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اقتصاد هنر

اهالی تئاتر در چالش با نگاه المپیادی به مقوله هنر

تئاتر استانی ،کرونا و جشنواره فجر
از همان روزهای نخس��ت پس از ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور ،بازار گمانهزنیها پیرامون برگزاری آنالین یا صحنهای
جشنواره فجر داغ شد .احتمال برگزاری مجازی این جشنواره زمانی به اوج خود رسید که موج دوم کرونا اغلب استانها را
درنوردید و بسیاری از مشاغل نیز مشمول قوانین محدودیتهای اجتماعی شدند .اما اوضاع به شکلی که پیشبینی میشد
پیش نرفت و پس از اعمال سیاستهای محدودکننده در جامعه نرخ ابتال و مرگ و میر کووید ۱۹بهشدت کاهش یافت که
باعث جان گرفتن امید برای برگزاری صحنهای جش��نواره فجر در دل هنرمندان و عالقهمندان به عرصه فرهنگ و هنر نیز
شد .اما این پیشبینیناپذیر بودن وضعیت کشور باعث شد برنامهریزیهای شکل گرفته در این زمینه چندین بار دستخوش
تغییر شوند و ناهماهنگیهای ایجادشده باعث بلند شدن صدای اعتراض برخی از هنرمندان ( بهویژه در استانها) شد .یکی
از موارد اعتراضات در زمینه فراخوان پذیرش آثار تئاتریها در برخی از استانها بود .البته پس از پیگیریهایی که
انجام داد ،حسین مسافرآستانه ،دبیر سی و نهمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از بروز این ناهماهنگیها اعالم بیخبری
کرده و احتمال هرگونه انتخاب گزینشی از سوی انجمنهای نمایشی استانها را مردود دانست .اما بررسیهای انجامشده
نش��ان میداد برخی اهالی تئاتر در اس��تانهای اصفهان و سیستانوبلوچستان به نحوه اطالعرسانیها اعتراض داشته و آثار
معرفیش��ده را گزینش��ی و از پیش تعیین ش��ده خواندند .البته عدهای از کارشناس��ان نیز به نحوه برنامهریزیهای وزارت
ارشاد در زمینه برگزاری جشنواره فجر سال  ۱۳۹۹داشته و آن را نشانهای از بیبرنامگی مدیران در رویارویی با بحرانهای
غافلگیرکنندهای مانند همهگیری کرونا دانسته و معتقدند جشنوارهای کمرونق و سوت و کور را در پیش خواهیم داشت .دبیر
سی و دومین جشنواره تئاتر استان اصفهان ،روزهای پایانی آذر ماه از انتشار فراخوان این جشنواره خبر داد؛ جشنوارهای که
مهلت ارسال آثار به آن  ۳۰آذر در نظر گرفتهشده بود و  ۸دیماه نیز نتیجه داوری آن اعالم شد و تئاترهای؛ بیداری بهوقت
خون به کارگردانی احس��ان جانمی و بهش��ت حکیم اهلل به کارگردانی ویدا موس��وی ،از س��وی سی و دومین جشنواره تئاتر
استانی اصفهان برای حضور در سی و نهمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر معرفی شدند .از آنجا که این دو اثر ۲ ،دیماه نیز
از سوی جشنواره تئاتر مقاومت به جشنواره تئاتر فجر معرفیشده بودند و کارگردان تئاتر «بیداری بهوقت خون» ،خود یکی
از اعضای انجمن هنرهای نمایش��ی اس��تان اصفهان اس��ت که در برگزاری جشنواره تئاتر استان ،با اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی اصفهان همکاری داشته ،هنرمندان تئاتر نسبت به شیوه برگزاری و داوری این جشنواره اعتراضاتی را مطرح کردند.

