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اعتماد:نگاهی به مسير طی شده
ب��ا چرخ��ه بس��ته تصميم س��ازي و 
ردصالحيت ها نمي ت��وان توقع افزايش 
مشاركت ها را داش��ت. در روزهاي پاياني سال الزم 
است، نگاهي به مسير طي شده در يك سال، چرايي 
به وجود آمدن فرصت ها و تهديدها و بحران ها انداخته 
شود. جامعه ايران پس از فوت مهسا اميني با شرايطي 
مواجه شد كه بررسي آن مي تواند درس هاي فراواني 
براي تصميم سازان و سياستگذاران داشته باشد. در 
يادداش��تي كه براي سالنامه روزنامه اعتماد تدارك 
ديدم به مشكل »سيكل بسته تصميم سازي ها« در 
ايران به عنوان مهم ترين چالشي كه ساير بحران ها 
از آن نش��ات مي گيرن��د، اش��اره ك��ردم. در واقع از 
سال هاي پاياني دهه 60 ساختار سياستگذار و نظامي 
حكمراني كشور به جاي بهره مندي از نظرات نخبگان، 
شايستگان و عموم مردم به سمت ايجاد يك چرخه 
بسته از تصميم سازي ها حركت كرد كه نتيجه چنين 
تصميماتي را مي توان در بحران هاي سال هاي 78، 
88، 96، 98 و نهايتا 1401 به عينه مشاهده كرد. اگر 
تدبيري براي بهبود وضعيت و باز كردن قفل هاي اين 
چرخه بسته صورت نگيرد در ادامه هم بايد منتظر 
مش��كالت افزون تري باش��يم. به طور كلي با ظهور 
چنين چرخه بسته اي از نظام تصميم سازي ها، ابتدا 
روند مهاجران نخبگان، شايستگان از كشور تسريع 
مي شود. در مرحله بعد، س��رمايه ها از كشور خارج 
مي شوند و نهايتا آن  دسته از شهرونداني كه نه امكان 
مهاجرت از كش��ور را دارند و نه از چنان سرمايه اي 
بهره مند هس��تند كه با تكيه بر آن شرايط بهتري 
ب��راي خود ايجاد كنند، اقدام به مواجهه با اين نظام 
تصميم سازي هاي بسته مي كنند. اين روندي است 
كه طي دهه هاي اخير عينا در فضاي كلي كشورمان 
شكل گرفته است. از دهه 70 به بعد شاهد افزايش 
آمارهاي مهاجرت نخبگان از ايران هستيم. به گونه اي 
كه ديگر نه فقط مش��اغل سطح باال مانند پزشكان 
متخصص، برندگان المپيادهاي علمي و...بلكه حتي 
پرستاران، تكنيس��ين ها و كارگران كشور هم اقدام 
به مهاجرت مي كنند. از سوي ديگر، موضوع خروج 
سرمايه ها از كشورمان هم اين روزها به يك چالش 
جدي بدل شده است. بخش قابل توجهي از صنعت 
ساخت و ساز در تركيه با تكيه بر سرمايه هاي ايرانيان 

رونق گرفته است. 
بسياري از استارت آپ ها و شركت هاي برنامه نويسي 
ايران هم يا راهي امارات مي شوند يا عمان و قطر و...
پذيراي آنان مي شوند. نهايتا هم مردمي باقي مي مانند 
كه وقتي با اين چرخه بسته قدرت روبه رو مي شوند و 
امكان مهاجرت و... ندارند، اقدام به پيگيري مطالبات 
خود از طريق تجمعات خياباني و... مي كنند. اما براي 
عبور از اين چالش ها چه راهبردهاي معقولي وجود 
دارد؟ سيستم براي پشت سر گذاشتن اين بحران بايد 
ابتدا تغييري در اين چرخه بسته ايجاد كند و زمينه 
كنش��گري مردم )به خصوص جوانان، دانشجويان، 
زنان و...( را فراهم سازد. بهترين قلمرو براي افزايش 
كنشگري هاي عمومي، عرصه انتخابات است. سال 
1402 كه آماده ورود به آن مي شويم، سالي است كه 
قرار است در آن انتخابات مهم مجلس دوازدهم برگزار 
شود. سيس��تم از همين امروز بايد زمينه هاي الزم 
براي افزايش كنش��گري هاي عمومي را فراهم كند. 
اگر قرار باشد تيغه تيز ردصالحيت ها مانند گذشته 
ادامه داشته باشد، نمي توان اميدي به بهبود اوضاع و 
افزايش مشاركت هاي عمومي را داشت. سياستگذاران 
بايد بدانند، براي حل مشكالت فردا از همين امروز 
بايد دست به كار شوند؛ چراكه فردا ممكن است دير 

شده باشد....

