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معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی عنوان کرد

تالش برای برگزاری هرچه بهتر
جشنواره تئاتر فجر

زمان چندانی به برگزاری جشــنواره تئاترفجر باقی نمانده
و این در حالی ست که معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد
تئاتـــر
اســامی تأکیــد دارد با وجود مشــکالت اقتصــادی فعلی
کشــور ،دولــت تمام تالش خــود را برای برپایی هرچه بهتر ایــن رویداد هنری
به خرج خواهد داد .سیدمحمدمجتبی حسینی ،معاون امور هنری در جلسه
ســتادی ســی و هفتمین جشــنواره بینالمللی تئاترفجر با تأکید براین مسأله
گفت« :باید تالش کنیم از ظرفیت های موجود در حوزههای متنوع فعالیت
در ایــن معاونــت اســتفاده کنیــم و ایــن یکــی از مأموریتهای مهم ماســت.
بــا همین ضرورت هم ســعی کردیــم در تدوین آیین نامههــای فجر از تجربه
اجرایی جشنواره ها بهره ببریم تا شکل برگزاری این رویدادها را به هم نزدیک
کنیــم ».وی ادامــه داد« :همــه اذعــان داریــم که امســال به لحــاظ اقتصادی
مشکالتی وجود دارد اما بدنه دولت تمام تالش خود را خواهد کرد ،این دوره
از جشنواره به بهترین شکل برگزار شود و به اهداف خود برسد».

برگزاری جشنوارهای
درنمایشگاه کتاب فرانکفورت

کارگاه آموزشی نقد موسیقی

کارگاه آمــوزش نقــد موســیقی با تدریــس آروین صداقتکیش بــا همکاری
کانون پژوهشــگران خانه موســیقی ایــران برگزار میشــود.این دومین کارگاه
نقد است که خان ه موسیقی با تدریس صداقتکیش برگزار میکند و در این
دوره محتوای درسها بهروز شده و نسبت به کارگاه پیشین بیشتر بر مسائل
ملموس و عملی نقد موســیقی تمرکز دارد .مدت این دوره  17جلسه است
و اسفند سالجاری تمام میشود.

«شیروانی داغ» در ایرانشهر

نمایــش «شــیروانی داغ» کــه با اقتبــاس و دراماتورژی ایــوب آقاخانی و رضا
بهارونــد از روی نمایشــنامه معــروف تنســی ویلیامز امریکایی بــرای تمرین
آماد ه شــده ،از اول آذر در ســالن ســمندریان تماشــاخانه ایرانشــهر بهعنوان
جدیدتریــن کار گــروه تئاتــر پوشــه و محصول مؤسســه پوشــه هنر پارســی به
کارگردانی ایوب آقاخانی برای نخستین بار در ایران روی صحنه خواهد رفت.

برگزاری شب ابوالقاسم الهوتی

شــب ابوالقاســم الهوتــی با همــکاری مجله بخــارا ،انجمن دوســتی ایران و
تاجیکســتان و خانه اندیشــمندان علوم انســانی و با ســخنرانی علیاشــرف
مجتهد شبســتری ،علی دهباشــی ،هدیه شــریفی ،مســعود عرفانیان و شاه
منصور شــاه میرزا ساعت پنج بعدازظهر دوشنبه شانزدهم مهرماه در تاالر
فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برپا میشود.

حضور «هیچکس» در امریکا

انیمیشــن کوتــاه «هیچکــس» ســاخته الهــام طرقــی بــه بیســت و هفتمین
جشنواره «سن لوییز» در امریکا راه یافت .این جشنواره از  ۱تا  ۱۱نوامبر برابر
با  ۱۰تا  ۲۰آبان ماه برگزار میشود.

رونمایی پوستر جشنواره عکس جایزه تهران

پوســتر و ســایت جشــنواره عکــس پنجمیــن جایــزه تهــران با حضــور احمد
مســجدجامعی (عضو شــورای اسالمی شــهر تهران) و جمعی از هنرمندان
در مرکز فرهنگی هنری دارالفنون رونمایی شد.