کرونا کارها را
به تعویق انداخت

رمضانعلی معتمدی ،مدیرکل
فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی
اس��تان اصفه��ان ب��ا اش��اره به
محدودیتهای ناش��ی از شیوع
بیم��اری کووید ۱۹در کش��ور،
ب��ه
گف��ت :با توج��ه به
وضعیتی که کرونا در کشورمان
ایج��اد ک��رده ،ام��کان برگزاری
اجراهای صحنهای تئاتر و ...برایمان میس��ر نبوده است.
وی در ادام��ه افزود :بهوی��ژه در دورانی که وضعیت قرمز
در کش��ور داش��تیم ،بچههای تئاتر از منظر کس��بوکار
هم متضرر ش��دند و بسیار تحت فش��ار بودند .معتمدی
با توضیح درباره نحوه انتش��ار فراخوان برای پذیرش آثار،
عنوان کرد :بهدلیلی که توضیح داده ش��د ،امکان اجرای
صحن��های و حض��وری برای هنرمندان و مس��ئوالن این
حوزه وجود نداش��ت .البته مدتی بع��د از اینکه وضعیت
اپیدمی کمی رو به بهبود گذاش��ت ،فراخوانی داده شد تا
اهال��ی تئاتر بتوانند کارهای خود را بهطور حضوری اجرا
کنند .ما نیز از بین این آثار ،دو اثر را که باید به جشنواره
معرفی میکردیم ،انتخاب کردیم.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی استان اصفهان در
پاسخ به اعتراضاتی که برخی هنرمندان اصفهانی مطرح
ک��رده بودند ،ب��ه
گفت :آقای ترابی که مس��ئول
انجم��ن تئاتر هس��تند در ای��ن زمینه اقدام��ات الزم را
انجام دادند و به ش��کلی که توضیح داده ش��د ،مراحل را
به اجرا گذاش��تند .معتمدی در پای��ان با تاکید دوباره به
انجام درس��ت مراحل اطالعرسانی ،خاطرنشان کرد :من
فکر نمیکنم این روند بهگونهای بوده باش��د که بخواهند
گزینشی برخورد کنند ،چراکه تمامی مراحل این انتخاب
با هماهنگی انجمن تئاتر اصفهان و بچههای تئاتر استان
اجرایی شده است.

سهند اینانلو

editor@smtnews.ir

اسیر بروکراسی و راهروهای اداره ارشاد شدهایم در حالی که از دست
تکتک هنرمندان استان کاری برمیآید .این فضا باعث شده هنرمندان
ای��ن حوزه نتوانند ب��ا یکدیگر به گفتوگوی علمی ،اخالقی و س��ازندهای
بپردازن��د .همه این موارد در کنار یکدیگر جمع ش��ده و باعث میش��ود
نتوانیم به سمت حل دغدغهها و انجام فعالیتهای سازنده پیش برویم

نگاه جشنوارهای به هنر اشتباه است
عرفان آیتی ،بازیگر تئاتر با منفک دانستن ذات هنر
با فعالیتهای جش��نوارهای به
گفت :ش��خصا
بر این باورم که س��احت هن��ر از مفهومی که با عنوان
جشنواره باب شده ،کامال جداست.
وی در ادامه افزود :جش��نوارههای بس��یاری هستند
ک��ه در داخل ایران فعالیت دارن��د ،تالش خوبی برای
ارتقا و شکوفایی هنر تئاتر میکنند و البته با استقبال
خوبی هم مواجه میشوند .بهویژه جشنوارههای استانی
که شانس��ی را برای معرفی تازهکارها به جامعه هنری
کش��ور فراهم میکنند ،چراکه معم��وال یکی ،دو اثر از
بین اجراهای اس��تانی به جش��نواره تئاتر فجر معرفی
میش��دند .همواره از جش��نوارههای دانشجویی گرفته
تا فجر ،اس��تعدادهای ویژهای به خانواده تئاتر کش��ور
شناسانده شدهاند.

