
اسعدیان:
4 فیلم جدید  از چهارشنبه اکران می شود 
همایون اسعدیان، سخنگوی شورای صنفی نمایش عنوان کرد که 
چهار فیلم جدید از فردا چهارشنبه ۲۶ مردادماه روی پرده می روند.

همایون اسعدیان، س��خنگوی ش��ورای صنفی نمایش درباره 
خروجی جلس��ه یک ش��نبه ۲۳ مردادم��اه این ش��ورا به مهر 
گفت: در این جلسه مقرر ش��د از ۲۶ مردادماه فیلم سینمایی 
»رؤیای سهراب« در پردیس شهر آفتاب شیراز، »برای مرجان« 
در سرگروه ملت، »ابلق« در س��رگروه کورش و »شب طالیی« 

به سرگروهی پردیس هویزه مشهد روی پرده بروند.
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امام حسن علیه السالم فرمودند:
 نابودی مردم در سه چیز است:

 تكبر و حرص و حسادت؛ زیرا تكبر، 
باعث نابودی دین اس��ت و ابلیس به 

سبب همین خصلت لعنت شد!
حرص دشمن جان است و به واسطه 
همین خوی آدم از بهشت رانده شد! 
و حس��ادت، راهنمای به سوی بدی و 
نابه کاری است و بر اثر همین حسادت 

بود که قابیل، هابیل را کشت!
بحار األنوار: ۶/111/87.

 صداي مختار باید دوبله مي شد
 اما عرب نیا موافق نبود

حمید رضا آشتیاني پور: در سینماي ما 70، 80 درصد بازیگران توانایي اینكه به جاي 
خودشان در همان ریتم فیلم حرف بزنند را ندارند، چراکه این خودش قابلیتي مي خواهد 

که یك دوبلور توانایي این را دارد

پیش�نهاد دوبل�ه ص�داي مخت�ار را 
م�ن ب�ه داود میرباق�ري دادم و ب�ه 
نظ�رم مهم تری�ن نقش�ي ک�ه بای�د 
دوبل�ه مي ش�د، همی�ن نق�ش بود. 
حمیدرضا آش��تیاني پور ک��ه به صداي 
امین تارخ در »معصومیت از دست رفته« 
یا ابراهیم اش��تر در مختارنامه شناخته 
مي شود، ناگفته اي از سریال  »مختارنامه« 
و فریب��رز عرب نی��ا مط��رح مي کند که 

قابل تأمل است. 
این دوبلور پیشكسوت در اینباره به تسنیم 

مي گوید: فریبرز عرب نیا بازیگر خوبي است، اما نمي دانم به چه 
دلیل نوع گویشش در »مختارنامه« به دلیل محدودیتي که در 
صدابرداري بوده یا هدایت هاي صدابردار یا تشخیص خود بازیگر 
و کارگردان، در نحوه گفت وگو این وضعیت را به وجود آورد که به 
نظرم نوع گویش این بازیگر مناسب آن نقش نبود و کاراکتر صوتي 
این بازیگر براي آن نقش به  روز نشده بود. به هر حال جزو نقش هایي 
بود که باید دوبله مي شد و دوبله شدنش چیزي از شأن این بازیگر 
کم نمي کرد. چه بسا کمک مي کرد که آن نقش، موقعیت بهتري 

پیدا کند. متأسفانه این در طول کار رعایت نشده بود. 
وی گفت:  من اصرار داشتم این نقش دوبله شود. منتها آقاي 
میرباقري با توجه به قولي که به آقاي عرب نیا داده بود، ترجیح 
داد صداي ایشان باقي بماند. بعدها دوستان دیگري گفتند و 
هنوز هم مي گویند اي  کاش، صداي مختار هم دوبله مي شد. 
بیشتر بحث تعهد اخالقي که آقاي میرباقري به آقاي عرب نیا 
داشتند، مطرح بود. عرب نیا هم فكر مي کرد، صدایش دوبله 
شود ممكن است از اهمیت کار بازي ایشان کم کند. در حالي 
که معلوم شد این طوري نیس��ت و ما وقتي »معصومیت از 
دس��ت رفته« را دوبله کردیم، چیزي از ارزش هاي کار آقاي 
تارخ کم نشد. دوستاني معتقد بودند که به کیفیت پخش و 