همشهری: دستاوردهای سياست همسایگی
 در سالی که گذشت

جمهوری اسالمی ايران با برخورداری 
از موقعيت��ی وي��ژه و ذخاير انرژی 
قابل توجه و همچنين بهره مندی از يك نظام سياسی 
دموكراتيك بر مبنای تعاليم اسالمی، همواره در قامت 
يك قدرت منطقه ای مطرح بوده كه نقش آفرينی اش 
می تواند مس��ير تحوالت را رقم بزند. نكته ای كه در 
اين ميان بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد، آن 
است كه حفظ و تقويت چنين جايگاهی، آ ن هم با 
وجود رقبا و ديگر بازيگران توانمند منطقه ای، مستلزم 
طراحی و اجرای راهبردهای دقيق و حساب شده از 
سوی تصميم س��ازان حوزه سياست خارجی است؛ 
آنها هستند كه بايد ضمن درنظر داشتن ظرفيت ها 
و قابليت های موجود، به تدوين راهكارهای مناسب 
به منظور تقويت جايگاه منطقه ای جمهوری اسالمی 
بپردازند.در سالی كه گذشت، دولت سيزدهم مسير 
نوينی را در راس��تای تحقق بخشی به سياست های 
ترسيم شده در حوزه »ديپلماسی همسايگی« طی كرد 
كه جای قدردانی دارد. در گذشته توجه بيش  از اندازه 
به رايزنی با دولت های غربی، دس��تگاه ديپلماس��ی 
كشور را از ظرفيت های تقويت مناسبات همسايگی 
غاف��ل كرده بود؛ چالش��ی كه با آغاز ب��ه  كار دولت 
س��يزدهم، گره گشايی از آن شروع شد و در ماه های 
اخير ش��اهد نمودهای مهمی از ثمربخش��ی اتخاذ 
چنين راهبردی بوده ايم. درچنين شرايطی، برقراری 
يك ارتباط پويا و مستمر با دولت های همسايه، ايران 
را از بازار بزرگ و تجارت خارجی قابل توجه كشورهای 
همسايه بهره مند می كند. بايد درنظر داشته باشيم 
تقويت همكاری های منطقه ای، به ويژه در حوزه های 
اقتصادی و تجاری، عالوه بر اينكه سود سرشاری برای 
كش��ورمان به همراه خواهد داشت، قدرت راهبردی 
جمهوری اس��المی در براب��ر زورگويی ه��ای برخی 
دولت های غربی، ازجمل��ه آمريكا را افزايش خواهد 
داد و دس��ت ما را در مواجهه با آنها بازتر از گذشته 
خواهد كرد. با نگاهی به رويكردهای اتخاذ ش��ده از 
سوی تصميم س��ازان حوزه سياست  خارجی كشور 
به اين درك روشن می رسيم كه تقويت همكاری ها 
و به وي��ژه مراودات تجاری و اقتص��ادی با اتحادها و 
ائتالف های منطقه ای، سهم مؤثری در افزايش قدرت 
تأثيرگذاری جمهوری اسالمی داشته  است. پيوستن 
به سازمان همكاری شانگهای و افزايش همكاری ها 

با اتحاديه اقتصادی اوراسيا، فضای نوينی از مشاركت 
اقتصادی را پيش روی جمهوری اسالمی گشوده كه 
در ماه های اخير شاهد ثمرات آن برای اقتصاد كشور 
نيز بوده ايم. اس��تمرار چنين رون��دی، در كنار همه 
نتايج مثبتی كه برای كشور به دنبال خواهد داشت، 
زمينه ساز تحقق حداكثری راهبرد »خنثی سازی« 
تحريم ها نيز می شود. بررسی كارنامه دولت سيزدهم 
در حوزه ديپلماسی و سياست خارجی طی يك سال 
گذشته، نمودار گام برداشتن در مسير درستی است 
كه كشور را به س��وی ارتقای قدرت منطقه ای خود 

رهنمون می كند.
در ماه های اخير گام های مثبتی در مس��ير افزايش 
همكاری های راهبردی با كشورهای چين و روسيه 
برداشته شد و دوطرف با انجام رايزنی های مستمر، 
اجرای برنامه جامع همكاری های خود را تس��هيل 
كرده اند؛ موضوعی كه از برقراری يك رابطه دوسويه 

منطقی و مؤثر حكايت دارد.
در اين ميان بايد يك نكته محوری مدنظر قرار گيرد؛ 
اينكه »سياست  خارجی« و »سياست  داخلی« 2حوزه 
همپوشان هستند كه بازتاب آنها بر يكديگر، بر ميزان 
ثمربخشی شان بسيار تأثيرگذار است. بايد با اتخاذ 
تدابير مناسب، مسير حضور مؤثر مردم در صحنه های 
مختلف كشور را بيش از گذشته هموار كرد؛ آن وقت 
است كه می توان شاهد كسب دستاوردهای روزافزونی 

در اين عرصه بود.

