را از همیــن ســاختمان و صحنه همین تئاتــر آغاز کردهانــد؛ تئاتر نصری که
باید آن را اولین تماشاخانه خصوصی ایران لقب داد ،در روزگار خودش صاحب
جــال و جبروتــی بود و البته فراز و فرودهای بســیاری هم بــه عمر خود دید .بعد
از انقالب هم دستبهدســت شدن این تماشــاخانه کاری از پیش نبرد و روزبهروز
چهرهای فرسودهتر از قبل پیدا میکرد تا در نهایت این تماشاخانه مردادماه سال
 ۱۳۸۱در حالــی کــه میزبان نمایش «ســیوهفت شــاهی جناب میــرزا» بود برای

آنچه نامش را مرمت و بازســازی گذاشــته بودند ،تعطیل شــد .از همین سال بود
که زمزمههای پیشــنهاد تأســیس موزه تئاتر و درســت زمانی که بحث ســاختمان
روبهتخریب و به یغما رفته تئاتر نصر رســانهای شــد ،شــکل جدی به خود گرفت
و بســیاری از هنرمندانــی که خاک همین صحنه را خورد ه بودند پیشــنهاد تبدیل
ایــن تماشــاخانه را بــه مــوزه تئاتــر دادنــد .چهرههایــی چــون مرحــوم عــزتاهلل
انتظامــی و محمــود عزیزی از اعضــای بخش تئاتری فرهنگســتان راهاندازی این
موزه را ضروری دانســتند و خواســتار کمک و همیاری ســازمانهای دولتی در این
زمینه شــدند .بعد از چند ســال ،یعنی در ســال  1385طی جلســه  ۵۹۳شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی قــرار شــد مــوزه تئاتــر ایــران تاســیس و وزارت فرهنگ و
ارشــاد اســامی اساســنامه این موزه را تهیه و تصویب آن را حســب صالحدید به
شــورای عالی انقالب فرهنگی پیشــنهاد کند .حاال اما با گذشــت چیزی حدود دو
دهه ،همچنان افتتاح موزه تئاتر منتفی بهنظر میآید و افق روشــنی پیش چشــم
نمیبیند .بعد از به سرانجام نرسیدن طرح به موزه تبدیل شدن ساختمان تئاتر

نصر ،ســال  1396مهدی شفیعی مدیرکل وقت هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ
و ارشــاد اســامی اعالم کرد ســاختمانی با متراژ  ۷۵۰متر مربعی برای موزه تئاتر
خریداری شده و قرار است این موزه تا پایان همین سال افتتاح شود و حتی بهروز
غریبپور مســئولیت طراحی و مدیریت اجرایی این مــوزه را بهعهده گرفت و باز
هم اصل تأسیس موزه تئاتر ،تا شدنیترین شکل ممکناش پیش رفت اما هرگز
محقق نشــد و با وجود انجام تمامی جنبههای رسمی و حقوقی هیچ ساختمانی
تابلــو موزه تئاتر را بر ســردر خود ندیــد .چرایی این ماجــرا و دالیل عدم موفقیت
ی و فراز و فرودهای بسیار
در تأســیس چنین موزهای بعد از حدود  20ســال پیگیر 
و همچنیــن لزوم تأســیس مــوزه تئاتر (آن هــم برای مملکتی کــه تئاتری غنی به
پشــتوان ه یکقــرن و نیم فعالیــت دارد) را از چهرههایی پرســیدهایم که پیگیر کار
تأســیس این مــوزه بودهاند و از نزدیک با دالیل عدم موفقیت این طرح آشــنایی
دارند و از زوایای مختلفش باخبرند .اینکه چه شد؟ چرا نشد و چرا باید بشود را از
زبان آنها در گفتوگو با «ایران» بخوانید.