موسیقی علیقلی برای فیلم «تبریزی»

در میانــه مراحــل فنــی آمادهســازی نهایی فیلم ســینمایی «مــا همه با هم
هســتیم» ،محمدرضــا علیقلــی ســاخت موســیقی ایــن فیلــم را آغــاز کرد.
علیقلــی پیــش از این با «امکان مینــا» به کارگردانی کمــال تبریزی« ،خیلی
دور خیلــی نزدیــک» و «دختر» به کارگردانی رضا میرکریمی ،ســه ســیمرغ
بلورین کسب کرده بود.

بازگشت دوباره «گرگ و میش»

ستاره ایرانی همبازی دختر شیطان

خبــر میرســد کــه حســین زندبــاف تدویــن
فیلــم ســینمایی «دختر شــیطان» را به پایان
رســانده و این فیلم وارد مرحله تدوین شــده
اســت .فیلمــی کــه حمیــد فرخنــژاد نقــش
اصلــی آن را برعهده دارد و در کنار دو بازیگر
و خواننــده زن شــهیر هندی «ســونو نیگام» و
«آریجیت ســینک» بــازی میکنــد .این فیلم
ســینمایی بعــد از «ســام بمبئــی» دومیــن
فیلم مشترک ایرانو هند محسوب میشود.
گرچــه فرخنــژاد نخســتین بار در ســال  69در

فیلــم «کوچههــای عشــق» نقــش کوتاهی را
بازی کرده بــود ،اما ورود جدیاش به عرصه
بازیگری با عروس آتش کلید خورد .شاید اگر
اصرار خســرو ســینایی نبود که دســتیارش در
فیلــم «عروس آتش» نقش مرد خوزســتانی
را تســت کنــد ،خــود فرخنــژاد فکــرش را
نمیکرد که روزی جلوی دوربین سینما ظاهر
شــود و در خــواب هــم نمیدید کــه در آینده
تبدیل بــه یکی از ســتارههای ســینمای ایران
شــود .خالصه اینکه فرخنژاد با اکراه از پشت

صحنــه آمــد و یکــی از زیباتریــن نقشهــای
ســینمای ایــران را در عروس آتــش بازی کرد
و همیــن نقش کارت ســبزی شــد بــرای او در
ســینمای ایــران .حمیــد فرخنژاد کــه مدرک
کارگردانــی تئاتر از دانشــکده هنرهــای زیبای
دانشــگاه تهــران دارد ،در این ســالها یکی از
پرکارتریــن بازیگــران ســینما بــوده و در بیش
از  50فیلــم بــازی کــرده اســت .او ایــن اواخر
رو بــه تهیه کنندگی هم آورده اســت و یکی از
تهیهکنندگان گشت ارشاد بود.

فرخنژاد ســابقه بــازی در چنــد مجموعه
تلویزیونی را هم دارد که البته نمیتوان منکر
شــد که کارهای تلویزیونــیاش چندان موفق
از آب درنیامدهاند .فرخنژاد روندی سینوسی
در ســینما داشــته و از جملــه فیلمهایــی
کــه در آنهــا بــازی کــرده و خوش درخشــیده
اســت ،میتــوان بــه «ارتفــاع پســت»،
«چهارشــنبه ســوری»« ،آتشــکار» و
«زندگی مشــترک آقای محمودی»
اشاره کرد.