خراسان:متغيرهای کليدی در چالش تعيين دستمزد
در عال��م واقع تصمي��م اقتصادی 
بدون هزينه نداريم. هر تصميمی 
منافع و هزينه هايی دارد، بنابراين عنصر كليدی در 
ارزيابی تصميمات اقتصادی و اثر آن بر عموم جامعه، 
هزينه - فايده اس��ت. لذا تصميمی بهينه است كه 
منافع آن بيش��تر از هزينه های مترتب بر آن باشد. 
هرچند سنجش دقيق اين منافع و هزينه ها به ويژه 
گنجاندن عناصر فرهنگی و اجتماعی كه به سختی 
قابل كمی شدن است، در قالب اعداد سخت است.

افزايش دستمزد متناسب با تورم بيش از 40 درصد 
حال حاضر قطعا منافع و هزينه هايی دارد كه بايد به 
آن توجه داش��ت. قطعا به دليل فشار تورم، مصرف 
واقعی دهك های پايين و متوسط به پايين  افت قابل 
توجهی داش��ته است و طی يك دهه اخير آمارها از 
كاهش سرانه مصرف گوشت، لبنيات و برخی اقالم 
غذايی حكايت دارد. در چنين ش��رايطی هر ميزان 
افزايش دستمزد، تاحد زيادی موجب مصرف بيشتر 
موادغذايی و جبران كمبودهای ناشی از آن از جمله 
روی سالمت آحاد جامعه می شود. به طور طبيعی 
افزايش دس��تمزد، آثار مثبت ديگری نظير افزايش 
انگيزه نيروی كار و كاهش بخشی از جرايم در جامعه 

نيز دارد اما روی ديگر ماجرا را هم بايد ديد.
چنان كه باال درباره تورم گفتيم بايد يادآور ش��ويم 
كه اقتصاد ايران با يك دهه ميانگين رش��د نزديك 
ب��ه صفر درص��د در دهه 90 مواجه و رش��د مثبت 
س��ال های 1400 و 1401 صرفا جبران بخش��ی از 
عقب ماندگی سال های قبل بوده است و از اين منظر 
اقتصاد ايران را بايد اقتصادی همچنان راكد دانست 
و رشد مثبت 3 تا 4 درصد فعلی برای جبران ركود 
عميق يك دهه ای كافی نيست. در چنين شرايطی 
كه هم تورم باال و هم ش��رايط ركودی برقرار است، 
تصميمات اقتصادی پيچيدگی های بيشتری پيدا 
می كند. افزايش دس��تمزدها با وجود تاثير مثبت و 
غيرقابل انكار بر قدرت خريد تضعيف شده كارگران، 
تبعاتی نيز بر فعاليت واحده��ای اقتصادی، تورم و 
حتی وضعيت فعاليت نيروی كار خواهد داش��ت. 
مهم ترين تبعات افزايش ش��ديد دستمزدها، تورم 
ناش��ی از آن به ويژه در بخ��ش خدمات و كاهش 
سطح فعاليت واحدها در قالب تعديل نيروی كار و 
ديگر تبعات آن بر شرايط فعاليت نيروی كار است. 
اگرچه برخی بر سهم 8 درصدی دستمزد بر هزينه 
تمام ش��ده واحدهای اقتصادی تاكيد دارند اما بايد 
توجه داشت كه اين رقم، ميانگينی از هزينه نيروی 
كار در بخش ه��ای صنعت، كش��اورزی و خدمات 
است. در بخش خدمات س��هم نيروی كار به طور 
ميانگين به مراتب بيشتر از اين رقم است و افزايش 
دستمزدها هم موجب افزايش نرخ خدمات می شود 
و ه��م تاثير منفی بر فعاليت ني��روی كار دارد. اين 
تاثير منفی يا خود را در قالب اخراج نشان می دهد 
ي��ا عمدتا با توجه به وضعيت فرهنگی و اجتماعی 
ايران در قالب تبديل نيروی كار رسمی به غيررسمی 
رخ می ده��د. چنان كه گ��زارش اخير مركز آمار با 
عنوان »ش��اخص نرخ بي��كاری و چالش های نظام 
تصميم گيری« نشان می دهد شاغالن غيررسمی 
 )فاقد بيمه( 60 درصد اش��تغال كش��ور را تشكيل