از دغدغههای واقعی تا وعدههای پوچ

را شامل میشود اسکن میکردند و گروهی دیگر طراحی داخلی موزه را انجام
میدادند و گروهی دیگر روی ســازه کار میکردند .حاال راهانداختن همه اینها و
بهجریان انداختنش در کوتاه مدت نه ساده به نظر میرسد و نه میشود خیلی
به آن امیدوار بود .رسانه ساخت این موزه و پیگیریها و به نتیجه رسیدن خرید
این ساختمان واقعاً با تالشهای مدیر وقت مرکز هنرهای نمایشی یعنی آقای
شفیعی اتفاق افتاد و حداقل امروز میتوانیم بگوییم اگر چه متأسفانه هنوز به
نتیجه دلخواه نهایی نرسیده اما یک ساختمان به ساختمانهای مرکز هنرهای
نمایشــی اضافه شده است .از طرف دیگر درست همان زمانهایی که بحث بر
ســر موزه شــدن تئاتر نصر هم موضــوع گفتوگوی مدیران فرهنگی شــده بود
ساخت مستندی برای این تماشاخانه هم از طرف سازمان زیباسازی شهرداری
تهران به من پیشــنهاد شــد و از آنجا که تصور میکردم آنچه دراین مستند باید
به تصویر کشیده شود فقط وضعیت موجود این تماشاخانه نیست بلکه دیروز
و آینده آن هم باید باشد که چه اتفاقی باید بیفتد تا دوباره احیا شود اما مشکل
اینجاســت که این تماشــاخانه امروز در دل فضایی قرار گرفته که کامالً متضاد
با فضای هنری اســت .از نظر من این مســتند یک شــکل از مدیریت راهبردی
داشــت اما مدیر وقت زیباســازی در مالقاتهای اول بسیار مشتاق نشان داد و
درست از وقتی که احتماالً با بودجه پیشبینی شده روبهرو شد از زیربار آن شانه
خالی کرد چون شــاید فکر میکرد زیاد اســت و با آنچه آنها میخواستند صرفاً
بهعنوان بیالن مالی و پرونده درخشــان دوران خود باشــد ،مغایرت داشت .ما
همــه کارهــا را انجام دادیم و کل کارهــای تحقیقاتی و ابتدایــیاش با یک گروه
حرفــهای انجــام شــد اما ایــن اتفــاق نیفتــاد و وعدهشــان عملی نشــد و خلف
وعدهشان مثل بسیاری دیگر از مدیرانی بود که با شور و حرارت یک روز حرفی
میزنند و بعد میبینند آنچنان هم برایشان مهم نیست و رهایش میکنند .از
این وعدههای عملی نشــده را قبلتر درباره خانه موزه
مرحــوم عزتاهلل انتظامی هم تجربه کردم و درباره
ایــن خانــه موزه هــم قــرار بــود کار را در دو فاز پیش
ببریم و شهرداری خانه همجوار ملک قدیمی آقای
انتظامی را خریداری کند و بخشی از اسناد و مدارک
تئاتــر ایــران را به آنجــا منتقل کنیم کــه هرگز عملی
نشــد و اختالفات من با خود آقای انتظامی هم
به ســرانجام رســیدن چنین کاری را به
محاق برد .بههر صــورت این اتفاق،
یعنــی مــوزه تئاتر بــرای این کشــور
ضروری اســت و این همه اسناد و
مدارک و این تاریخ قابل احترام،
بایــد جایی برای نســل امروز به
نمایــش گذاشــته شــود تــا آنها
بدانند ایــن تئاتر از کجــا آمده و
احتماالً به کجا میرود.