نمایشهای فرنگی با تماشاچیهای الکچری
چرا اخیراً برخی کارگردانهای تئاتر کارهای فرنگی را جایگزین آثار ایرانی کرده اند؟
مریم سادات گوشه
خبرنگار

تئاتــر در ایــران از آن دســته هنرهایــی
اســت که به خاطر زنده بودنش همواره
مخاطــب خاص خودش را داشــته و در
تمــام دوران عمر پر فراز و نشــیب خود
از حرکت بازنایســتاده است .شاید تئاتر
از آن دســته هنرهایی باشــد که هنوز در
ســبد خانوارهــای ایرانی چنان کــه باید
جا نیفتاده اســت .چنانکــه در این میانه
کــه در پیــچ و خــم فرهنگســازی جذب
مــردم برای دیــدن تئاتر هســتیم ،انگار
ایــن تئاتــر اســت کــه در پیــچ و خم یک
سراشــیبی اســت و آن طبقاتــی شــدن
مخاطبــان تئاتر» اســت .شــاید بــه قول
برخی کارشناسان بازهم جای شکر دارد
کــه طبقــه مرفــه جامعه به جــای اینکه
پولــش را صــرف کاری دیگــر کنــد برای
تئاترهای پــرزرق و بــرق خارجی هزینه
کنــد .تئاترهایی بــا رنگ و بــوی فرنگی،
لباسهــای فاخــر و طراحــی صحنهای
دلفریــب و بــه اصطــاح ســینماییها
«بیگ پروداکشــن» با بــازی چهرههایی
از ســینمای ایــران بــرای پرکــردن
ســالنهایی بــا قیمتهــای آنچنانــی؛
تئاتری به معنــای واقعی کلمه لوکس.
در این آشــفته بازار حــاال اگرتئاترایرانی
بــدون حمایــت ،نظارت و پشــتوانه این
مســیر را ادامه دهد شــاید روزی به زوال
رود؛زوالــی از نــوع پستونشــینی آثــار و
نمایشنامههای ایرانی.
ëëهــر کس هــر چقــدر بخواهد دســتمزد
تعیینمیکند
حــاال ســؤال اینجاســت کــه چــرا
کارگردانــان ایرانــی نمایشــنامههای
خارجــی را به ایرانــی ترجیح میدهند؟
آیا حوصله نوشــتن نمایشــنامه ندارند،
یا اینکه نمایشــنامه نویســان مطرح کم
هستند؟یابا افزایشدستمزدهاومسائل
اقتصــادی مواجهیم؟شــهابالدین
حسینپور کارگردان تئاتر که هشت سال
اســت با گروهش نمایشــنامه ایرانی کار
میکند ،در این باره به «ایران» میگوید:
«پیش از آن فقط هفت سال نمایشنامه
خارجــی کار کــردم .با توجه بــه اینکه هر
دو دنیــا را تجربــه کــردم ،انتخاب اصلی
یــک کارگــردان بــرای نمایشــنامه مورد
نظرش از دغدغهمندی او از محیطی که
در آن زندگی میکند ،بهدســت میآید.
پس مــا بهدنبال دغدغهای هســتیم که
آن نمایــش مورد عالقه مخاطب باشــد
یا بــه درد جامعــه ما بخــورد .پس برای
کارگردان متن ایرانی یا خارجی اهمیت
نــدارد .برخی کارگردانــان مثل من گروه

عکس :ایران تئاتر

نمایشگاه کتاب فرانکفورت برای نخستین مرتبه جشنواره
روی خـط انتخاب برترین آثار مکتوب که دستمایه اقتباس سینمایی
خـــــــبر شــدهاند را در ســالجاری برگزار میکند .در مراسم اهدای
ایــن جایــزه کــه صبــح روز پنجشــنبه هفتــه جــاری و در ســالن  ART+در این
نمایشــگاه برپا میشــود ،برترین آثار در زمینه کتاب تصویرســازی شده از آثار
سینمایی ،بهترین آثار اقتباسی بر مبنای کتابهای کودک و نوجوان و برترین
آثار اقتباسی از کتابهای بزرگسال تقدیر میشوند.
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نمایی از نمایش شازده کوچولو