 می دهند.
با همه اين نكات، رش��د كم دستمزدها نيز تبعات 
اجتماعی و اقتصادی دارد كه نمی توان از كنار آن به 
سادگی گذشت و باالتر در اين باره نكاتی نوشته شد. 
س��وال اين است كه راهكار ماجرا چيست؟ بسياری 
از كش��ورها برای رهايی از اين وضعيت به س��مت 
تعيين نرخ های متفاوت دس��تمزد براساس مناطق 
و نوع فعاليت رفته اند. حداقل دس��تمزد در بخش 
صنعت ب��ا خدمات عمومی ي��ا خدمات تخصصی 
می تواند متفاوت باش��د. حداقل دستمزد در تهران 
با ديگر كالن شهرها، شهرهای كوچك و روستاها 
حتما می تواند متفاوت باشد. اين تفاوت بخشی از 
معضل افزايش دستمزد و هزينه های آن را جبران 
می كند اما بخش ديگر ماجرا به متغيرهای اقتصاد 
كالن برمی گردد. بخشی از انتظارات درباره افزايش 
دس��تمزد، فارغ از تورم فعلی، ب��ه انتظارات تورمی 
آين��ده برمی گردد. دولت در ترس��يم اين انتظارات 
نقش مهمی دارد. اگر دولت بتواند انتظارات تورمی 
را كه عمدتا ناش��ی از جهش نرخ ارز اس��ت، مهار 
كند، می تواند با تعيين رش��د دستمزد پايين تر از 
نرخ تورم از فشار به واحدهای اقتصادی و در نتيجه 
تبعات تورمی و ركودی آن پرهيز كند، در غير اين 
صورت حتی افزايش دستمزد به اندازه نرخ تورم نيز 

نمی تواند، پاسخگوی انتظارات تورمی باشد.

امروز؛ همان فردای دیروز است
»برُگزین« روزنامه های ایران

در این ستونـ  بی هیچ دخل و تصرفیـ  گزیده ای از مطالب روزنامه های سراسری کشور را 
فردای انتشار می توانید مطالعه کنید.
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امير دژاكام، نمايش��نامه نويس، بازيگر و كارگردان تئاتر، س��ينما و 
تلويزيون، با بيش از چهل س��ال س��ابقه و تجربه فعاليت در عرصه 
تئات��ر، از دو س��ال پيش تاكنون نمايش��ی روی صحن��ه نبرده اما 
همچنان در تكاپو و تالش برای اجرای نمايش��ی تازه اس��ت. او كه 
در ژانره��ا و س��بك های مختلف تئاتر توليد می كند، از مناس��بت 
آيينی نوروز نيز غافل نبوده و در فروردين ماه س��ال 90، نمايش��ی 
مناس��بتی را به نام »نصرت خانم، مادرم و نوروز« در س��الن اصلی 
تئاترش��هر اجرا كرده بود كه با اس��تقبال خوب تماشاگران روبه رو 
ش��د. ايران تئاتر ب��ا دژاكام درباره  حال وهوای تئات��ر در اين روزها 
 و نمايش ه��ای نوروزی گفتگويی انجام داده ك��ه ماحصل آن را در

 ادامه می خوانيد.

   شما جزو معدود کارگردان هایی هستید که از بدو ورود 
به عرصه  هنرهای نمایش��ی، تقریباً هر س��ال اثری روی صحنه 
برده اید. به ویژه در مناس��بت های خاص از جمله فرارس��یدن 
ن��وروز باس��تانی، نمایش خوب��ی مثل »نصرت خان��م، مادرم و 
نوروز« را نوش��تید و اجرا کردید؛ اما این روند طی چند س��ال 

گذشته با وقفه روبه رو بوده است. دلیل آن چه بوده؟
بله، من كارگردانی هس��تم كه از س��ال 1357 تا 1399 به صورت 
مرت��ب كار روی صحنه برده ام؛ در س��الن های بزرگ با بودجه های 
كم يا در س��الن های كوچك و حت��ی در محوطه های باز! من كنار 
تئاترش��هر، كه به من س��الن ندادند، نمايش يادگاری را اجرا كردم 
و بعداً موفق ش��دم در سالن چهارسو آن را اجرا كنم. همچنين در 
جش��نواره های داخلی و خارجی فعال بودم. من بيش تر س��ال های 
عمرم را تئاتر كار می كردم، به اين دليل كه تئاتر بخشی از زندگی 
من بوده. برايم فرقی نمی كرد چه مديری با چه ديدگاهی در رأس 
كار ق��رار بگيرد و بخواهد ايده هايش را پياده بكند يا نكند. من كار 
خودم را می كردم. برای حال وهوای نوروز چه بهتر از اين كه ما تئاتر 
داشته باش��يم، مشروط بر اين كه اساس��اً تئاتر داشته باشيم؛ سال 
گذشته برای تئاتر و خانواده تئاتر سال سختی بود، به خاطر بی دقتی 
مديران و متوليان نسبت به شرايط و اقتصاد بچه های تئاتر... شنيدم 
كه جايی گفته ش��ده »تئاتری ها خودشان بايد به فكر اقتصادشان 
باشند.« وقتی مديری چنين حرفی می زند، نتيجه اش اين می شود 
كه ديگر كارگردان های مطرح تئاتر، روی صحنه نباشند، نويسندگان 
و بازيگران مطرح تئاتر روی صحنه نباش��ند... س��الن های تئاتر پر 
نش��وند و حتی وقتی تحريمی شكل می گيرد برای اجرا و تماشای 
تئات��ر، عقل خردمندانه ای وجود ندارد ك��ه برای مثال بيايد بگويد 
»فرانس��ه در جنگ جهانی تحت اشغال آلمان نازی بود اما تئاترها 
روی صحنه بودند و اجرا می ش��دند.« تئاتر ربطی به سياس��ت های 
هي��چ دولتی ندارد، بلكه يك فعاليت جنبی فرهنگی اس��ت و بايد 

اجرا شود.

