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سید حسین رسولی

این روزها در دورانی زیســت می کنیم که 
سانســور بخشــی از زندگی هنرمندان شده 
است. در واقع، همه با سانسور درگیر هستند و 
این مســائل دقیقا زمانی تشدید شده است که 
طبق گفته شهرام گیل آبادی، مدیرعامل خانه 
تئاتر، به دلیل شیوع کرونا )کویید ۱۹( و تعطیلی 
تماشاخانه های تئاتر: »25 هزار نفر از اهالی تئاتر 
بیکار شده اند«. بر همین اساس، هنرمندان به 
سوی تئاتر دیجیتال رفته اند ولی موانع فراوانی 
ازجمله گرفتن مجوزهای رنگارنگ از نهادها و 
سازمان های مختلف بر ســر راه آنها ایجاد شده 
است. سال هاست شکل سانسور در ایران به طور 
ویژه در تئاتر از مسیر اصلی خود که حفاظت از 
کیان مملکت و ملت و فضای خصوصی و حقوق 
افراد است دور شده و به سوی قوانین سلیقه ای 
و سختگیرانه رفته است. بحث نظارت از سوی 
چند نهاد در قبال تئاتر دیجیتال در این روزهای 
کرونایی نیز بسیار عجیب است زیرا در قوانین 
جمهوری اسالمی ایران، آزادی بیان و نشر افکار 
و عقاید با رعایت »موازین اسالمی« و »مصالح 
کشور« آمده اســت؛ پس چرا ســلیقه گرایی 
و بوروکراســی تا این حد پیش رفته اســت که 

یک کار هنری باید دچار حداقل ۶ الیه سانسور 
 بشود؟! اکنون، بازار پخش آنالین »فیلم-تئاتر« 
در سامانه های اینترنتی مورد توجه قرار گرفته 
ولی مثال مصطفی کوشکی، مدیر تئاتر مستقل 
تهران، گالیه های فراوانــی در این زمینه کرده 
است. او تاکید دارد فیلِم یکی از نمایش هایش 
با نام »رویای یک شب نیمه تابستان« که روی 
صحنه رفته و بارها مجوز گرفته بود باید دوباره از 
سوی سازمان سینمایی تایید شود. این موضوع 
یعنی گرفتن مجوز پشــت مجوز و ایجاد مانع 

پشت مانع. 
تبعیض در ممیزی های طبقاتی

معموال واژه سانســور در قبال محیط های 
عمومی ابراز می شــود. با این تفسیر مشخص 
می شود سانسور بیشتر به حوزه عمومی مربوط 
اســت، ولی وارد حوزه خصوصی هم شده است 
زیرا هنرمنــدان پیش از اینکه اثــر خود را وارد 
عرصه عمومی کنند باید بارهــا در بخش ایده 
و پرورش موضوع آن را سانســور کنند. امروزه 
حتی سانسور مدرن هم داریم، یعنی در حالی 
که پیش از این، سانسور به معنی ندادن اطالعات 
بود؛ حاال به معنی بمباران اطالعات است. مشکل 
دیگر چندالیه بودن و طبقاتی بودن سانسور در 
ایران اکنون است. زیرا شکل سانسور در تهران 
با شهرســتان ها فرق دارد؛ حتی شــبکه های 
برون مرزی نیز سانســور کم تری نســبت به 

شبکه های درون مرزی دارند. سید وحید فخر 
موســوی، رئیس شــورای نظارت تئاتر درباره 
وضعیت صدور مجوزهای »فیلم-تئاتر«هایی 
که قرار است در فضای اینترنتی پخش شوند به 
خبرگزاری مهر گفت: »کلیت صدور پروانه در 
اداره کل هنرهای نمایشی بر اساس نمایش هایی 
است که به صورت زنده در سالن ها یا به صورت 
آنالین اجرا می شوند. ما در شــرایط کرونایی 
از ابتدای ســال، نزدیک به ۱۹ درخواست تئاتر 
آنالین به صورت زنده و تک اجرا داشــتیم که 
اکثرشــان متعلق به پردیس تئاتر تهران بود. 
شــرایط صدور مجوز این تئاترهــای آنالین را 
طبق قانون می توانستیم انجام دهیم، بنابراین 
کارها بازبینی شد و ناظران ما هم در زمان اجرا در 
سالن حضور داشتند و در نهایت آن اجراها مجوز 