دارند .در گروهمان هم نویســنده داریم.
پــس وقتی من نویســنده ایرانی باهوش
دارم وظیفــه فرهنگــی مــن اســت که از
نویســندهام حمایــت کنــم و ایــن یعنی
تعامل کارگردان و نویســنده و اجرای کار
او .متأسفانه بهدلیل اینکه کارگردانان با
نویســندگان تعامل ندارند ،برای همین
ارتباط درســتی بین آنهــا پیش نمیآید
کــه بــه درک متقابل یا روابط برســند که
از محصــوالت هم اســتفاده کنند .علت
دیگر که نمایشهای ایرانی کمتر شده به
دوعلت اســت؛ یکی اینکه از نمایشنامه
نویسان ما حمایت نمیشود تا به لحاظ
روانــی و رفــاه اقتصــادی بــه آن آرامش
برســند کــه تمــام وقتشــان را صــرف
نوشــتن کنند تا آنچــه را که نیــاز جامعه
است بنویسند ،بنابراین تولیدات درجه
یک ما بسیارمحدود میشود .دوم اینکه
در نظام آموزشی چه آموزش و پرورش
و چه در دانشــگاهها به هیچ عنوان هیچ
سیســتم تخصصی و نظام آموزشــی که
قرار باشــد یکســری اندیشــمند و متفکر
دســت به قلــم را تحویل بــازار کار دهد،
نداریم .اگر کســی ظهور کرده یک استثنا
بوده است».
او در ادامــه میگوید«:گاهــی
نمایشــنامههایی تولیــد میشــود کــه
خیلــی خــوب اســت امــا چــون آن
نمایشــنامهنویس در فشــار بــوده و
وقــت زیــادی برای خلــق اثر گذاشــته و
متأسفانه حمایت دولت را هم نداشته،
قیمتهایی را برای نمایشش میگذارد
کــه از پــس آن کارگــردان برنمیآیــد تــا
پول نمایشــنامه را بدهد .پس یک متن
ترجمــه خارجــی کار میکنــد .مگر یک
نمایشــنامه نویــس درجه یک در ســال

چنــد نمایشــنامه میتوانــد بنویســد؟
بنابراین قیمتــی میدهد کــه کارگردان
نمیتوانــد آن را بدهــد .دولــت نــه از
کارگــردان حمایــت میکنــد و نــه از
نمایشنامه نویس».
حســینپور ادامــه میدهــد«:در
شــرایط کنونــی کــه حمایــت معنوی و
توجــه دولــت به حــوزه فرهنــگ و هنر
بســیار کــم اســت ،اتفاقــات بســیاری
میافتــد .ســالن دار خصوصــی هــم
آنقــدر حمایت نمیشــود ،بــرای اینکه
هزینههــای اجــاره را دربیــاورد مجبــور
اســت هزینههــای ســنگینی از هنرمند
بگیرد تا از پس هزینههای خود بربیاید.
بنابرایــن او هم آســیب میبیند و برای
اینکه آســیبش را کم کنــد کمر هنرمند
را خــرد میکنــد و هنرمنــدی کــه مثــاً
نمایشــنامهای از نمایشــنامه نویــس
ایرانــی معروفی بــردارد ،میبیند فقط
ســه ماه کار میخواهد و دکور و شــرایط
و لبــاس آنچنانی میخواهــد .از طرفی
نــرخ بــاالی دســتمزدها و هزینههــای
طراح صحنه او را ناخودآگاه به ســمت
متــن خارجــی میکشــاند .متأســفانه
در تئاتــر هر کس هر چقــدر میخواهد
دســتمزد تعیین میکند .مگر میشود
در یــک صنــف تئاتــر آنقــدر بیقانونی
باشد».
ایــن کارگــردان ادامه میدهد« :ســطح
توقــع همــه پایین آمــده از تماشــاگر گرفته
تــا بازیگر .بازیگــران قدیم زیــر و بم متن را
در میآوردنــد و اگــر توانایــی کار را در خــود
میدیدنــد کار میکردنــد امــا اکنــون اول
میپرســند چقــدر؟ میتوانــی  50میلیــون
تومــان پــول بدهــی؟ متأســفانه وقتــی
فقرفرهنگــی در اجراگــر ایــن نیازهــا جاری