نقش کمک هم کرد. 
آشتیاني پور در پاسخ به این س��ؤال که کاراکترهایي که دوبله 
نشدند، صداي سرصحنه شان کفایت کرد یا اینكه به استودیو 
آمدند و به جاي خودش��ان صحبت کردن��د، اینگونه توضیح 

مي دهد: مهدي فخیم زاده آمد و به جاي 
خودش صحبت ک��رد. در »مختارنامه« 
عمدتاً صدا س��رصحنه بود و یک جاهایي 
اصالحیه داش��تند. آقاي عرب نیا صداي 
سر صحنه بود و مواردي اصالحیه داشت 
که با هماهنگي آقاي میرباقري مي آمدند 
و انجام مي دادند ، اما آقاي زندگاني و آقاي 
اصالني مواردي اصالح شد که در حضور 
خود من اتفاق افتاد. خوشبختانه در کنار 
ضعف در میكس که اعتق��اد دارم خیلي 
خوب نبود،  از جهت ن��وع صدابرداري و 
ترکیب صداي س��رصحنه با اصالحیه ه��اي بازیگراني که به 
استودیو آمدند و جاي  خودشان صحبت کردند، طوري این دو 
با هم ترکیب شدند با وسواس و ظرافتي که به خرج داده شد، 

خیلي لو نمي رفت. 
این صداپیشه توضیح داد: باید بگویم 90 درصد صداي فیلم ها 
و حتي دیالوگ ها بعد از اجراي صحنه به وسیله خود بازیگران 
تكرار و در مواردي اصالح مي شود و اگر همان را بخواهیم مورد 
مقایسه قرار دهیم، به نوعي دوبله محسوب مي شود، بنابراین 
در سینماي ما 70، 80 درصد بازیگران توانایي اینكه به جاي 
خودشان حرف بزنند در همان ریتم فیلم را ندارند، چراکه این 
خودش قابلیتي مي خواهد که یک دوبلور توانایي این را دارد که 
یک گویش را به اشكال مختلف اجرا کند. در ارتباط با مجموعه 
»مختارنامه« نیز نقش هایي که دوبله شدند، هیچ رفتار تدافعي 

از سوي بازیگران آنها ایجاد نشد.
داوود میرباقری با من تماس گرفت و گفت به این نتیجه رسیده  
که باید بعضی از صدا ها و نقش  ها دوبله شود. ما زمانی که قرار 
گذاشتیم قسمت  هایی را دیدم و پیشنهادم را مطرح کردم. قرار 
بر این شد که بخشی از نقش  ها دوبله شوند. البته مواردی هم 
بود که آقای میرباقری شاید خیلی به دوبله آنها فكر نكرده بود اما 
زمانی که من این پیشنهاد را دادم این اتفاق افتاد. البته یک مورد 
خاص که آقای میرباقری بنا به دالیلی نپذیرفتند دوبله شود. اما 
من معتقدم اگر دوبله  می شد سرنوشت کار از جهت ارتباط با 

مخاطب به گونه دیگری رقم می خورد. 

      کتاب

توضیحات قائم مقام وزارت میراث فرهنگي درباره بافت تاریخي شیراز

حفظ خانه هاي قدیمي شیراز منوط به مفاهمه است
انتقاد رئیس سازمان سینمایی از کاستی های سینما در نمایش ایران قوی و زیبا