   آیا شما نمایش تازه ای برای اجرا دارید که موفق به روی 
صحنه  بردن آن نشده باشید؟

بله، امس��ال نمايش »احمد ش��مس« را داشتم كه يك نمايشنامه 
بس��يار مفرح، خانوادگی و اجتماعی بود راجع به مشكالت و درد و 
گرفتاری های مردم، قشر تحصيلكرده و قشر متوسط. حتی می توانم 
بگويم اولين نمايش��نامه ای اس��ت كه كاماًل مستقيم به موضوعات 
اجتماعی روز می پردازد. منتها نمايش امكان نيافت اجرا شود. گفتند 
اصالحي��ه دارد اما نه من را برای اصالحيه صدا  زدند، نه كس��ی به 
م��ن اطالعی می دهد. حدود ده ماه پيش رفتم پيش معاون محترم 
وزير و همين طور مديركل محترم مركز، خواهش كردم داليل شان 
يا اش��كاالت كار را بگويند اما هنوز هيچ كس چيزی به من نگفته... 
طبيعتا بعد از چهار ماه تمرين، نمايش��نامه من تعطيل شد. سپس 
نمايشنامه ديگری ارائه دادم كه آن هم االن در گير و دار اصالحيه 
است. يك بار هم تماس گرفتم و با مسئول مربوطه صحبت كردم، 
ولی هنوز اتفاقی نيفتاده، بنابراين من عماًل خانه نشين شدم، با اينكه 
من در همان ش��رايط ويژه حاضر بودم كار روی صحنه ببرم، چون 

عقل و ايمانم اين بود كه می بايست تئاتر كار كنيم، آماده بودم تئاتر 
كار كنم، ولی درنهايت نشد بروم روی صحنه...

   برای سال جدید چه پیشنهاد یا توصیه هایی به مسئوالن 
امر یا همکاران خودتان در فضای هنرهای نمایش��ی دارید که 

موجب رونق بیش تر سالن های تئاتر شود؟
ببينيد، تئاتر يعنی خردمندی و فهم مشترك. دليل اصلی مشكالت 
زندگی ما، عدِم داشتِن فهم مشترك از موضوعات است. اگر شما از 
چراغ قرمز فهم مشترك نداشته باشيد، سر هر چهارراهی درگيری 
به وجود می آيد. اين فهم مشترك است كه ما را پشت خطوط نگه 
می دارد تا زمانی حركت كنيم و زمانی ديگر بايستيم. تئاتر يك هنر 
استراتژيك است اما وقتی تصميم سازان ما فكر می كنند تئاتر مثل 
پيتزافروشی است كه بايد درآمد داشته باشد، چه بايد گفت؟ خب ما 
اگر سالن اصلی تئاترشهر يا تاالر وحدت را تبديل به سالن عروسی 
كنيم، درآمد بس��ياری زيادی گيرمان می آيد! شما فكر كنيد همة 
سالن های تئاتر تبديل شوند به سالن عروسی. می دانيد چند ميليارد 
پول نصيب ما می شود. ببينيد، فردوسی -كه آدم متمولی بود- تمام 
زندگی اش را صرف كرد و س��ال ها زجر و س��ختی كشيد تا بعد از 
سی سال اثرش شد ش��اهنامه. تئاتر مثل درخت گردوست. درآمد 
تئاتر را م��ن االن خدمت تان عرض می كنم. وقتی تئاتر در اجتماع 
شكوفا باشد، در حقيقت ناهنجاری كم می شود، چون جامعه به فهم 
مشترك می رسد. زن و شوهر، پدر و فرزند، دولتمرد و كارگردان به 
فهم مشترك می رسند. اين فهم مشترك می رود روی صحنه و ذهن 
مخاطب ته نشين می شود. تئاتر، تبليغات نيست. تئاتر انديشه ورزی 
است. تئاتر رسيدن به فهم مشترك از منافع ملی است! آن وقت بِزه 
كم می ش��ود. بزه كه كم شد، كار پليس كم می شود. كار پليس كه 
كم ش��د، كار دادگستری و دادگاه و زندان كم می شود و بعد سرانه 

ملی ما باال می رود.