است ،همه آسیب میبینند و این میشود
کــه نمایشــنامه نویســان مــا قلــم را دیگــر
برنمیدارند».
ëëابتــذال در تئاتــر بــه خاطــر ورود
برخــی چهرههــای ســینمایی اســت نه
اشرافیگری و قیمت باالی بلیت
ایــوب آقاخانــی نمایشــنامه نویس
و کارگــردان تئاتــر در خصــوص اینکــه
بیشــتر کارگردانان حوزه تئاتر به سمت
متــون خارجــی میرونــد ،میگویــد:
«مــن بهعنــوان یکــی از نمایشــنامه
نویســانی کــه کارگردانــی هــم میکنــد
بجــز دو مــورد نمایشــنامه خارجــی از
مجموع  24کارگردانــی که انجام دادم
مشــخصاً تولیــدات بومــی خودمــان را
اجــرا کــردهام .بــا وجــود اینکــه خــودم
چنیــن تفکــری دارم و هــم نظــرم از
طرفــی مخالفتــی هم بــا آثــار خارجی
نــدارم .اتفاقــاً مخالفت با منــع اجرای
آثــار خارجــی دارم .بــرای اینکــه اگر ما
تمــام هــدف ذهنیمــان محصــوالت
داخلــی باشــد ،خــود بــه خــود ســقف
رقابــت و ارزشــگذاری در مســیر تدبــر
و تکامــل پاییــن میآیــد .مــن ترجیــح
میدهم با نســبت معقول همیشه آثار
خارجــی کنار آثار داخلی باشــند .اینکه
تعــداد آثار خارجــی بر ایرانــی بچربد،
بــا آن مخالفم .اما اینکــه در کل حذف
شــود هــم مخالفم.ایــن همجــواری به
مــا آموزشهــای بیشــتری میدهــد و
فرامــوش نکنیــم کــه تئاتر یــک دریچه
اســت بــرای گفتوگــو بیــن فرهنگها
نــه اینکــه صرفــاً آینــهای باشــد بــرای
بازنمایــی مصادیــق فرهنگــی مــا بــه
مــردم خودمان .در اینکه باید همیشــه
این نسبتها مهندسی معقولی داشته

اعضای هیأت انتخاب جشنواره موسیقی فجر معرفی شدند

صارمی :جشنواره امسال را ژانربندی نمیکنیم
ندا سیجانی
خبرنگار

طرفــداران فیلم پرفروش «گرگ و میش» به مناســبت
آن سوی دهمین ســالگرد اولین اکران این فیلم سینمایی ،دوباره
مــــــــرز
خونآشــامان محبــوب خــود را روی پردههــای ســینما
خواهنــد دیــد .آن طور که مهر به نقــل از ورایتی گفته فیلــم «گرگ و میش»
( )۲۰۰۸دوباره راهی ســینماها میشــود .بنابر اخبار منتشــر شــده قرار اســت
ایــن فیلم دوباره و قبل از جشــن هالووین در ســینماهای امریکا اکران شــود.
این اکران دو روزه به مناســبت دهمین ســالگرد اکران «گرگ و میش» است.
«گرگ و میش» فیلمی در ژانر فانتزی عاشقانه و از شاخه خونآشامها است
که بر اســاس کتابی پرفروش و به همین نام نوشــته «استفن میر»ساخته شد
و در ســال  ۲۰۰۸بیــش از  ۴۰۰میلیــون دالر فروش جهانی داشــت و منجر به
ساخت قسمتهای بعدی آن شد .این اکران ویژه را ویدیویی از صحبتهای
کاترین هاردویک ،کارگردان و جکســون راتبون ،بازیگر فیلم همراهی خواهد
کرد .دستاندرکاران این برنامه آن را تالشی برای عرضه یک تجربه منحصر
به فرد نامیدهاند؛ فراهم آوردن لذت دوباره تماشــای دســته جمعی «گرگ
و میش» روی پرده ســینما و همچنین دادن شانســی به طرفداران کم سن و
سالتر که 10سال پیش امکان دیدن این فیلم را در سینما نداشتهاند.