گرفتند اما موضوع پخش فیلم - تئاترها در فضای 
مجازی با اجرای آنالین متفاوت اســت. قانون 
اجازه صدور پروانه پخش فیلم-تئاترها در فضای 
مجازی را به اداره کل هنرهای نمایشی نمی دهد. 
هر چند که تئاترهای موردنظر برای اجرای خود 
از ما مجوز دریافت کرده بودنــد. صدور مجوز 
این فیلم-تئاترها از دست ما خارج و در اختیار 
سازمان سینمایی است و شامل شرایط پخش 
وی اودی ها می شود. حتی بحثی هم وجود دارد 
که قوانین به گونه ای است که صداوسیما هم باید 
روی پخش این آثار در وی اودی ها نظر بدهد.« 
از ســوی دیگر، محمدمهدی طباطبایی نژاد، 
معاون نظارت و ارزشــیابی سازمان سینمایی 
در گفت وگویی با ایســنا توضیــح داد: »هر اثر 
تصویری که بخواهد در شــبکه نمایش خانگی 
و وی اودی ها نمایش داده شود طبق قانون باید 
از سازمان سینمایی مجوز بگیرد. اینکه آن اثر 
مجوز وزارت ارشاد را دارد، ارتباطی به موضوع 
ندارد چون وقتی محل انتشــار یــک اثر تغییر 
می کند باید از همان جا مجوز بگیرد. وقتی برای 
اجرای یک تئاتر مجوز صادر می شود یعنی قرار 
است در یک ســالن تئاتر روی صحنه برود که 
مخاطب محدودی دارد، اما وقتی قرار باشد در 
یک وی اودی برای مخاطب میلیونی ارائه شود 
طبیعی است نظارت آن باید متفاوت باشد و حتی 
طبیعی اســت که مواردی از آن با اصالح روبرو 
شود.« این موضوع نشان می دهد که ممیزی ها، 
شهر به شهر، تغییر می کند و بیشترین ممیزی 
هم در ســینما اعمال می شــود زیرا مخاطب 
بیشتری نسبت به سایر هنرها دارد. تئاتر هم باید 
برای پخش گسترده اینترنتی به سراغ ممیزان 
سینمایی برود. وی در ادامه گفت: »ما هر اثری را 
بویژه وقتی تئاتر باشد، بر مبنای نمایش تصویری 
نگاه می کنیم، نه تئاتری که در سالن اجرا شده 
است. وقتی قرار اســت در قالب تصویری برای 
جامعه گسترده تری نمایش داده شود طبیعی 
است مالحظات بیشــتری روی آن اعمال شود 
و حتی ممکن است درجه بندی سنی مشمول 
آن شــود چرا که قرار است به دســت خانواده 
برسد«. این موضوع باعث ترس بخش خصوصی 
از سرمایه گذاری در تئاتر خواهد شد؛ البته که 
بخش خصوصی نیز در تئاتر شکل نگرفته است 
و تنها بخشــی »غیردولتی« و »خصولتی« به 
فعالیت می پردازد و آن هم تحت نظارت و وارسی 
شدید است. محسن حسینی، کارگردان تئاتر 
در این زمینه می گوید: »ما پیــش از انقالب و 
چند دهه پیش حدود ۴5 سالن خصوصی برای 
تئاتر داشتیم؛ از گراندهتل و پارس گرفته تا نصر و 
فردوسی و... آنچه این روزها به نام تئاتر خصوصی 
می شناسیم هم جریانی است که در هفت، هشت 
سال اخیر شروع شده؛ یعنی زمانی که دولت خود 
را کنار کشید و بودجه ای که به بسیاری از تئاترها 
می داد حذف و تولید تئاتر را از وظایف خود کنار 
گذاشت، به مرور هرچه بودجه اش بیشتر شد، 