آرشیو تئاتر نصر  /عکس :مهر

ل  1396در حد فاصل
بهروز غریبپور /طراح و مدیر اجرایی موزه تئاتر ایران :سا 
تئاتر شــهر و تاالر وحدت ســاختمانی خریداری شــد و با من صحبت شد که آن
را بــرای کاربری مــوزه تئاترطراحی و مدیریت کنم .ما بررســیهای الزم را روی
ســاختمان انجام دادیم و متوجه شدیم این ساختمان در دورهای ساخته شده
که نظارت خوبی روی ساخت و استحکامش انجام نشده و چون بحث مخاطب
و مراجعهکننــدگان را داشــتیم طراحــی مجــدد انجام دادیم و همــه کارهایش
انجام شــد تا در نهایت به این طرح رســیدیم که این ســاختمان بهعنوان موزه
تئاتر ،هفت طبقه (دو طبقه زیر زمین و پنج طبقه) را شــامل شــود .کارکردهای
مختلفی برای این فضا در نظر گرفته شد تا اینکه به بحران بودجه شدیدی در
مرکز هنرهای نمایشــی برخوردیم و بههمین دلیل هم ادامه کار متوقف شــد.
قرار بود ســاختمان موزه ظرف پنج ماه افتتاح شــود اما با بروز این مشــکل کار
تا زمان مدیریت شــهرام کرمــی ادامه پیدا کرد .در زمان آقای کرمی جلســهای
بــا هــم داشــتیم و قــول دادند که ایــن کار حتمــاً انجام شــود و انجام نشــد و در
همین دوره با آقای آشــنا هم جلســه مفصلی داشتیم و در ابتدای ورودشان به
مرکز هنرهای نمایشــی و همین جلســهای که با هم داشــتیم قول دادند که هر
طور شــده این بودجه تأمین شــود .در جلســات بعدی اما طبق گفته خودشان
مشخص شد بودجه فراهم شده اما صرف پرداخت طلبهای معوقه سالیان
ســال مرکز هنرهای نمایشــی به هنرمندان شــده و بودجهای برای آمادهسازی
و افتتاح موزه تئاتر وجود نداشــت .به هر صورت اصل موضوع منتفی نشــده و
سرانجاماش هم بالتکلیف است و نمیتوانم به این زودیها افق روشنی برای
افتتــاح ایــن موزه متصور باشــم .تــا آنجا که مــن از موضع قادر آشــنا مدیرکل
فعلــی مرکز هنرهای نمایشــی ،خبــر دارم میدانم کــه تالش دارند ایــن کار را
عملــی کننــد اما اینکه کی و چطور این اتفاق بیفتد را نمیشــود پیشبینی کرد.
زمانی که قرار شد موزه را ظرف مدت پنج ماه تحویل بدهم گروههای مختلفی
وارد کار کــردم تــا ســریعتر کارهــا را پیــش ببریــم مثــاً گروهی اســناد و مدارک
وهرآنچه مربوط به تاریخ تئائر ایران و حتی آیینها و سنتهای نمایشی ایران

به حداقلها راضی نیستم

روایتی برای آینده
ایرج راد /رئیس خانه تئاتر :طی حدود هجده سال گذشته تالشهای بسیاری شد
تــا تئاتــر ایران باالخره صاحب جا و مکانی شــود تحت عنوان مــوزه تا آنچه ما از
تاریــخ این مملکت در دســت داریــم و به اواخر دوران قاجــار برمیگردد  ،حفظ
کنیم اما مدام و به دالیل مختلف هر حرکتی در نهایت به ناکامی منتهی شد .در
واقع از اوایل دهه هشتاد که بحث موزه پیش آمد و رسیدیم به مسأله تئاتر نصر
و مرمتش و رســیدن به تصمیم موزه شدن این تئاتر حاال سالها میگذرد و این
تصمیم و اصل و اساسش دستخوش فراز و فرودهای بسیاری شد که دامنهاش
از بودجه تا اختالف نظر درباره ساختمان مناسب برای این کار را شامل میشود.
من در بطن و متن این مســیر دشــوار بودهام و درباره تئاتر نصر میتوانم بگویم
درباره این تماشاخانه تاریخی ایران که امروز در محلی واقع شده که هیچ سنخیتی
با تئاتر ندارد ،درگیریهای عجیب و غریبی داشتیم و بههر دری زدیم بسته بود.
این تماشــاخانه که همان سال  1381باالخره ثبت ملی شد و تفاهمنامهای بین
کمیته امداد امام خمینی بهعنوان مالک و جهاد دانشگاهی که سرقفلی این
بنا را در اختیار داشت با شهرداری تهران امضا شد و در نهایت تملک این
بنا در اختیار ســازمان زیباســازی شــهرداری تهران درآمد تا این ساختمان
مرمت و در نهایت به موزه تبدیل شود .یکی دو بار هم از ساختمان بازدید
کردیم و خب برای موزه شــدن مشــکالتی در این زمینه وجود
داشــت از قبیــل کاربری خیابان ســعدی امــروزی که باید
فکری جدی برایش میشد که چنین اتفاقی هم نیفتاد.
یکــی از کارهــای خوبــی کــه باالخــره انجام شــد خرید
ملکی در مرکز شــهر تهران بود کــه در دوران مدیریت
مهدی شــفیعی اتفاق افتاد و قرار بود این ســاختمان
ت طراحی و اجرایش تا
تبدیل به موزه شود و مسئولی 
مرحله افتتاح با بهروز غریبپور باشد اما بعد از رفتن
شــفیعی از اداره کل هنرهای نمایشــی نظرها تغییر
کرد و گفتند این ســاختمان کوچک و قدیمی اســت و
ممکن اســت در آینده شهرداری دست روی تخریبش
بگذارد و حرفهایی از این دســت .همان سالها مالکان
یک فروشگاه بزرگ که دقیقاً چسبیده به خانه تئاتر جدید
در خیابان ســمیه به ما پیشنهاد خرید ملکشــان را دادند و
چون ملک بسیار موقعیت خوبی و قیمت مناسبی هم داشت