سینما به بازسازی، تحول و جراحی نیاز دارد
   محمدصادق عابدینی

از  تصوی�ری درس�ت  نمای�ش  در  ای�ران  س�ینمای 
ای�ران زیب�ا و ق�وی کاس�تی دارد و متأس�فانه گاه�ی 
تصوی�ر غرب پس�ند از ای�ران ب�ه نمای�ش می گ�ذارد. 
محمد خزاعی، رئیس س��ازمان س��ینمایی در مراس��م تجلیل از 
خبرنگاران حوزه سینما، خواستار هوش��یاری رسانه ای در مقابل 
فضاس��ازی غرب علیه ایران ش��د و گفت: س��ینمای ایران با همه 
افتخارات و موفقیت های بین المللی هنوز در ارائه تصویر ایران قوی 
و زیبا کاستی هایی دارد و متأسفانه گاهی مصرف کننده اندیشه و 
سلیقه های غرب اس��ت. خزاعی ادامه داد: رسانه ها به دلیل قدرت 
تأثیرگذاری بر جامعه، همیشه در خطر نفوذ فرهنگی اتاق های فكر 
دشمنان قرار دارند. پس ضروری است با آگاهی و هوشیاری نسبت 
به رسالت اجتماعی و ملی به ناقل تفكرات دشمن تبدیل نشویم. 
بیش از هر گروه اجتماعی این جامعه رسانه ای است که باید از قلم 
و قدمش مراقبت کند.   در عصری زندگی می کنیم که رس��انه ها تا 
اندرونی خلوت ش��هروندان نفوذ کرده اند. پس نسبت به انتشار هر 
پیامی مسئولیم. در جایی مطالعه کردم »بیش از گلوله ها، کلمات آدم 
کشتند«، پس باید از این سالح مهم درست استفاده کنیم. هیچ دینی 
به اندازه اسالم به قلم، نوشتن و خواندن حرمت و ارج نداده است. وی 
گفت: از نقدهای سازنده و جهت بخش و منصفانه استقبال می کنم. 
البته ممكن اس��ت برخی نقدها ناشی از ش��یطنت، رانت خواهی، 
سهم خواهی و باج خواهی باش��د. اینگونه سنگ اندازی ها در عزم و 
اراده بنده و همكارانم و در حرکت قطار س��ینمای انقالب تأثیری 
ندارد. پس ضمن احترام، استقبال و نیاز به نقدهای سازنده و راه گشا از 

نقدهای مریض، زرد، منفعت جویانه، شخصی، باندی و جناحی ابایی 
نداریم. معتقدم رسالت مطبوعاتی با شیطنت مطبوعاتی فرق دارد. 
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد: وقتی از رسانه حرف 
می زنیم از قدرت عظیمی صحبت می کنیم که وظیفه آگاهی بخشی 
و تحول خواهی را بر دوش دارد. تاکنون هم این چراغ به همت و کمک 
شما روشن مانده است.  طبیعی است هرگونه تغییر با واکنش برخی 
گروه های واپس گرا مواجه شود.  با قطعیت می گویم؛ سینمای ایران 
در محتوا و اندیش��ه ورزی، در احیای مخاطب و مخاطب سازی، در 
بازاریابی منطقه ای و بین المللی و برای کمک به رشد فرهنگ عمومی 
به بازس��ازی، جراحی و تحول نیاز دارد. خزاعی با اشاره به کارنامه 
سازمان سینمایی در دوران جدید بیان داشت: »احیای شورای عالی 
سینما، بازنگری در آیین نامه های ساخت و نمایش، تدوین طرح ها و 
مأموریت های پنج  ساله مؤسسات سینمایی، توجه به ظرفیت های 
تازه در حوزه اس��تان ها و شهرس��تان های در مسیر تحقق عدالت 

فرهنگی، تعامل با صنوف از جمله دستاوردهای این دوره است.«

   محمد صادقي
موضوع تخریب بافت تاریخي در شهر شیراز به یك چالش میان 
میراث فرهنگي و برخي از دستگاه ها تبدیل شده است و وزارت 
میراث فرهنگي به دنبال مفاهمه براي حفظ این خانه ها اس�ت. 
علي دارابي، قائم مق��ام وزیر میراث فرهنگي درب��اره تخریب چند 
خانه تاریخي در شیراز که بافت تاریخي این شهر را تهدید مي کند، 
اظهار کرد: بحث مربوط به بافت ش��یراز موضوعي نیست که فقط 
وزارت میراث فرهنگي، تصمیم گیرنده باشد، البته به عنوان متولي 
میراث فرهنگي، هیئتي را مش��خص کردیم و رئیس پژوهش��گاه 
میراث فرهنگي هم نماینده تام االختی��ار وزارتخانه در این موضوع 
است، چون ایشان هشت سال رئیس میراث فارس بودند و شناخت 
کافي از مجموعه دارند و از طرفي، امكانات گس��ترده اي در اختیار 
پژوهشگاه اس��ت.  وي افزود: هیئت هاي متعددي از وزارت میراث 
فرهنگي، وزارت راه و شهرسازي و دستگاه هاي دیگر از بافت شیراز 
بازدید کردند و بنا است جلسه مشترکي را با وزارت راه و شهرسازي 