دستگاه ممیزی و اداری اش هم چاق تر شد و آن 
پول را صرف پروژه های فاخر نکردند. در کنارش 
جریانی ایجاد شد که هرکســی حتی اگر یک 
طبقه از ساختمانی داشت در آن سالن خصوصی 
راه انداخت. درحالی که معیار و اســتانداردش 
مشخص نیست. اگر در کشــوری مانند آلمان 
تئاتر خصوصی هم هست در چارت و برنامه ریزی 
نمایشــی آن کشــور گنجانده شــده و کسی 
نمی تواند سر خود سالن راه بیندازد، اما در ایران 
این نوع از سالن ها به دلیل کنار کشیدن دولت از 
حمایت و تولید تئاتر، راه افتادند.« مشکل تئاتر 
خصوصی در ایران اینگونه است که دیگر هدف 
ارضای نیازهای زیبایی شــناختی نیست بلکه 
هدف شهرت، نمایش خودنمایانه و متظاهرانه، 
تجارت و کســب اعتبار است. مشکل این است 
که کمپانی و ســازمان های فرهنگی خصوصی 
شکل نگرفته اند و همه چیز تجاری شده است 
و در اینجا هم بحث تجارت »فرم هنری« مطرح 
است زیرا ظاهرش شبیه به هنر است ولی از نظر 
محتوا مبتذل و پوچ می شود. سالن های دولتی 
چون بنیاد رودکی و تاالر وحدت نیز از هنرمندان 
کرایه مکان می گیرند؛ دقیقا مانند تاالر عروسی 
و پاساژهای تجاری! این سالن ها باید حتی وام 
به هنرمندان بدهند و مبالغــی را بعد از فروش 
تئاتر از روی گیشه کسر کنند نه اینکه پیش از 
آغاز نمایش کرایه های هنگفتی را از هنرمندان 
دریافت کنند. این موضوعات را در کنار هجوم 
لشگری بیکار و پولدار بگذارید که کار نمی کنند 
ولی حســاب بانکی آنان پر می شود و از بیکاری 
به سراغ نمایشنامه نویسی و بازیگری آمده اند. 
پارسال، هزاران نمایشنامه در ایران نوشته شده 
که اگر کسی نداند چه خبر است فکر می کند با 
تئاتری پویا و توریستی چون برادوی طرف است. 
شخصی هست که سالن زیبایی دارد و صورتش 
را آنقدر عمل جراحی کرده است که انگار با دو فرد 
متفاوت مواجه هستیم به عرصه تئاتر وارد شده 
و مشــغول بازیگری و تهیه کنندگی است و در 
سالن های مطرحی چون ایرانشهر هم به راحتی 
اجرا می گیرد. حاال بماند که ســلبریتی هایی 
چون صابر ابر نیز کالس های آزاد بازیگری دایر 
می کنند و مبالغ زیادی از هنرجویان می گیرند و 
بعد هم به راحتی با هنرجویان گمنام خود روی 
صحنه تماشاخانه ایرانشــهر می روند! خالصه 
اینکه وضعیت بسیار آشفته است و فکر می کنم 
باید منتظر بدتر شــدن اوضاع تئاتر باشــیم و 

روزهای بسیار تاریکی در پیش خواهد بود.
تاریخ اکنونیت و مسأله صنف و هنر

میشل فوکو، متفکر فرانســوی، در جواب 
مصاحبه گر ژاپنــی که می پرســد: »موضوع 
تحلیل های شما جامعه  فرانســه است. نتایج 
این تحلیل ها تا کجا می توانند ادعای عمومیت 
داشته باشند؟ برای مثال آیا می توان این نتایج 
را مستقیما در مورد جامعه  ژاپن به کار بست؟« 
می گوید: »]...[ موضوع تحلیل را همواره زمان و 