مســأله را با شــهرداری مطرح کردم و بنا بهدالیلی اینکار هم به نتیجه نرســید
و آن ملــک امروز قیمتی چندین برابر از آن ســالها دارد و اصالً نمیشــود حتی
نزدیکش شد .امروز هم این پیشنهاد و نظریه وجود دارد که اگر دولت و نهادهای
ذیربط کمک کنند میتوانیم همین ساختمان جدید خانه تئاتر را به موزه تبدیل
کنیم تا اسناد گرانقدری که داریم پیش از مضمحل شدن به آنجا منتقل شوند و
این پیشنهاد هم در حال بررسی و مشورت است و جلسههای مختلف دربارهاش
برگزار میشود اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیدهایم .بههر صورت اینه ا میراث و
تاریخ هنر تئاتر این سرزمین است و نباید بگذاریم با تعللهایی اینچنین از بین
برود و بههمین خاطر هم فعالً آنچه را در دســت داریم در خانه تئاتر نگهداری
میکنیــم و البته نگهداری این اســناد کار بســیار دشــوار و هزینهبری اســت .مثالً
همســر مرحوم مصطفی اسکویی بعضی از آرشیو شــخصی ایشان را که مربوط
بــه تئاتر «آناهیتــا» بود ،در اختیار ما قرار دادند و االن در خانه تئاتر نگهداری
س است و البته تنها
میشــود که شامل نوارهای گفتوگو ،یکســری عک 
نســخه از تنها فیلمی که گروه آناهیتا ســاخت .از طرف دیگر توانستیم
پوسترهای قدیمی را که به زمان احمدشاه قاجار برمیگردد ،خریداری
کردیــم و تعدادی فیلم  16میلیمتری مربوط به تعزیــه و ....بهعقیده
من اگر مدیران فرهنگی ما بواقع اهمیت موزه را درک کنند و این مسأله
دغدغ ه فرهنگیشان باشد که تاریخ هنر این مملکت را باید حفظ
کــرد و آن را به آیندگان رســاند تنها و بهتریــن راهکارش انتقال
آنها به موزه اســت و ضرباالجل برای تأســیس این موزه .اگر
این ارزش درک شــود ســرمایهگذاری هم روی آن خواهد شــد
و البته این را هم در نظر بگیریم که این کار ســرمایه عجیب و
غریبی هم نمیخواهد و بیش از هر چیزی نیازمند یک درک
درســت از اهمیت این کار است .نســل امروز باید بداند این
تئاتر ،از کجا آمده ،چه کســانی در پیشــبرد و ترقی آن عرق
ریخته و خون دل خوردهاند و چه اقداماتی در این زمینه در
طول تاریخ انجام شده اما متأسفانه اگر بخواهم بیتعارف
حرف بزنم حتی دانشجویان ما آنچنان شناختی نسبت
به گذشته تئاتر ایران ندارند و بخش اعظمی از این آگاهی
ی و حفظ میراث گذشته کاری است که باید در موزه
بخش 
تعریف شود.