باشند و مدیریت شــوند موافقم .دلیل
پرداختــن مــا هم کمی بیش از ســلیقه
و گیشــه اســت .بنابرایــن مــا میمانیم
و نمایشــنامهای که باید سانســور شــود
یــا اصالً نبایــد کار کنــد ،یا ژانــری را کار
میکنیــم کــه االن مــردم بــا آن انس و
الفــت ندارنــد .همــه اینها مــا را به یک
اثــر خارجــی هدایــت میکنــد تــا تولید
را بــا یــک امنیــت باالتــر بــرای هنرمند
تضمین کند».
او در ادامــه افــزود« :وقتــی ایــن
روزهــا شــرایط اقتصادی پیچیده شــده
طبیعی اســت که دنبــال ضریب باالیی
از امنیت گشتن از سوی هنرمند رویکرد
عقالنــی باشــد و نبایــد آن را نقــد کــرد.
بایــد چیزهایــی دســت بــه دســت هــم
دهند تا فراتر از ســلیقه هنرمند احتماالً
کج ســلیقه ســبب شــود که او به سمت
آثــار خارجــی نــرود .آن چیزهــا زوایــای
مختلفی دارند .به هر صورت بستر برای
تولیــد ملــی بایــد فراهمتر شــود .اکنون
پیچیدگــی و وســواس و حساســیت هم
بیشترشده اســت .این خارج از سلیقه و
عالقه هنرمند است».
او در خصــوص لفــظ اشــرافی گــری
در تئاترهــای خصوصــی بــا قیمتهای
باالیش و مخاطبــان خاصش میگوید:
«این یک موج ژورنالیســتی است .تئاتر
اشــرافی یکسری موج ســواری مضحک
است .ما دو نوع تئاتر داریم .موافقم که
تئاتر به سمت ابتذال رفته است .یعنی
اینکــه ایــن ابتــذال را در اشــرافیگری
توجو
یــا قیمــت بــاالی بلیــت جســ 
نکنیــد .ایــن ابتــذال را در بازیگــری کــم
تــوان یا ناتــوان عرصــه هنر دیگــری که
احتمــاالً مقبولیــت عام بیشــتری دارد،
توجو کــرد که جــای هنرمند
باید جســ 
اصیــل تئاتر را تنگ کرده اســت .آنهم
بهدلیــل اینکه با ابتــذال اقتصادی تئاتر
دســت و پنجه نــرم میکنیــم .گرفتاری
تولیــد کننــده ،گیشــه اســت و گرفتــاری
سالندار ،شلوغتر شدن فضای اجراست
و همــه دســت به دســت هــم میدهند
کــه کارگردان نقــش را به کســانی بدهد
که ســه برابر یک هنرمنــد واقعی تئاتر،
محبوبیت دارند .بنابراین شــروع رشــد
ابتــذال اســت .تئاترماهیتــی باالتــر از
طبقات اجتماع در سرتاسر جهان دارد.
اما معنیاش این نیســت کــه تئاتر یک
بنیه اشــرافی دارد .اگر هم اینجا یک اثر
موزیــکال بــزرگ اجرا میشــود در همه
جــای دنیــا اجــرا میشــود و گرانتــر از
کارهای دیگر اســت .اما در این مقطع از
زمانه ما آیا زمان مناسبی برای این گونه
آثار است من هم مخالفم».