مکان تعیین می کنند هرچند تالش می شود به 
تحلیل عمومیتی بخشیده شود ]...[«. افشین 
جهاندیده، مترجم آثار فوکو می گوید: »کاربرد 
روش دیرینه شناســی یا تبارشناسی ]فوکو[ 
یا به تعبیر من »دیرینه  تبارشناســی« برپایه  
اقتضاهای موقعیت کنونی مان است نه برپایه  
حکم جزمی کاربرد این روش ها«. با توجه به این 
سخن ما باید با توجه به اکنونیت و شرایط فعلی، 
تغییراتی در بوروکراســی ها و دستورالعمل ها 
بدهیم تــا زندگی مردم در شــرایط ســخت 
اجتماعی و اقتصادی در دوران کرونا راحت تر 
بشود اما دریغ! اقتضاهای موقعیت کنونی مان 
این است که به هنرمندان زحمت کش طبقات 
پایین کمک شود. صنف هایی چون خانه تئاتر 
نیز کارآیی ندارند چون اگر داشتند این میزان 
بی قانونی در جریان نبود. بسیاری از کارگردانان 
جدید تئاتر از طبقه تن آسا و مرفه جامعه هستند 
که نه تحصیالتی در تئاتر و نه دغدغه هنر دارند 
بلکه برای نمایش تمایز طبقاتی و کسب سرمایه 
فرهنگی وارد این فضا می شــوند و خانه تئاتر و 
مرکز هنرهای نمایشی هم کاری به آنان ندارند. 
حتی فامیل ها و دوســتان و آشــنایان خود را 
هم به عنوان هنرمند و نخبه معرفی می کنند. 
برخی نیز، ترجمه ها و نمایشنامه های دیگران 
را می دزدند و به نام خود می زنند چون قانون و 
قرارداد رسمی در تئاتر وجود ندارد پول بسیاری 
از اهالی فن و هنر را نیز نمی دهند و شکایت ها 
هم به جایی نمی رســد. ما اگر صنف درست و 
قانونی داشــتیم این اتفاق های غیر اخالقی در 
تئاتر رخ نمی داد. یکی از بازیگران قدیمی تئاتر 
که شــاگرد زنده یاد حمید ســمندریان است 
می گفت که بارها تهیه کنندگانی را دیده است 
که هیچ شــناختی از فرهنگ و هنر نداشتند و 
تنها با پولشان دست به هر کاری در تئاتر زده اند 
مثال اسم خودشــان را به عنوان طراح صحنه و 
نویســنده درج می کنند یا اینکه با هنرمندان 
باســابقه مثل برده رفتار می کنند. این فضای 
وحشتناک سوداگری و مصرف متظاهرانه در 
هنر به این دلیل شــکل گرفته است که صنف، 
شورا، تشکیالت و تعاونی وجود ندارد. اگر چنین 
چیزی وجود داشــت دیگر این قوانین دست و 
پاگیر و سانسور ســلیقه ای و بوروکراسی های 

کمرشکن هم نبود.

چرا تئاترهای دیجیتال با ممیزی های چندالیه مواجه می شوند؟

پیچ تند بوروکراسی 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

احسان زیورعالم

چند روزی است که جشنواره های رنگارنگ ایران در حوزه تئاتر اقدام 
به انتشار فراخوان برگزاری جشنواره کرده اند. از جشنواره تئاتر مقاومت 
گرفته تا جشنواره تئاتر دانشــجویی. انگار میل شدیدی برای روزهای 
پساکرونا به وجود آمده تا در قالب جشنواره ها » و با تأکید بر جشن بودگی 
آنها« شرایط را به حالت گذشته بازگردانند. میلی قابل ستایش که البته 
در ورای آن خردی وجود ندارد. صرفاً بودجه ای است که باید هزینه شود 
و شاید از قبل این بودجه بخشی از آسیب های مالی و اقتصادی هنرمند 
نیز تأمین شود؛ فارغ از اینکه این تأمین مالی صرفاً ضمادی است بر یک 
زخم بستر عفونی. چرا که کرونا هنوز مشخص نکرده است به چه میزان 
به هنرمندان تئاتر ضرر مالی زده و درنهایت آنکه مشــخص نیست چه 
زمانی قصد رفتن از اجتماع را دارد. این مهمان ناخوانده فعاًل همنشین 