 انزوای تئاتر در شهرستانها

آیتی با انتقاد از نگاه برگزارکنندگان به جش��نوارهها
عن��وان ک��رد :ام��ا از یک جایی ب��ه بعد ن��گاه مالی و
المپیادی به جش��نوارهها باعث ش��ده این رویدادها از
رس��الت خود فاصله بگیرند .البته این مسئله را متوجه
قش��ری از هنرمندانی میدانم که با رفتار خود به این
مش��کل دامن زدهاند و از س��ویی هم برخی مسئوالن
نگاهش��ان به جش��نوارههای هنری مانند المپیادهای
علمی اس��ت که ش��ـرکتکنندگان را ب��ا رتبهبندی و
کسـب مقام بسنجند.
وی ادامه داد :این جو باعث میشود هنرمند به جای
اندیش��یدن به دغدغههای فکری خودش ،به سلیقهای
ک��ه برگزارکنن��دگان جش��نواره دارند ،فک��ر میکند.
به همین دلیل اس��ت که یک سال جش��نوارههایی با
محوریت اجراهای کمدی باب میش��وند و سال دیگر
کارهای��ی ف��رمزده و با حرکات نور و بدن��ی مبتدیانه،
درامهای اجتماعی و ...که هر یک بس��تگی به س��لیقه
غالب بر جشنواره دارد.

 لزوم پاسخگویی مسئوالن فرهنگی

 نگاه المپیادی به جشنوارههای هنری

ای��ن بازیگ��ر تئات��ر ب��ا انتق��اد از فقدان
مرجع��ی در شهرس��تانها ب��رای پیگی��ری
مطالبات هنرمن��دان تئاتر ،به
گفت:
بزرگتری��ن مش��کل اهالی تئاتر این اس��ت
که انجمن نمایش تش��کیل ش��ده تا حافظ
مناف��ع هنرمن��دان این مرز و بوم باش��د اما
از رس��الت اصلی خود به کلی دور ش��ده اس��ت .البته
در ته��ران خانهتئات��ر را داریم که محف��ل کارکردهها
و قدیمیترهای این حوزه اس��ت اما در شهرس��تانها
هیچ صنف ی��ا نمایندهای وجود ندارد که حافظ منافع
هنرمندان تئاتری باش��د .به همین دلیل است که حق
بچههای شهرس��تان حقش��ان خورده میشود و حتی
منزوی ش��دهاند اما هیچ نهادی پاسخگوی مطالبات و
مشکالت این قشر نیست.
آیتی با اشاره به غیرپاسخگو بودن مسئوالن انجمن
نمای��ش افزود :کس��ی که با وعدهوعی��د از اهالی تئاتر
رای میگیرد و مس��ئول انجمن نمایش میش��ود ،اگر
بعد از مدتی متوجه شد که کاری از دستش برنمیآید
چرا اقدام به اس��تعفا و انصراف از این منصب نمیکند؟
اما نهتنها چنی��ن رفتاری را نمیبینی��م ،بلکه انجمن
نمایش پاسخگویی را هم از یاد میبرد و دیگر در قبال
عملکردش جوابگوی هیچکس نیست .در واقع میتوان
گفت که مهمترین معضل ما در این زمینه غیرپاسخگو
بودن مس��ئوالن اس��ت ،وقتی هم که ای��ن عزیزان را
مورد پرسش قرار میدهیم با برخوردها و واکنشهای
شخصی مواجه میشویم و عمال پاسخی داده نمیشود.
او در ادام��ه به
گفت :در یک س��ال گذش��ته
اداره کل ارش��اد اصفهان ساختمان بزرگ و جدیدی را
ساخته اما حتی یک سالن تئاتر احداث نشده است .این
در حالی است که یک مدیر باید به عملکرد هنرمندان