او در خصــوص حضــور نمایشهای
لوکــس و گرانقیمت معتقد اســت« :اگر
آن نمایش هم بتواند آن قشر از جامعه
را کــه بــه تفریحــات دیگــر میپردازند با
تئاتر آشــتی دهد چه بهتر .به نظر امتیاز
کمی نیســت .این هم یک فرهنگســازی
اســت .مــن منکــر این نیســتم که کســی
هــم دلــش بخواهد ایــن کار را ببینــد و از
نظر مالی نتواند و این آزار دهنده باشــد.
ایــن در همــه جای دنیا هم هســت.ذات
بودنش به از نبودنش است .تنوع داشتن
در فضای حوزه فرهنگ خوب است».
 ëëتئاترهایــی که اکنــون در هتلهــا اجرا
میشــود مبتــذل و فقط مختــص ایرانی
است
داریــوش مؤدبیــان کــه از جملــه
مترجمان پیشکسوت نمایشنامه است،
میگوید« :نمایشــنامه بهعنوان یک اثر
ادبی و بعد نمایشــی و زمینه ساز اجرا و
نمایش یک بحث است و اینکه اصالت
با کــدام اســت و رســالت هنرمند بومی
این اســت کــه بــه ســوی ادبیــات بومی
بــرود آیــا این به فرهنــگ تئاتر ما کمک
میکند یــا برعکس اگــر نمایش فرنگی
را اجــرا میکنیــم آیا فرهنــگ دیگران را
تبلیغ میکنیم .این یک اشــتباه محض
اســت .چنیــن نیســت .تئاتــر در واقع از
غــرب وارد شــده اســت .بویــژه پدیــده
نوپایی اســت و چیزی بیش از  200سال
هــم عمر نــدارد و هنــوز هــم قدمهای
نخســتین را برمــیدارد .مــا در ســال 40
یــک دوره شــکوفایی تئاتــر درام ایرانــی
و نمایشنامهنویســی ایرانــی داشــتهایم
و بعــد از ایــن دیگــر خامــوش شــده
اســت .نمیگویم کامالً خاموش شده و
همچنان بارقههایی بوده و همچنان در
حال تجربــه کردن هســتیم .آیا ما فقط
ملزم به درام ایرانی هســتیم .تئاتر یک
گستره اســت و اگر بخواهیم محدودش
کنیــم از قدرتــش کــم میکنیــم .اگــر
بگوییــم تئاتــر ایرانــی آن را بــه مرزهای
جغرافیایــی محــدود کردیــم .تئاتر یک
زبان اســت .میتوانیم بگوییــم آیا تئاتر
داشــته باشیم یا نداشــته باشیم.تئاتری
کــه بــ ه صــورت آزاد در هتلهــا اکنــون
اجــرا میکننــد فقــط در ایــران اســت و
بــه شــکل ایرانــی اســت .هیــچ کجــای
دنیــا به این شــکل وجود نــدارد .تئاتری
کــه گاهــی بــه آن مبتــذل و عوام پســند
میگوییــم .که حتی به تئاتــر هم لطمه
میزند چــون مردم برای خوشــگذرانی
میرونــد و نــه بــرای اینکــه چیــزی یــاد
بگیرنــد؛ کمدیهــای مردمپســند کــه
دقیقــاً ایرانــی اســت و خلــق و خــوی
مردم را دارد».

دبیرخانــه ســی وچهارمیــن جشــنواره
موســیقی فجراســامی اعضــای هیــأت
انتخــاب ایــن دوره را بــرای بررســی آثار
شــرکتکننده معرفــی کرد .ایــن هیأت
طبــق آنچــه درآییننامــه جشــنواره
موســیقی فجــر آمــده اســت ،وظیفــه
انتخــاب گروههــا را بــرای اجــرا در ایــن
رویــداد موســیقایی برعهــده دارنــد.
بخشــی از اجراها از هنرمندان شــاخص
و فعال موســیقی کشور انتخاب میشود
و بخــش دیگر اجرای هنرمندانی اســت
که از طریق فراخوان درخواســت حضور
در جشــنواره را دارنــد و هیأت انتخاب با
بررسی آثار ارسالی تعدادی از هنرمندان
متقاضی برای اجرا در جشنواره موسیقی
فجر را انتخاب میکند.
امیر بــکان ،رامیــن بهنــا ،امیرمهیار
تفرشــیپور ،مانــی جعفــرزاده ،بابــک