   چطور چنین اتفاقی می افتد؟
چون افراد هنر نمايش را ديده اند و تجربه پيدا كرده اند. يك تجربه 
خيالی را ديده اند. می فهمند كه وقتی مواد مخدر مصرف می كنند، 
فالن  مس��ائل را برايش به وجود می آورد، ي��ا رفتارهای پرخطر، يا 

تصادف و زدن و فرار كردن، چه مسائلی را به وجود می آورد. اين يك 
تجربه مشترك است. بعد اين تبديل می شود به درآمدش و در طول 
مدت برای ملت درآمدزايی می كند و فرهنگ و دانش ملت را باالتر 
می برد. وقتی فرهن��گ و دانش يك ملت باال رفت، طبيعتاً كارآيی 
ملت بيش تر اس��ت. اين خيلی نگاه درس��تی نيست كه فكر كنيم 
گيش��ه تئاتر، مثل پيتزافروش��ی و شكالت فروشی و كفش فروشی، 
شب به ش��ب بايد دخلش را حس��اب كرد! من ده سال است دارم 
استدالل می كنم. من حتی يك مرتبه هم عصبانی نشدم، يا ناراحت 
نش��دم، يا حرف نامربوط نگفتم اما آقايان مدير، آقايان نمايندگان 
مجلس، وقتی تئاتر آزاد باش��د، همراه با آزادی اش رش��د به وجود 
می  آورد. همه جا اشتباه وجود دارد. شما نگاه كنيد پرونده اشتباهاتی 
كه در س��طح ملی مطرح ش��ده، چقدر زياد است. اگر هم گاهی در 
يك تئاتر اش��تباهی پيش می آيد، برای يك دستمال كه نمی آيند 
قيصري��ه را آت��ش بزنند و كل تئاتر را تحريم كنند... خب ش��رايط 
سياسی هم به اين ماجرا شدت بخشيد. بله، اعتراض وجود دارد اما 
تئاتر می توانست محل اعتراضات باشد. مگر ما نگفتيم ُكرسی های 
آزادانديشی و گفت وگو؟! خب آنجا می توانستند در يك قالبی بدون 
توهين به كسی، اعتراض كنند و بعد آن اعتراض ها در جای خودش 

قرار می گرفت.

   در این رابطه می توانید به نمونه هایی از فضای تئاتر اشاره 
کنید؟

شما نگاه كنيد، در نمايشنامه »ايرانيان« اثر »آشيل«، يك درام نويس 
می آيد درباره جنگ يونان با ايران، نمايشنامه ای می نويسد و نامش 
را می گذارد »ايرانيان« و شخصيت های ايرانی در آن صاحب ارزش 
و اهميت انسانی هستند، يا »آنتيگونه« را نگاه كنيد، يا »چرخ دنده« 
اثر »ژان پل س��ارتر« يا آثار شكسپير. هر كدام را كه نگاه می كنيد، 
می بينيد تئاتر محل نقد خردمندانه اس��ت. محل گفت وگوس��ت، 
نه محل تبليغ. ش��ما االن نگاه كنيد، سالن تئاترهای با موضوعات 
خاص خالی است. كس��ی نمی رود ببينيد، بازيگران كار نمی كنند. 
نويس��ندگان و كارگردانان كار نمی كنند، چون دل شان با اين گونه 
از تئاتر نيس��ت، ولی اين مملكت، مملكت ماس��ت. بايد دل سوزانه 
با آن مواجه ش��ويم. بايد رفتار خردمندانه ای داش��ته باشيم كه در 
بلندم��دت بتوانيم جواب فرزندان مان را بدهيم و هيچ چيز زيباتر از 

ديدِن تئاتر نيست.

   آق��ای دژاکام، برای اینکه فضای گفت وگوی مان عوض 
شود، در پایان خواهش می کنم خاطره  جذابی از سال ها حضور 

و فعالیت تان در عرصه تئاتر را برای مان تعریف کنید.
من سال دوم راهنمايی بودم كه جايزه اول بازيگری كشور را گرفتم 
و از آن موقع هميشه تئاتر كار كردم، يعنی آن قدر خاطره دارم كه 
نمی دانم چطور يك خاطره را برای تعريف  كردن پيدا و انتخاب كنم 
اما يك خاطره دارم كه در سالن اصلی تئاترشهر اتفاق افتاد و شايد 
كم تر كس��ی باورش كند. يك دوره زمانی بود كه به س��الن اصلی 
رسيدگی نمی شد، يعنی ِس��ن و امكانات سالن كمی درب و داغان 
شده بود. ما نمايش »شهرزاد« را در سالن اصلی اجرا می كرديم كه 
تي��م خيلی بزرگی در آن نمايش با م��ا همكاری و بازی می كردند. 
هميش��ه هم سالن پر بود. ش��ب آخر اجرا، در اصلی سالن نمايش 
به دليل ازدحام جمعيت شكسته شد. همان شب »وحيد فارسی« 
داش��ت روی سن س��الن اصلی بازی می كرد. سن س��الن اصلی، از 
جنس تخته  چوبی بود و مس��تهلك شده بود. وحيد فارسی در يك 
لحظه احساسی و عاطفی نمايش داشت ديالوگ می گفت كه ناگهان 
روی ِسن رفت پايين! ِسن سوراخ شد و وحيد داد زد و رفت پايين. 
زير س��ن اصلی كارگاه بچه های صحنه بود. من رفتم روی صحنه و 
وحيد را از چاله درآوردم. بعد به مسئوالن امر نقد كرديم كه ببينيد، 
اين نقد ما به وضعيت سالن است. اين همه كه می گوييم برسيد به 
تئاترشهر و شما توجه نمی كنيد، اين هم نتيجه اش! سن سوراخ شد 