استانش بنازد نه اینکه از گلکاری دم در اداره
ارش��اد یاد کند و آن را بهعنوان مصادیقی از
مدیریت موفقیتآمیز خود ذکر میکنند .این
هنرمند حوزه تئاتر با تاکید بر اهمیت ثبات
مدیریتی ،بیان کرد :از س��ویی هم تغییرات
گاه و بیگاه مدیران استانی باعث شده هیچ
ثباتی در امر مدیریت نباش��د ،همین مسئله
سبب شده مشکالت دوچندان شوند .ما اسیر
بروکراس��ی و راهروهای اداره ارش��اد شدهایم در حالی
که از دس��ت تکتک هنرمندان استان کاری برمیآید.
ای��ن فضا باعث ش��ده هنرمندان این ح��وزه نتوانند با
یکدیگ��ر به گفتوگ��وی علمی ،اخالقی و س��ازندهای
بپردازند .همه این موارد در کنار یکدیگر جمع ش��ده و
باعث میشود نتوانیم به سمت دغدغهمندی و فعالیت
سازنده پیش برویم.
آیت��ی خطاب به مدیران اداره ارش��اد اصفهان گفت:
از تمام انسانهای ش��ریفی که در اداره ارشاد اصفهان
مشغول به کار هستند تمنا دارم به فکر اجماعنظر توده
هنرمندان این ش��هر باشند ،حداقل برای جلبنظر هم
که شده آنها را دور هم جمع کند تا همه را بشناسد.
وی در پایان با طرح چند پرس��ش خاطرنشان کرد:
من اطالع دارم مدیرکل فعلی فرهنگ و ارشاد اصفهان
دغدغههای بس��یار خوب فرهنگی دارند اما آیا ایش��ان
فعاالن حوزه تئاتر این شهرس��تان را میشناس��ند؟ آیا
فرصت کردهاند پس از آس��یبهای سنگینی که کرونا
به بدنه تئاتر وارد کرده ،از آنها دلجویی کنند؟
انتظار این اس��ت که مس��ئوالن ذیرب��ط با برنامه و
انسجام پیش بروند و با هنرمندان کنار بیایند .ما انتظار
داری��م به جای تخریب افراد و زمی��ن زدن هنرمندان
و منتقدان ،حرفش��ان را بش��نوند و با هنرمند تعامل
کنند .مطالبه اصلی اهالی تئاتر در شهرس��تانها رفاه،
برادری و کارآمدی مسئوالن فرهنگی و هنری است.

تهران گفت بودجه نداریم
پیمان کریمی ،عضو انجمن هنرهای نمایش��ی استان
اصفه��ان و یکی از اعضای هیأت داوران س��ی و دومین
جشنواره تئاتر استان اصفهان در این زمینه توضیح داد:
هر س��ال تعدادی کار از س��وی جش��نوارههای دیگر به
تئاتر فجر معرفی میشوند اما این دلیلی بر انتخاب آنها
نیست.
جش��نواره تئاتر فجر خود یک هیأت انتخاب دارد که
آثار معرفیشده را بازبینی میکند و کسانی که میگویند
چرا تئاترهای معرفیش��ده از سوی مقاومت ،بار دیگر از
سوی جشنواره تئاتر استانی به فجر معرفیشدهاند ،باید
در نظر داشته باشند که معرفی به فجر به معنی انتخاب
از سوی فجر نیست.
به گزارش ایس��نا ،او تصریح ک��رد :کارگردانان دو اثر
برگزیده جش��نواره تئاتر استان اصفهان ،قبل از رسیدن
ب��ه مرحل��ه داوری آثار ب��ا اداره کل فرهنگ و ارش��اد
اس�لامی اس��تان اصفهان تماس گرفت��ه و گفته بودند
که روی معرفی ش��دن ما از سوی جشنواره مقاومت به
جش��نواره فجر حساب نکنید .ما آگاه بودیم که این آثار

به جش��نواره فجر معرفی ش��دهاند اما صرفا معرفی ،نه
انتخاب .مانند س��الهای قبل ممکن اس��ت بسیاری از
آثاری که از س��وی جشنوارهای مختلف به فجر معرفی
میش��وند ،اصال در مرحله بعد انتخاب نشوند؛ از اینرو
طبق درخواست این دو کارگردان که در جشنواره تئاتر
اس��تان شرکت کرده بودند ،آثارش��ان در شرایط برابر و
از روی فیل��م مورد داوری ق��رار گرفت .واقعیت این بود
ک��ه این دو اثر ،با اختالف از س��ایر آثار به لحاظ کیفی
بهتر بودند.
عضو انجمن هنرهای نمایش��ی استان اصفهان گفت:
اوایل ش��هریور انجمن هنرهای نمایش��ی اصفهان برای
تعیینتکلیف جشنواره تئاتر استانی در اداره کل فرهنگ
و ارش��اد اسالمی استان اصفهان جلسهای برگزار کرد و
گفتیم که باید هزینهها برآورد و فراخوان س��یودومین
دوره منتش��ر ش��ود .ما دس��تکم هزینه س��ال قبل را
مقیاس قرار دادیم و به ارش��اد اعالم کردیم که انجمن
هنرهای نمایش��ی بودجه برگزاری جش��نواره را ندارد،
اسپانسر هم ندارد.