چمــن آرا ،کیــوان فرزیــن ،آیدیــن
صمیمیمفخــم ،ناصــر صفاریــان،
شهرام صارمی (مدیراجرایی جشنواره)
و همچنیــن شــاهین فرهــت در مســند
دبیــر جشــنواره و رئیس هیــأت انتخاب
آثــار ،اعضــای هیــأت انتخــاب ســی و
چهارمین جشــنواره موسیقی را تشکیل
میدهند.
کیــوان فرزیــن موســیقیدان ومنتقد
موسیقی و یکی ازاعضای هیأت انتخاب
آثــار جشــنواره موســیقی فجــر درمــورد
معیار انتخــاب گروهها گفت :این شــورا
بهتازگی راهاندازی شده است و براساس
سیاســتهای کلــی کــه درآییننامــه
مشــخص شــده اســت ســازوکار گــروه
و انتخــاب آن طــی جلســاتی بــزودی
مشخص خواهد شــد و بهنتایج درستی
دســت خواهیــم یافــت .البتــه تمامــی
انتخابهــا طبــق آییــن نامه جشــنواره
موسیقی فجر انجام میگیرد و بر اساس
آنچــه در آییننامــه قیــد شــده اســت

کیفیــت درهــر ژانرموســیقی در اولویت
قرار دارد و این مهمترین اتفاقی اســت
کــه در جشــنواره موســیقی فجر امســال
شــاهد خواهیم بود چرا کــه پیش از این

آییــن نامهای برای جشــنواره موســیقی
فجر تدوین نشــده بــود .فرزین در ادامه
تصریــح کــرد :هراتفاق مهــم ومنطقی
نیازمند چارچوب و سیاســت کلی است

کــه باید طبق آن حرکت کرد و کار کردن
در ایــن چارچوب آزادی عمل هر فردی
را مشــخص میکند .درواقع شــیوه نامه
جشنواره موســیقی فجر برای نظاممند
شــدن چنین اتفاقهای بزرگ فرهنگی
ضــروری اســت و حرکــت رو بــه جلویی
خواهــد بود .مهمتراینکه این آیین نامه
بازنگری میشــود و قطعاً در ســالهای
آینده تکامل بیشتری خواهد یافت.
شــهرام صارمــی مدیراجرایــی
جشــنواره ســی وچهــارم نیز درایــن باره
گفت :جشنواره امسال بهصورت گروهی
و یــک شــورا بازبینــی میشــود و نکتــه
دیگراینکــه جشــنواره امســال ژانربندی
نخواهــد بــود بلکــه از تمامــی کارهــای
ارسال شده آثار با کیفیت انتخاب خواهد
شد.البته ستاد جشنواره تالش میکنند تا
با رایزنی تعدادی از گروههای موســیقی
را کــه قطعــاً بــا فراخــوان در جشــنواره
شرکت نخواهند کرد دعوت کنند.
او درمــورد بخــش بینالملــل و

مشــکالت ارز دولتی گفــت :تمام تالش
مــا ایــن اســت کــه گروههــای خارجــی
خیلی خوب به جشــنواره دعوت شــوند
امــا با توجه به مشــکل ارزدولتی که تنها
به مــواد غذایــی و دارو اختصــاص دارد
قطعــاً گروههــای خارجــی بــا ارز آزاد به
ایران خواهند آمد که این اتفاق میتواند
محدودیتهایــی بــه لحــاظ انتخــاب
گروههــا داشــته باشــد و بــر این اســاس
بهدنبالاسپانسرهستیم.
فراخــوان رســمی ســیوچهارمین
جشــنواره موسیقی فجر در تاریخ ششم
شــهریور اعــام شــد و عالقهمنــدان بــه
حضور در این رویداد میتوانند تا تاریخ
 ۱۵آذر بــر اســاس قوانین و مقررات ذکر
شــده در سامانه جشنواره موسیقی فجر
یو
درخواســت خــود را ارائــه کننــد .ســ 
چهارمیــن جشــنواره موســیقی فجــر از
تاریخ  ۲۴تا  ۳۰بهمن ماه ســالجاری با
دبیری شــاهین فرهــت در تهران برگزار
میشود.