و بازيگر جلوی چشم تماشاگر رفت پايين!

 امیر دژاکام: 

تئاتر یعنی خردمندی و فهم مشترک

  تئات�ر ربط�ی به سیاس�ت های هی�چ دولتی 
ندارد، بلکه یک فعالیت جنبی فرهنگی است 

و در هر شرایطی باید اجرا شود

 سالن تئاترهای با موضوعات خاص خالی است. 
کسی نمی رود ببینید، بازیگران کار نمی کنند. 
نویس�ندگان و کارگردانان کار نمی کنند، چون 
دل ش�ان با این گونه از تئاتر نیس�ت، ولی این 
مملکت، مملکت ماس�ت. باید دلس�وزانه با 
آن مواج�ه ش�ویم. بای�د رفت�ار خردمندانه ای 
داش�ته باشیم که در بلندمدت بتوانیم جواب 
فرزندان م�ان را بدهی�م و هیچ چی�ز زیبات�ر از 

دیدِن تئاتر نیست

aftabeyazd.ir :نشانی سایت

اكران ن��وروزی 1402 ب��ا تركيب 4 فيلم »غريب«، »فس��يل«، 
»عروس خيابان فرش��ته« و »بچه های طوفان« ش��روع ش��د. در 
روزه��ای ابتدايی اين اك��ران تعداد 17 ه��زار 172 نفر در هزار 
و 322 س��انس به سينما رفتند تا قطار س��ينمای ايران در سال 
جديد تنها با ميانگين هر س��انس 13 نفر ش��روع به حركت كند. 
درميان تركيب نوروزی، سينمايی »فسيل« پرمخاطب ترين فيلم 
ب��وده و با 14 ه��زار و 4 بليت در 890 س��انس نزديك به 540 
ميليون تومان فروخته است. اين استقبال نشان از گرايش آشكار 
مخاطبان س��ينما به آث��ار طنز دارد. اس��تقبال از فيلم های طنز 
موضوعی اس��ت كه طی ده��ه اخير جريان غالب گيش��ه و بازار 
س��ينمای كش��ور بوده اس��ت. رتبه دوم نيز متعلق به سينمايی 
»غري��ب« با 2 هزار 519 مخاطب در 329 س��انس اس��ت. نكته 

قاب��ل توجه در اي��ن ميان مخاطب 14 نفری و اكران 5 س��انِس 
س��ينمايی »بچه های طوفان« اس��ت، اين فيلم تنها در 4 سالن 
روی پرده س��ينما رفته است. اين فيلم كه ويژه كودك و نوجوان 
هم هست، بازيگران شناخته شده ای دارد و طی روزهای گذشته 

به نس��بت مخاطبان بيشتری را به خود ديده است. همه اين آثار 
از 25 اس��فندماه روی پرده رفته اند و نكته قابل ذكر در اين باره 
اين است كه بليت اين آثار تاكنون بدون افزايش قيمت به فروش 
رفته و با اين ميزان اس��تقبال روبه رو ش��ده است. سينمای ايران 
پي��ش از اين و حتی در روزهای اوجش در س��الی كه گذش��ت 
مخاطبانی بيش��تر از ميانگين فعلی هر سانس را به سينما آورده 
و به نظ��ر آمار تنها 13 مخاطب در هر س��انس ش��روعی غيرقابل 
قبول برای هنر هفتم خواهد بود. به گزارش فارس، در اين ميان 
اين طور به نظر می رس��د كه انتخاب تركيب فيلم ها و عناوين آثار 
تنها عواملی هس��تند كه باعث عدم استقبال مخاطبان از فيلم ها 
در روزهای ابتدايی ش��ده اند، عواملی كه ت��ا چند روز آينده بايد 

افزايش قيمت بليط را هم به آن افزود.

 شروع اکران نوروزی با 13 مخاطب در هر سانس!