در شیراز برگزار کنیم تا براساس گزارش هایي که هر دستگاه دارد در 
آن جلسه به جمع بندي برس��یم.  معاون میراث فرهنگي ادامه داد: 
درباره بافت شیراز باید کارگروه مشترکي متشكل از وزارت راه، وزارت 
میراث، استانداري و تولیت حرم شاهچراغ به جمع بندي برسد و بر 
آن اساس تصمیم گیري شود. خیلي ها معتقدند در شیراز خانه هاي 
بیشتري خراب مي ش��ود، اما آن گزارش ها تا وقتي گزارش رسمي 
میراث فرهنگي منتشر نشود، قابل اعتنا نیست.  دارابي، زمان انتشار 
گزارش بافت شیراز را مستلزم این دانست که هیئتي از وزارتخانه هاي 
میراث و شهرسازي از بافت شیراز بازدید کند و افزود: البته این هیئت 
چندبار به شیراز رفته است و جلساتي هم داشته است، اما کاري که 
مشكل ایجاد کرده این است که میان دیدگاه ما و دستگاه هاي دیگر 
اختالف نظر فراوان اس��ت. باید دیدگاه ها به هم نزدیک شود تا این 
موضوع را مدیریت کنیم.  وي خاطر نشان کرد: وقتي دستگاهي معتقد 
است همه آن بافت تاریخي شیراز باید تخریب شود، با دستگاهي که 
معتقد است خانه ها تک به تک باید شناسایي و ارزشیابي شود، فاصله 
زیادي است و مفاهمه آن زمان مي برد. بخشي از این موضوع هم به 
بحث هاي کارشناسي ما در وزارت میراث فرهنگي برمي گردد تا هم 
بافت تاریخي را محافظت کنیم و هم اگر امكان گره گش��ایي وجود 
دارد، گره را باز کنیم.  معاون میراث فرهنگي وزارت میراث فرهنگي 
اظهار داشت: خانه هایي که وزارت راه خریداري مي کند، خانه هایي 
است که از نظر میراث فرهنگي، البته تعدادي از آنها، چون نقشه آنجا 
االن در اختیارم نیست، ولي آنچه بر اساس پرونده پیش روي میراث 
فرهنگي است، خانه هاي ثبت شده بوده و نمي شود وسط کار دنبال 

خانه هاي ثبت نشده باشیم

دبیر چهل و یكمین جشنواره بین المللي تئاتر فجر در نشست خبري مطرح کرد

سهم بيشتر شهرستاني ها از تئاتر فجر
طبق فراخوان حضور همه سالیق براي شرکت در جشنواره تئاتر فجر فراهم است و ما پذیراي همه دوستان هستیم

جواد محرمی      یادداشت

    سینما

     دوبله

 دلخوشی به شورای سينما 
چقدر توجيه دارد؟ 

محمد خزاعی اخیراً در جلسه شورای هنر بار دیگر نسبت به تشكیل 
شورای سینما با حضور معاون رئیس جمهور وعده داد، اما اساساً 
تشكیل چنین شورایی با حضور رئیس جمهور یا معاون وی تا چه 

میزان می تواند موجب حل مشكالت سینما شود. 
اساس��اً حضور رئیس جمهور یا معاون اول وی در یک ش��ورا زمانی 
موضوعیت پیدا می کند که مشكل مورد بررسی با دو عامل قدرت یا 
منابع مالی قابل حل باشد، یعنی گیر اصلی مشكل به امضای یک مقام 
ارشد اجرایی وابسته باشد، اما آیا سینمای ایران چنین مشكلی دارد؟ 
حقیقت ماجرا این است که مشكل سینمای ایران کمبود منابع 
یا امكانات نیست تا شورای عالی سینما بتواند آن را مرتفع کند. 
مشكل س��ینمای ایران کمبود پژوهش دقیق و آسیب شناسی 
ماهرانه است، مشكل سینمای ایران کمبود اقدامات کارشناسانه 
است. وقتی از غلبه نگاه س��خت افزاری در حل مشكالت کشور 
حرف می زنیم، دقیقاً به این اشاره می کنیم که در تأسیس شورای 