او ادام��ه داد :مکاتباتی در این زمین��ه انجام دادیم و
اداره ارش��اد هم گفت که ردیف بودجه ما محدود است
و تهران باید هزینه برگزاری جش��نواره تئاتر اس��تان را
تأمین کند.
بار دیگر مکاتباتی دراینباره با تهران انجام شد و بعد
از س��پری ش��دن ماهها ،کمتر از  ۲۰روز مانده به پایان
آذر از تهران نامهای رسید که قول پرداخت  ۱۵میلیون
توم��ان در آینده را داده بود! اداره کل فرهنگ و ارش��اد
اس�لامی این نام��ه را برای انجمن ارس��ال کرد و گفت
میتوانید با این شرایط جشنواره را برگزار کنید؟
ما ه��م اع�لام کردیم زمان گذش��ته و نمیش��ود با
چنین بودجهای جشنواره تئاتر استان را برگزار کرد اما
از ته��ران تماسهای مختلفی با اداره ارش��اد و انجمن
هنرهای نمایش��ی اس��تان گرفته شد که جش��نواره را
برگزار کنید.
عضو انجمن هنرهای نمایش��ی استان اصفهان گفت:
بودجه هنگفت��ی صرف برگزاری جش��نواره بینالمللی
تئاتر فجر میش��ود اما برای جشنوارههای تئاتر استانی

ک��ه معرفیکننده آث��ار برگزیده به فجر هس��تند ،چند
روز مان��ده ب��ه  ۳۰آذر نام��ه میآید ک��ه در آینده ۱۵
میلی��ون تومان میدهیم ،جش��نواره را برگزار کنید .ما
هم میدانیم که فراخوان باید زودتر منتش��ر میشد ،اما
واقعیت این است.

سخن پایانی...

کارشناس��ان معتقدن��د کرونا نش��ان داد در زمینههای
مختلف برنامهریزی دچار نواقص اساس��ی هستیم ،بهویژه
در ح��وزه فرهنگ و هنر ک��ه همواره مورد تاکید منتقدان
تص��دی دول��ت در حوزهه��ای فرهنگی ب��وده و عملکرد
نهادهای حاکمیتی در این حوزه را نشانی بر بازدهی پایین
مدیریت دولتی میدانند .البته وضعیتی که کرونا در جهان
ایجاد کرد همه کش��ورهای توس��عهیافته را هم به چالش
کشید اما مواردی مانند کشورهای اسکاندیناوی مثالهای
خوب��ی برای مدیریت بحران بودند ،چراکه هم توانس��تند
ن��رخ مرگومی��ر را کنت��رل کنند و هم جل��وی تعطیلی
کسبوکارها و حتی رویدادهای فرهنگی را بگیرند.

رمضانعلی
معتمدی :بعد از
اینکه وضعیت
اپیدمی کمی
رو به بهبود
گذاشت،
فراخوانی داده
شد تا اهالی
تئاتر بتوانند
کارهای خود را
بهطور حضوری
اجرا کنند

عرفان آیتی:
نگاه مالی و
المپیادی به
جشنوارهها
باعث شده این
رویدادها از
رسالت خود
فاصله بگیرند