كودكان دهه 1360 حتما با مجموعه انيميشنی »بل و سباستين« 
خاطره دارند. »بل و سباس��تين« يك انيمه 52 قسمتی ساخت 
ژاپن بود كه در سال های 1981 و 1982 پخش شد و ماجراهای 
پس��ری به نام سباستين و سگی به نام بل را به تصوير می كشيد. 
اين انيمه در دهه 1360 در تلويزيون پخش و به يكی از خاطرات 
جمعی كودكان آن س��ال ها تبديل شد. خبر خوب اين است كه 
يك فيلم فرانس��وی در مورد اين دو كاراكتر خاطره س��از توسط 
پلتفرم فيلم نت با دوبله اختصاصی در دسترس عالقه مندان قرار 
گرفته اس��ت. اين فيلم »بل و سباستين: نسل جديد« نام دارد و 
محصول س��ال 2022 است. فيلم »بل و سباستين: نسل جديد« 
در مورد پس��ری ده س��اله به نام سباس��تين است كه با بی ميلی 
قبول می كند تابستان را در كوهستان با مادربزرگش سپری كند. 
روزهای سباس��تين به آرامی و بدون هيجان می گذرد تا اينكه با 
س��گی بزرگ به نام بل آشنا می ش��ود. به گزارش ايرنا، پير كوره 
كارگردان »بل و سباستين: نسل جديد« است و رابينسون منسا 
روانت، ميش��ل الروك، آليس ديويد، كارولين آنگليد و سيروس 

شهيدی در اين فيلم ايفای نقش كرده اند.

خانه روس��تايی 500س��اله و متروكه  كه اثر هنری »بنكسی« بر 
روی يكی از ديوارهای آن نقش بس��ته بود درحالی روز سه شنبه 
تخريب ش��د كه »بنكس��ی«  روز بعد از تخريب، اين گرافيتی را 
به عن��وان يكی از آثار هنری  كه خلق ك��رده تاييد كرد. اين اثر 
هنری »صبح فرارسيده است«  نام داشت و پسربچه ای را به همراه 
گربه ای نش��ان می داد ك��ه پرده های آهنين را كن��ار زده اند و از 
پنجره منظره بيرون را تماشا می كنند. روز چهارشنبه، »بنكسی«  
با انتشار تصاويری از اين گرافيتی در صفحه اينستاگرامش اصالت 
آن را تاييد كرد و تصويری از ساختمان تخريب شده را نيز منتشر 
كرد. به گزارش ايس��نا و به نق��ل از آرت نيوز،  اگرچه تخريب اين 
خانه روس��تايی كه در حدود سال 1529 س��اخته شده بود، در 
اواخر سال گذشته تصويب شد، اما كسی به اهميت نقاشی روی 
آن پ��ی نبرده بود. »جرج كادوول«، پيمانكار اين پروژه به »كنت 
آنالين« گفت: »ما نمی دانستيم كه اين اثر هنری را بنكسی خلق 
كرده است. زمانی كه متوجه شدم، حالم بد شد. ما از ديروز شروع 
به تخريب كرديم. مالك زمين حين كار ما را تماشا كرد و حتی 

او هم خبر نداشت.« 

مقام ه��ای »رم«  اع��الم كردند كه بازدي��د از »پانتئون« ،  يكی از 
قديمی تري��ن و پربازديدترين بناهای تاريخی »رم«  ديگر رايگان 
نخواه��د بود و دريافت هزينه ورودی از بازديدكنندگان به زودی 
آغاز خواهد شد. هزينه ورودی هنوز تعيين نشده است،  اما بيشتر 
از 5 يورو نيز نخواهد بود. البته كودكان و شهروندان رم از پرداخت 
اين هزينه معاف خواهند ش��د. اين ساختمان 2000ساله اكنون 
به عنوان كليس��ا مورد اس��تفاده قرار می گيرد و بخشی از عوايد 
حاصل از فروش بليت ها به اسقف نشين رم اختصاص خواهد يافت. 
بخش اعظمی از س��ود حاصل از فروش بليت ها، يعنی 70 درصد 
به وزارت فرهنگ اختصاص پيدا می كند كه مس��ئوليت نظافت 
و نگه��داری از اي��ن مكان را برعهده دارد. به گزارش ايس��نا و به 
نقل از خبرگزاری فرانسه،  تعيين هزينه ورودی برای »پانتئون«، 
واكنش ه��ای متفاوت بازديدكنندگان را به دنبال داش��ت. برخی 
از بازديدكنندگان مش��اركت در پرداخت هزينه برای حفاظت از 
اين م��كان را منطقی عنوان كردند و برخ��ی ديگر معتقد بودند 
كه »پانتئون«  و س��اير بناهای تاريخی بايد ب��ه روی همه مردم 

باز باشند.

 »بل و سباستین« آمد بازدید از »پانتئون «  پولی می شود  گرافیتی »بنکسی«  تخریب شد 