عالی برای سینما نگاه و رویكرد کارشناسی محور نیست. 
سینما هنری تخصصی است که نیاز به کار کارشناسی دقیق و 
موشكافانه دارد و به طور قطع رئیس جمهور یا معاون او نمی توانند 
به حل مشكالت اساسی آن کمكی کنند، جز اینكه مشخص شود 
این حوزه گیر کمبود منابع است یا مشكلی دارد که بازوی قدرت 

می تواند آن را در یک جلسه و با یک امضا مرتفع کند. 
مهدی کلهر اولین مدیر سینمایی پس از انقالب اسالمی سه سال 
پیش در گفت وگو با »جوان« درباره شورای عالی سینما به این نكته 
اشاره کرده بود: »برخی سیاست های شمقدری اشتباه بود. همان 
زمان که شورای عالی سینما را که رأس آن معاون سینمایی است 
به رئیس جمهور ارتقا داد، کار اشتباهی کرد. اصالً به رئیس جمهور 
چه ربطی دارد، کدام رئیس جمهوری می تواند بنشیند و ۲00 فیلم 
ببیند. او آن یک فیلمی را که مورد بحث است، می تواند ببیند. اصاًل 
ببیند، مگر می تواند بفهمد؟ حاال مردم مثاًل به رئیس جمهوری 
رأی می دهند که سینما هم بفهمد، یعنی الیه دهم فیلم را بفهمد! 
از کجا می خواهد بفهمد. سینما احتیاج به متخصص سینما دارد. 
اینها کار های غلطی بود که انجام گرفت و اش��تباه بود. فرهنگ 
چیزی است که متولی آن وزارت فرهنگ است. صداوسیما متولی 
است، رسانه ها متولی هستند. آنها باید به فیلمساز خط بدهند، این 
خط دادن هم نباید مستقیم باشد، یعنی باید فضایی فراهم کند که 
فیلمساز به آن سمت برود، وقتی تو سیاستگذاری نمی کنی، وقتی 

تو خط نمی دهی، او از جای دیگری خط می گیرد.«
البته برخی از اعضای شورای موسوم به عالی سینما که در دولت 
دهم به عضوی��ت درآمدند از جمله احمد نجف��ی معتقد بودند 
دنبال نشدن مصوبات این ش��ورا در دولت های بعدی منجر به 
نتیجه ندادن آن شده بود: »متأسفانه به کرات شنیده ام که گفته 
می شود شورای عالی سینما در دولت دهم هیچ خروجی نداشته 
است و من به عنوان یكی از اعضای این شورا این گفته ها را تأیید 
نمی کنم، زیرا در این جلسات تصمیم های بسیاری گرفته شد، اما 

هیچ یک از این مصوبات در دولت یازدهم پیگیری نشد.« 
وی درباره مصوبات پیگیری  نشده نیز گفته بود: »به عنوان مثال ۲ هزار 
و 800 سهمیه مسكن مهر برای سینماگران گرفتیم و افراد بسیاری 
نامنویسی کردند، اما پیگیری نشد.« همین حرف از احمد نجفی نشان 
می دهد شورای عالی سینما وقتش را نه به مسائل عادی سینما، بلكه 
به مسائل حاشیه ای سینما اختصاص داده است، مسائلی که ذاتاً ربطی 

به سینما ندارند و می توان آنها را از طرق دیگری دنبال کرد.
 عضو سابق شورای عالی س��ینما با اشاره به اینكه نگاه جدیدی 
به آموزش در رشته های مختلف سینما در شورای عالی سینما 
وجود داشته، توضیح داده بود: »یكی دیگر از سرفصل های مصوب 
در این شورا، رویكرد تازه به مقوله آموزش در صنعت سینما بود، 
ولی آن موضوع هم هیچ خروجی  در دولت جدید نداشت. ما تا 
آخرین جلسه شورا همه کارها را با دقت و حساسیت پیش بردیم 
و دولت جدید باید راه را ادامه می داد، اما بدون هیچ دلیل موجهی 

مجموع فعالیت های شورای عالی سینما رها شد.«
به نظر می رسد اگر قرار باشد در طول دوره یک دولت برای مثال 
دو یا سه بار ش��ورای س��ینما با حضور مقامات ارشد تشكیل و 
مصوبات آن موکول به آینده شود و به عمر دولت فعلی نرسد باز 

فلسفه وجودی چنین شورایی زیر سؤال است.