مردم ایران است.
ستاد های مشغول علیه کرونا نیز هیچ تاریخ مشخصی برای برون رفت 
از مشکل کرونا اعالم نکرده اند. ســعید نمکی، وزیر بهداشت همواره از 
شیوع بیماری در ایام پاییز گفته است و هرچند این گفته او یک پیش بینی 
است؛ اما این  پیش بینی ها همواره به سمت وجه منفی ماجرا سوق یافته 
است. حاال به دو فراخوان جشنواره مقاومت و جشنواره دانشجویی دقت 
کنید. هر دو قرار است در آبان رخ دهند، یعنی همان تاریخی که از موج 

کرونا سخن به میان آمده است. مدیران مربوطه مدام مصاحبه می کنند 
که چیزی مانع برگزاری جشنواره ها نمی شــود. حتی ادعای برگزاری 
بخش بین الملل جشنواره را مطرح می کنند؛ در حالی که پول چندانی 
در میان نیســت و از همه مهمتر، گروه های تئاتری در سراسر جهان در 
این روزها فعالیت نمی کنند. در ایران هم وضعیت مبهم اســت، یعنی 
در همین نقطه اردیبهشتی که ایســتاده ایم، پالتوهای تمرین تعطیل 
است و طبق اطالعیه شــماره دو اداره کل هنرهای نمایشی، مورخ 2۱ 
اردیبهشت ۱3۹۹، هیچ دســتوری مبنی بر گشایش فضاهای تئاتری 

در دستور کار نیست.
حاال به عقب بازگردیــم. به زمانی که فراخوان های جشــنواره های 
مختلف در یک هفته اخیر منتشر می شود. پرســش مهم این است آیا 
مجریان این جشنواره ها به فاکتورهای الزم برای برپایی یک جشنواره 
در شرایط کرونا اندیشده اند؟ آیا آنان تصوری از کرونا دارند؟ آیا شرایط 
امروز شبیه به شرایط یک سال پیش است؟ این پرسش ها را باید مدیران 
و مجریان پاسخ دهند؛ اما برای زیر سؤال بردن تصمیم این مدیران ادله 

خوبی وجود دارد.
قرار است تکلیف نمایش های جشنواره دانشگاهی در تابستان پیش رو 
مشخص شود. دانشگاه ها تعطیل اند و بخش مهمی از دانشجویان - یعنی 
غیرتهرانی ها - در شهرهای خود به سر می برند. در ضمن با تعطیل بودن 
دانشگاه هیچ راهی برای استفاده از امکانات تمرین وجود ندارد. با توجه 
به گفته های وزرای علوم و بهداشــت هیچ برنامه روشــنی برای برپایی 
دانشگاه ها وجود ندارد و به احتمال قوی دانشگاه ها با همان فرمان فضای 

مجازی به کار خود پایان می دهند. نبود فضای تمرین بیرون از دانشگاه، 
منهای گزاف بودن اجاره فضاهای تمرین نشــان می دهد هیچ نمایشی 
به جشنواره نمی رسد؛ مگر اینکه در فضای مونولوگ آماده شود. از منظر 
تئوری هم می دانیم مونولوگ این روزها یک آســیب اســت تا فرصت. 
مونولوگ اضمحالل تئاتر را با خود به همراه دارد و تصور کنید با بودجه 
شبه علمی برای جشنواره دانشجویی،  شرایط را به سوی مضمحل کردن 
تئاتر پیش بریم. درباره آسیب مونولوگ و صدماتش به تئاتر همین یک 
نکته کافی اســت که مونولوگ محصول نوعی استبداد هنری است که 
حق تعامل و مشــارکت دیگری را می گیرد. مسائل دیگری نیز در ورای 