یادداشت

اسامی  ۶۲فیلم
راه یافته به
جشنواره فجر

از بین  ۱۱۰فیلم متقاضی حضور در سیونهمین جشنواره فیلم فجر ،اسامی
 ۶۲فیلم بلند س��ینمایی حائز ش��رایط شرکت در بخش داوری جشنواره فیلم
فجر-که بیش از  ۴۰فیلم طبق جدول منتش��ر ش��ده پروان��ه نمایش ندارند-
معرفی شدند .برای شرکت در جشنواره فیلم فجر که هیات انتخاب هم ندارد،
 ۱۱۰فیلم متقاضی بودند که پس از تطبیق آنها با قوانین و فراخوان جشنواره،
اسامی  ۶۲فیلم بلند سینمایی حائز شرایط شرکت در بخش داوری جشنواره
فیلم فجر -که بیش از  ۴۰فیلم طبق جدول منتشر شده پروانه نمایش ندارند-

معرفی ش��دند .به نقل از روابطعمومی جشنواره فیلم فجر ،دبیرخانه جشنواره
س��ی و نهم طی روزهای گذش��ته به بررسی  ۱۱۰فیلم ثبتنام شده و ارزیابی
فرمهای ثبتنام از نظر تطابق با آییننامه جش��نواره پرداخت .بر این اس��اس،
فرمهای متقاضیان شرکت در این دوره جشنواره از نظر سال تولید ،دارا بودن
پروانه س��اخت س��ینمایی ،ارائه نشدن فیلم در دوره گذشته جشنواره و ...مورد
بررسی قرار گرفتند و در نهایت  ۶۲فیلم از بین آثار متقاضی (حدود  ۵۷درصد
آثار) واجد شرایط شرکت در جشنواره سی و نهم شناخته شدند .وضعیت پروانه

نمایش فیلمهای این دوره نیز در این فهرس��ت مش��خص شده که در این بین
 ۱۴فیلم تاکنون پروانه نمایش صادر شده و  ۴۸فیلم در دست بررسی شورای
پروانه نمایش فیلمهای سینمایی قرار دارد .گفتنی است طی روزهای گذشته،
از بین فیلمهای متقاضی ش��رکت در س��ی و نهمین جش��نواره فیلم فجر۵ ،
فیلم روشنایی (کامشاد کوشان) ،ترانههای پدری (محمد بصیری) ،بانکزدهها
(جواد اردکانی) ،موافقت اصولی (امیر پورکیان) و کوسه (علی عطشانی) به علت
مسائل فنی و آماده نبودن از شرکت در جشنواره انصراف دادند.

فصل
فستیوال
الدولههای
داروغه!