 پویش کتابخوانی »هم خوان« 
با محوریت کتاب »پیامبر بی معجزه« 

اولین دوره پویش کتابخوانی »هم خوان« 
با محوری�ت کت�اب »پیامب�ر بی معجزه« 
از س�وی انتش�ارات صاد برگزار می شود.

نخستین دوره این پویش از پنج شنبه ۲7 مردادماه 
برابر با ۲0 ماه محرم تا ش��نبه ۲۶ ش��هریورماه، 
مصادف با ۲0 ماه صفر با محوریت کتاب »پیامبر 
بی معجزه« به همت انتشارات صاد برگزار می شود. 
کتاب »پیامب��ر بی معجزه«، نوش��ته محمدعلی 
رکنی سال گذشته به مرحله نهایی بخش داستان 
بلند و رمان چهاردهمین جایزه ادبی »جالل آل احمد« راه یافت و نامزد دریافت جایزه 
شد. »پیامبر بی معجزه«، داستان روحانی مبلغی است که به همراه همسرش در ایام 
محرم عازم تبلیغ است و در بین راه گرفتار اشرار می شود. این گرفتاری شروع ماجرایی 
پرافت وخیز برای این طلبه است. رکنی، اولین رمانش را در ۳۳ سالگی با نام »سنگی که 
نیفتاد« نوشت و برگزیده کتاب سال جشنواره شهید حبیب غنی پور شد. او یكی از چهار 
نویسنده ای بود که سه سال قبل با رأی مردمی در بخش آتیه داستان ایرانی انتخاب شد 
و جایزه جالل آل احمد را در دوره یازدهم دریافت کرد. کسب رتبه نخست بخش کودك 
و نوجوان جشنواره »خاتم« و برگزیده شدن در جشنواره های »اشراق« و »هنرهای 
آسمانی« و »کنگره ملی داستان روحانیت و دفاع مقدس« هم در کارنامه این نویسنده، 
ثبت شده است. عالقه مندان برای تهیه کتاب و شرکت در مسابقه می توانند عدد یک 
را به 1000۳0۳1۳۲ ارسال یا به نشانیwww.hamkhaan.ir  مراجعه کنند. برای 
شرکت کنندگان در این پویش، سه جایزه سفر به عتبات عالیات همراه با خانواده، ۳1۳ 
کد تخفیف 80 درصدی برای دریافت نسخه الكترونیک و صوتی کتاب های انتشارات 

صاد و اشتراك یک ساله فیدیبو برای 7۲ نفر در نظر گرفته شده است.

   مصطفي شاه کرمي
دبیر چهل و یكمین جشنواره بین المللي تئاتر 
فجر با تأکید بر اینكه جشنواره فجر تالقي افكار 
مختلف است و تنوع س�لیقه ذات جشنواره 
است و براي ما کیفیت، موضوع و محتوا و عمل 
کردن طبق چارچوب فراخوان مد نظر است، 
مي گوید هیچ کار تكراري در جشنواره امسال 
حضور نخواهد داشت و مثل سال هاي گذشته 
تئاتر شهرس�تان در اولویت ما است و سهم 
بچه هاي شهرستان بیشتر از تهران خواهد بود. 
کوروش زارعي، دبیر چهل و یكمین جش��نواره 
بین المللي تئاتر فجر روز گذش��ته در نشس��ت 
خبري این رویداد ضمن اشاره به اینكه من خودم 
محصول جشنواره تئاتر فجر بودم و با مسائل آن 
آشنا هستم، در رابطه با شرایط برگزاري این دوره 
از جشنواره گفت: در فراخواني که امروز منتشر 
ش��د تغییراتي ایجاد ش��ده و یک یا دو بخش از 
جشنواره شده است. طي همفكري که با هنرمندان 
دوره هاي قبلي و شهرس��تان ها داشتیم به این 
نتیجه رسیدیم جش��نواره در سال هاي اخیر آن 