کوتاه از دو موزه تئاتر معروف دنیا
ëëســــالن تئــــاتر شکسپـــیرز
گلوب
ســالن تئاتــر شکســپیرز
گلــوب بنــای بازسازیشــده
ســالن تئاتــر گلــوب در
انگلستان ،ســالنی است
کــه ســالها بــا ویلیــام
شکســپیر همــکاری داشــت .بنــای اصلــی تئاتــر گلــوب ســال ۱۵۹۹
ســاخته و ســال  ۱۶۱۳در اثــر آتشســوزی ویــران شــد و بــار دیگــر
ســال  ۱۶۱۴گلــوب مــورد بازســازی قــرار گرفــت و دوبــاره در ســال
 ۱۶۳۳نابود شد.
شکســپیرز گلــوب بهعنــوان منبعــی بینالمللــی و منحصربهفــرد ،بــه
بازیابی و پژوهش آثار شکسپیر اختصاص دارد.

ëëموزه دولتی تئاتر آذربایجان
مــوزه دولتی تئاتــر آذربایجان
یکــی از کانونهــای فرهنگــی
غنــی و معــروف جمهــوری
آذربایجــان اســت که حدود
بیــش از  ۱۳۵هزار اشــیای
نمایشــی در خــود جــای
داده و در «مرکــز مــوزه» باکــو قــرار دارد .تأســیس و راهانــدازی ایــن موزه به
ســال  ۱۹۳۴بازمیگــردد .مراســم افتتاحیــه مــوزه  ۲۵نوامبر ســال  ۱۹۳۵با
حضور هنرمندان مطرح وقت مثل بولبول ،شــوکت محمدوا ،حســین قلی
سرابســکی ،آلکساندر توقانوف ،اولوو رجب ،اسماعیل هدایتزاده و غیره…
برگــزار شــد .در نهایت ســال  ،۱۹۶۳موزه دولتــی تئاتر آذربایجــان تعطیل و به
شعبه تئاتر و نمایشنامه موزه ادبیات آذربایجان تبدیل شد.

قادر آشنا ،مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی :دوستان
و همــکاران مــن ،پیــش از حضــور مــن در اداره کل هنرهــای نمایشــی زحمات
بســیاری بــرای احــداث و افتتاح موزه تئاتر ایران متحمل شــدند کــه واقعاً جای
تقدیر و دستمریزاد دارد .سالهاست از مصوبه الزماالجرای تأسیس خانه تئاتر
میگذرد و باید موضوع عملیاتی میشد که بهدالیلی تا امروز این اتفاق نیفتاده
اســت .در ماده واحده تأســیس موزه تئاتر ایران مصوب پانصد و نود و ســومین
جلســه مورخ  1385/08/23شــورای عالی انقــاب فرهنگی به صراحت عنوان
شــده که به منظور تحقق اهداف فرهنگی و هنری جمهوری اســامی ایران و در
جهت حفظ و پاسداری از آثار گذشتگان در زمینه فعالیتهای هنری و نمایشی
و با عنایت به اهمیت اعتالی هنرهای ملی ،محلی و بومی و ایجاد فرصت الزم
بهمنظور تحقیق و پژوهش برای متخصصان و پژوهشگران عرصه هنر نمایش،
موزه تئاتر ایران زیرنظر وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی تأسیس شود و امروز از
مصوبه حدود 15سال میگذرد ،طی این سالها بحثهای مفصلی درباره مکان
مناســب برای احداث این موزه وجود داشــت و هر کدام هم مســألههای خاص
خود را داشت و باعث شد این مصوبه عملیاتی نشود.
تئاتر نصر که وضعیتش مشــخص اســت و تقریباً دیگر در اختیار ما نیســت که
بتوانیــم کاری آنجــا انجــام بدهیم و غیــر از این هــم از نظر ما به لحاظ شــرایط
امروزی مکان جغرافیاییاش مناسب این کار نیست .ساختمانی که پیش از این
خریداری شــد و از نظر ما کار بسیار بزرگ و تحسین برانگیزی بود ،امروز میزبان
کانونهای ماســت و بهنظر من ســاختمانی قدیمی که موقعیت مسکونی دارد
برای تبدیل به موزه ،مشــکالت بزرگی ســر راه خود خواهد داشت که یکی از آنها
همین تغییر کاربری از مسکونی به اداری و پس از آن تبدیل شدناش در مرحله
ســوم به کاربری تجاری اســت که با توجه به قدمت ملک و موقعیتاش از نظر
ما چنین کاری مقرون به صرفه نیست و دولت ترجیح میدهد روی ساختمان
و ملکی کار کند که روی آن اشــراف ،اختیار و تملک کامل داشــته باشــد .با همه
اینهــا مشــکل اصلی و بــزرگ در حــال حاضر بهصــورت خاص و روشــن بحث