مجتبی اسکندری
روزنامهنگار

دمدمای جشنواره دولتی فجر که میرسد،
بسیاری از اهالی قبیله سلبریتیها خود را به
تق�لا میاندازند که اثر تج��اری کمتر هنری
خ��ود را در باکس جش��نواره جاس��از کنند.
معموال تا ابتدای زمس��تان ،به قدر کفایت تن
به س��مباده سانس��ور میمالند و کارهایشان
را ب��ا حداکث ِر فقدان خاصی��ت ،آماده حضور
در فس��تیوالهای قبیل��ه یادش��ده میکنند.
دولتها هم معموال چن��د داروغه را بهعنوان
فستیوالالدوله منصوب میکنند که ببینند با
خطکش جیبی فرهنگی قوه مجریه مس��تقر،
چن��د قواره پارچه باید ب��رای آثار به اصطالح
هنری حاضر جش��نواره گز کنن��د و بر قامت
سلبریتیهای افسون زده ،جامه بدوزند!
مخاط��ب به س��ن بلوغ رس��یدهای
از ه��ر
ِ
بپرس��ی ک��ه وظیفه هن��ر چیس��ت؟ در دو
کلم��ه زیباییشناس��ی هگلی-کانتی خود را
ب��ه نمایش میگ��ذارد :خلق زیبای��ی! اکنون
اما از س��لبریتیهای افس��ونزده که در برابر
هنرمندان افس��ونزدا ق��رار دارند ،چیزی جز
کشیدن آستر اطلسنشان به روی زشتیهای
جامعه نمیبینیم .دلی��ل این وادادگی را باید
در دو پندار و کردار جس��ت؛ پن��دار دولت و
کردار سلبریتیها.
به واقع تجربه زیس��ته س��لبریتیها که در
جام��ه بازیگر ،کارگردان ،خواننده و هر قبایی
که فالوورهایش��ان در زی��رش بگنجند ،اجازه
«معاص��ر» ب��ودن را ب��ه اثر هن��ری مخلوقه
نمیده��د؛ طرفه آنکه هنرمندان راس��تین،
مشمول طایفه «غیرالمغضوب علیهم» هیات
داوری فس��تیوالهای دولتی میشوند و چون
اس��تاد بهرام بیضایی و س��هراب ش��هیدثالث
و امیر نادری در س��ینما و بس��یاری از اهالی
موسیقی و نقاشی و تئاتر و ادبیات و هنرهای
تجس��می ،هنرش��ان را در بقچ��ه میپیچند
و بر س��ر چوبِ جان میزنن��د و جالی وطن
میکنند.
برای اولوااللباب پرسش��ی پیش میآید که
ریشه این درخت کاکتوس دافع در کجاست؟
به س��یاق «یک کلم��ه» مستش��ارالدوله اگر
بخواهیم پاسخ دهیم ،باید بگوییم :دولت!
تفصیلش میش��ود ،زیباییشناسی دولتی
حاکم بر جش��نوارههای دولت��ی .گاهی هیچ
کارکرد مثبتی جز عدممداخله ،در تاریخ هنر
وجود ندارد.
در زیباییشناس��ی هیچ سلطان محمودی،
اش��عار فردوسی جا ندارد و فرضیه سعدی که
محال اس��ت هنرمندان بمیرن��د و بیهنران
جای ایش��ان بگیرند ،فرضیهای سخت ممتنع
بود و فق��ط در ظرفیته��ای رندانه حافظ و
سعدی قابل بارگذاری.
انحصار برگزاری جشنوارههای دولتی فیلم،
تئاتر ،موس��یقی و ادبی��ات و ،...باعث تهیتر
ش��دن پیش��خوان فرهن��گ و هن��ر مملکت
میشود و س��بب دولتیتر شدن هنر! یکی از
اقدامات مفیدی که میتواند باقیاتالصالحات
داراالرش��اد بهارس��تان باش��د ،این است که
خصوصیسازی در ساحت جشنوارهها تحقق
بپذیرد.
واگذاری جش��نواره به مردم ،سبب کاهش
مص��رف منابع مالیاتی عم��وم مردم در حوزه
سانسور خواهد شد.
طبیعیست که دولتهای مختلفی از قبیل
ش��وروی نیز جش��نوارههای دولتی بسیاری
برگزار میکردند و افرادی از قبیل ماکس��یم
گورک��ی را نی��ز بهعن��وان داور مادامالعم��ر
ای��ن جش��نوارهها منصوب میکردن��د تا تیغ
موکتب��ری سانس��ور را بر صدر ت��ا ذیل یک
اثر هنری بکش��د؛ با این حال شاعران دولتی،
سینماگران دولتی و موزیسینهای دولتی ،به
علت برخورداری رانت حاصل از فروش هنر به
دولت ،از منابع عمومی تغذیه میکنند .آزادی
جش��نواره و واگذاری مدیری��ت آن به اصناف
هنری ،هم ظرفیتهای اقتصادی این هنرها را
افزایش میدهد و هم به سبب بسط آزادی ،با
افزایش کیفیت هنری این آثار مواجه خواهیم
بود.
برگزاری جش��نواره دولتی با منابع مالیاتی
مردم ،در ش��رایطی ک��ه دخل م��ردم نوزده
و خرجش��ان بیست اس��ت ،حمله به زیبایی
اس��ت و در نهایت چرخ��ه بروکراتیک هنر را
مستدام میدارد که نه هنر است و نه زیبایی!
مگس
تعلیقیست بر زمان و ُمسکنیست که
ِ
عسل
زش��تی را رنگ میکند و به جای زنبور
ِ
زیبایی به مخاطب قالب میکند.