شور و هیجان قبل را ندارد. 
وي درباره ح��ذف بخش مرور آث��ار عنوان کرد: 
تمایل و رغبتي براي دیدن آثاری که در طول سال 
اجرا رفتند، وجود نداش��ت و معموالً گروه ها هم 
بي انگیزه بودند و با همه گروه در جشنواره شرکت 
نمي کردند، بنابراین براي بازگشت شور و رغبت به 
جشنواره امسال همه آثار تولیدات تازه هستند و 
در بخش استان ها هم تولیدات برگزیده استان ها 
در جش��نواره حضور مي یابند. البته یک بخش 
ویژه مخصوص هنرمندان پیشكس��وت داریم و 
نمایش هاي پرمخاطب س��ال قبل هم به دعوت 
دبیر در این بخش حضور دارند. در این دوره قرار 
است رونمایي از آثاري داشته باشیم که سال آینده 

قرار است در کشور روي صحنه بروند. 
   هنوز رقم بودجه اعالم نشده است!

دبیر چه��ل و یكمین دوره جش��نواره بین المللي 
تئاتر فجر در توضیح علت تأخیر در اعالم فراخوان 
جشنواره بیان کرد: امسال براي اولین بار بازخوان ها، 
بازبین ها و داوران برخي بخش ها را معرفي کردیم 
که اتفاق جدیدي است. هنوز بودجه جشنواره به ما 
اعالم نشده و به همین دلیل فراخوان را دیر اعالم 
کردیم. تمام تالش مان این اس��ت که از دوستان 
باالدستي بودجه مان را بگیریم، چون شرایط بسیار 

سخت ش��ده و من چون خودم بازیگر و کارگردان 
تئاتر هستم، شرایط نامناسب اقتصادي را مي دانم. 
این هنرمند متذکر شد: اگر بخواهیم چند اثر خوب 
بین المللي از اروپا یا شرق آس��یا را دعوت کنیم، 
هزینه زی��ادي را باید متقبل ش��ویم. هزینه هاي 
اسكان، رفت و آمد یا دستمزد احتمالي گروه هاي 
حرفه اي باعث مي ش��ود چند اجرا این گروه ها در 
ایران چند میلیارد تمام ش��ود. به هر حال مسئله 
بودجه چالش عظیمي است که پیش روي ماست و 
امیدوارم دوستان وزارت ارشاد صحبت هاي من را 
بشنوند، چون در غیر این صورت نمي توانیم از آثار 
با کیفیت بین المللي دعوت کنیم. قصد تعطیلي 
بخش بین الملل جش��نواره را نداریم، چراکه در 
این صورت بعداً مي گویند کوروش زارعي بخش 
بین الملل جشنواره را تعطیل کرد. سابقه تئاتري 
من از س��ابقه مدیریتي ام اهمیت بیشتري دارد و 

خود را بدنام نمي کنم. 
زارعي در حال��ي که تأکید کرد مثل س��ال هاي 
گذش��ته تئاتر شهرس��تان در اولویت ما است و 
سهم بچه هاي شهرستان بیشتر از تهران خواهد 
بود، درباره حضور این گروه ها در جشنواره اظهار 
داش��ت: قول نمي دهم اما امی��دوارم خدا به من 
کمک کند و بتوانم گروه هاي شهرستاني را چند 
روز بیشتر در جشنواره نگه دارم تا تبادل و انتقال 
تجربه بهتري صورت گیرد. تالش مان این است 
که با حضور استادان برجسته از کشورهاي دیگر 
ورك شاپ هاي خوبي برگزار کنیم. همچنین تالش 
مي کنیم همه افكار و سالیق را در جشنواره داشته 
باشیم البته کیفیت و ساختار آثار همان قدر مهم 

است که موضوع و محتوا برایمان اهمیت دارد. 
وي در پاس��خ به اینكه چرا در فراخوان تعداد آثار 
هر بخش اعالم نش��ده و همین موض��وع مي تواند 
حاشیه ساز باشد، توضیح داد: چون رقم بودجه معین 
نیست، نمي توانیم تعداد دقیق کارها را اعالم کنیم، 