مالی و تأمین بودجه اســت .البته چند روز پیش جلســهای داشــتیم و دنبال این
هســتیم تا فضای اداره تئاتر را به این موزه اختصاص بدهیم و در این خصوص
با کارشناسان امر هم صحبت کردهایم و نظر آنها هم این است که اگر بخواهیم
این ساختمان را مقاومسازی کنیم مقرون به صرفه نیست و بهترین راه تخریب
و ساخت مجدد ساختمان است و نقشهای که در آن مطابق نیاز روز طراحی موزه
هم در آن در نظر گرفته شود .این مسأله البته هنوز وارد فاز عملیاتی نشده و نیاز
به گفتوگوی بیشــتری دارد .مسأله به ثمر و نتیجه رسیدن موزه تئاتر برای من
اولویــت و دغدغــهای ویژه اســت و همان هفته اول و به محــض ورودم به مرکز،
بحث این موضوع را بهعنوان یکی از سرفصلهای اصلی در دستور کار قرار دادم
و در همین راســتا با بهروز غریبپور جلساتی تشکیل دادیم و مطالعاتی انجام
شد و به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم کار ماندگاری انجام بدهیم باید این
کار را در ســاختمانی جدیدالحــداث پی بگیریم و ســاز و کارهــای خاصی برایش
تعریــف کنیم .بهعقیده من وقتی قرار اســت موزهای برای تئاتر داشــته باشــیم
باید نام و نشان و اصالت مکان و موضوع به هم ربط داشته باشند و نمیتوانیم
در این مسیر خود را درگیر سازوکارها و بروکراسیهای پیچیده اداری کنیم .البته
نمیخواهم بگویم که این کار منتفی است و از این ساختمان قطع نظر کردهایم؛
خیــر .ما همچنــان بهعنوان یکی از گزینههای اصلــی روی آن فکر و کار میکنیم
ولی همانطور که گفته شــد واقعیت این اســت که دولت ترجیح میدهد روی
ملکی کار کند که مال خودش باشد و اختیار کاملی روی آن داشته باشد .به عقیده
من اگر خانه تئاتر بازسازی و نوسازی شود بهترین مکان برای موزه تئاتر خواهد
بود و چنین اتفاقی اگر وارد پروســه اجرایی شــود هم نقشــهها مبتنی بر نیاز روز
طراحی میشــوند و هم اینکه دولت روی ملک خودش سرمایهگذاری میکند.
ل ممکن
بهنظر من اگر قرار اســت کاری انجام شــود ،حتماً باید در بهترین شــک 
و بهتریــن شــرایط اتفــاق بیفتــد و بههمیــن دلیل هم
اصرار من بازسازی خانه تئاتر و بهرهبرداری از موزه
در ایــن ســاختمان اســت چون ســاخت مجددش
ظرفیتهــای الزم و مدنظــر ما را بــرآورده میکند.
روی صحبــت ابتدایی خودم دوبــاره تأکید میکنم
که من برای همه تالشهای دوســتانم در این زمینه
بســیار احتــرام قائلــم ولی از نظر شــخصی
عقیده من به این اصل اســتوار اســت
که برای انجام هر کاری هزینه و فایده
نســبت به کاری که انجــام میدهیم
بایــد با هم تناســب داشــته باشــند.
من بــه حداقلهــا راضی نیســتم و
مســألهام این اســت که صرفاً کاری
انجــام شــود بلکــه معتقــدم اگــر
میخواهیــم انجــام بدهیــم باید به
بهترینشکلانجامشبدهیم.