مونولوگ وجود دارد که از این بحث خارج است.
درباره جشــنواره مقاومت وضعیت اســفناک تر اســت. مسئولین 
جشنواره در فکر برگزاری این جشنواره در شــیراز هستند. شهری که 

در ماه آبان هوای به شــدت مطبوعی دارد و برای عشاق شیراز، یکی از 
ماه های ناب برای مسافرت است. تصویر کنید از سراسر کشور گروه های 
تئاتری برای یک رویداد سفارشی وارد شیراز شده و از بد ماجرا یک گروه 
ناقل بیماری کرونا باشد. عمق فاجعه را بدون توضیح می توان درک کرد. 
این فاجعه منهای این است که آیا گروهی می تواند برای یک جشنواره 

سفارشی خودش را مهیا کند یا خیر.
اصرار به برگزاری جشــنواره در ماه آبان از ســوی دو نهاد وابسته به 
دولت و حکومت بیش از آنکه بــوی خیرخواهی دهد، بوی فقدان تعقل 
و دوراندیشــی می دهد. مشــکل هم از جایی آب می خورد که نهادها با 
این اندیشه شــکل گرفته که پول زمانی به نهادشان تزریق می شود که 
رویدادی برپا کنند. این رویداد به شــکل معمول و البته اشتباه همواره 
جشنواره بوده است، جشــنواره هایی که جز آسیب به تئاتر کشور، هیچ 
رهاوردی نداشته اند. جشــنواره های بیالن گرا جز انباشت افتخار برای 
مدیرانشان هیچ دستاوردی ندارد، انباشــتی که ناشی از کج سلیقگی 

متولی باالدستی در امر فرهنگی است.
در نهایت بــا خوش بینی فرض کنیم پاییز کرونایــی در کار نخواهد 
بود و می توان تئاتر را زنده کرده؛ آیا می توان در بازه کوتاه موجود به آثار 
درخوری دست  یافت؟ مسأله مهم این است که کرونا یک فرصت برای 
مکث کردن و فکر کردن است. اینکه تاریخ ۴0 سال برگزاری جشنواره ها 
و نتایجشــان را ارزیابی کنیم و دریابیــم تئاتر ایران بایــد به کدامین 
ســو حرکت کند و اساســاً پویایی تئاتر ایران در انقیاد جشنواره های 
مذکور اســت یا محصول فرآیندهای اجتماعی و اقتصادی. آیا مدیران 
تصمیم گیرنده برای بودجه های تئاتری نقشی در مسیر تئاتر داشته اند؟ 
پاسخ  به این پرســش ها را با یک صدم بودجه جشــنواره ها می توان به 
دســت آورد؛ اما چه حیف که میل مدیران به پژوهش صفر اســت و به 

شلوغ بازی های جشنواره ای و حضور بر صحنه برای دادن هدایا صد. 

اصرار به برگزاری جشنواره و خطاهای استراتژیک
یادداشت

بسیاری از کارگردانان جدید تئاتر از 
طبقه تن آسا و مرفه جامعه هستند 

که نه تحصیالتی در تئاتر و نه 
دغدغه هنر دارند، بلکه برای نمایش 

تمایز طبقاتی و کسب سرمایه 
فرهنگی وارد این فضا می شوند و 

خانه تئاتر و مرکز هنرهای نمایشی 
هم کاری به آنان ندارند

فضای وحشتناک سوداگری و 
مصرف متظاهرانه در هنر به این 

دلیل شکل گرفته است که صنف؛ 
شورا، تشکیالت و تعاونی وجود 

ندارد. اگر چنین چیزی وجود 
داشت دیگر این قوانین دست 
و پاگیر و سانسور سلیقه ای و 

بوروکراسی های کمرشکن هم نبود
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