چون بر اساس بودجه، مي توانیم برنامه ریزي کنیم. 
   قول قاطع دبیر جشنواره

دبیر جش��نواره تئاتر فجر درباره شرایط حضور 
آثاري که قباًل اجرا رفته اند، اما براي ش��رکت در 
بخش مسابقه تولیدات تازه دعوت شده اند، گفت: 
تأکید مي کنم هیچ کار تكراري در جشنواره امسال 
حضور نخواهد داش��ت، مگر کارهاي استادان و 
بزرگان تئاتر یا نمایش ه��اي پرمخاطبي که به 
کیفیت جشنواره کمک مي کنند و در بخش ویژه 
غیررقابتي اجرا مي ش��وند. قاطعانه مي گویم که 
اگر کاري بهترین نمایش دنیا هم باشد، ولي قباًل 
اجراي عمومي شده باشد، جایي در جشنواره من 

نخواهد داشت. 
زارعي درباره فراهم بودن شرایط و امكان حضور 
براي هنرمندان��ي با تفكرات مختل��ف در میان 
چهره هاي تئاتري کشورمان  گفت: طبق فراخوان 
حضور همه سالیق براي ش��رکت در جشنواره 
فراهم است و حتي ما از آقاي دلخواه هم به عنوان 
یک سلیقه متفاوت و نگاه دانشگاهي دعوت کردیم 
که ابتدا دعوت ما را پذیرفت و حتي تشكر هم کرد 
و ما هم خوشحال بودیم که چهره اي دانشگاهي در 
شوراي سیاستگذاري حضور داشته باشد، ولي بعداً 
گفت که بعد از انتشار خبر، مورد هجمه هایي قرار 
گرفته و تماس هایي با ایشان گرفته شده است و 
ترجیح داد در شورا حضور نداشته باشد. ما پذیراي 
همه دوستان هستیم، اما اگر بودجه مناسب در 
اختیار داشته باشم مي توانم از هنرمندان چهره و 
پیشكسوت براي حضور در این دوره دعوت کنم. 
همین مسئله بودجه، کمي دس��ت و پاي من را 
بسته است، اما حتماً از هنرمندان شاخص دعوت 

به حضور در جشنواره خواهم کرد. 
   کیفیت محتوا و عمل به چارچوب ها

زارعی گفت: به هر حال رزومه و جایگاه تئاتري 
دارم که خیلي مهم تر از جایگاه مدیریتي ام است، 
بنابراین نمي خواهم در مقاب��ل رفقا و همكارانم 
بایس��تم. ارتقاي کیفي فرم و ساختار حتماً بعد 
از اجراي جشنواره مدنظر گروه ها قرار مي گیرد 
و زماني که محتوا پذیرفته ش��ده دیگر مشكلي 
بابت اجراي عمومي وجود نخواهد داشت. امسال 
ما بین ۳0 تا 40 اثر در بخش مس��ابقه خواهیم 
داشت. جشنواره فجر تالقي افكار مختلف است و 
قرار است شاهد تنوع شیوه ها و نگاه هاي مختلف 
باشیم. تنوع سلیقه ذات جش��نواره است و براي 
ما کیفیت، موضوع و محت��وا و عمل کردن طبق 
چارچوب فراخوان مد نظر است و هر هنرمندي در 

این راستا عمل کند، قدمش روي چشم ماست. 
دبیر چهل و یكمین جش��نواره تئاتر بین المللي 
فجر درباره زمان برگزاري این رویداد عنوان کرد: 
جشنواره از ۲5 دي با بخش رادیو تئاتر آغاز و در 
روز اول بهمن اختتامیه بخش هاي مختلف مانند 
مسابقه نمایشنامه نویسي، رادیو تئاتر، پژوهش و 
مسابقه عكس و پوستر، اجراهاي صحنه اي برگزار 
مي شود و 11 بهمن هم جش��نواره چهل و یكم 
به پایان مي رسد تا امسال جش��نواره تداخلي با 
جشنواره فیلم فجر نداشته باشیم. البته قرار است 
براي ارزش قائل شدن به هموطنان عرب زبانمان 
بخش��ي از نمایش هاي بخش بین الملل به زبان 

عربي در شهر اهواز برگزار شود.

زارعی: قص��د تعطيلي بخش 
بين الملل جش��نواره را نداريم، 
چراك��ه در اي��ن ص��ورت بعداً 
مي گويند كوروش زارعي بخش 
بين الملل جشنواره را تعطيل كرد
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