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با دریافت  ۲جایزه از جشنواره »ورد پرس کارتون«

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ 12

وزارت ارشاد به مؤسسه هنری
ناصر تقوایی مجوز نمیدهد

علیرضا پاکدل بر قله کارتونیستهاي جهان

اگر آمریکا وجود ندارد

14

 ایلنــا :مرضیه وفامهر )همســر ناصــر تقوایی( از
بالتکلیفی مؤسســه فرهنگی هنری ناصر تقوایی خبر
داد و گفت :دو ســال اســت که منتظر صــدور پروانه
رســمی مؤسســه از جانــب وزارت فرهنگ و ارشــاد
اسالمی هســتیم .مرضیه وفامهر از صادرنشدن مجوز
برای مؤسسه هنری ناصر تقوایی خبر داد و گفت :بعد
از تصویب اساســنامه و صدور استعالمهای مورد نیاز
و انجام همه کارهای عوامل و هیئتمدیره ،مؤسســه
فرهنگی هنری ناصر تقوایی ثبت شرکت شد .وقتی ثبت
شرکت انجام میگیرد فقط میماند پروانه مؤسسه که
از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی صادر میشود؛
اما درباره مؤسسه هنری تقوایی این اتفاق نیفتاده و دو
سال اســت این مؤسسه بالتکلیف مانده است .وفامهر
با بیــان اینکه »باوجــود پیگیریهای ما هنــوز وزارت
فرهنگ و ارشاد اســالمی به طور رسمی جوابی نداده
اســت« گفت :من حتی تالش کردم که این خواسته را
به آقای وزیر منتقل کنم و نامهای دادم که دوستانشان
به دستشــان برسانند ،اما نمیدانم این نامه به دست
آقای صالحیامیری رسیده یا نه؟ این فیلمساز و بازیگر
خاطرنشــان کرد :میخواســتم از وزیر فرهنگ و ارشاد
اســالمی وقت بگیرم و راجع به این موضوع با ایشــان
صحبت کنم،چون مقدار زیادی از کارهای آقای تقوایی
هســت که باید منتشر شــود و آقای تقوایی این وکالت
را بــه من داده که پیگیر کارهایشــان باشــم .برای من
مهم است هرچه ســریعتر این اقدامات را انجام دهم،
اما متأســفانه دو سال اســت در این مرحله ماندهایم.
میدانید وقتی از مرحله صدور پروانه مؤسسه از سوی
وزارت ارشــاد بگذریم ،کارهای بعدی آن بسیار سنگین
اســت .ناصر تقوایی ،مرضیه وفامهــر به همراه برخی
فعــاالن هنری و فرهنگی ،هیئت مؤســس مؤسســه
فرهنگی هنری ناصر تقوایی را تشکیل میدهند.

پروژه مولتیمدیای همایون
شجریان و سهراب پورناظری

 گــروه هنر :پروژه مولتیمدیای »ســی« براســاس
دو داســتان »زال و رودابه« و »رســتم و اسفندیار« از
شــاهنامه فردوســی ،کاری از »همایون شــجریان« و
»ســهراب پورناظری« از پانزدهــم مرداد در مجموعه
کاخ ســعدآباد روی صحنــه مــیرود .ایــن پــروژه
هدف هویتبخشــی ملی با تکیه بر
چندرســانهای با ِ
موضوع فرهنگ ،هنر و اندیشه ایرانی با حضور تعدادی
از برترین چهرههای موسیقی ،تئاتر و همچنین انیمیشن
در حالــی روی صحنــه میرود که روایتــی معاصر و
متفاوت از دو داستان شــاهکار فردوسی را بیان کرده
و تالش میکند تا مخاطبانی از نســلهای متفاوت با
استفاده از هنرهای نمایشــی ،موسیقی و انیمیشن به
درکی امروزی از شــاهنامه فردوســی برسند .خالقان
این پروژه در نظر دارند گامی در جهت بازسازی هویت
ملی بردارند .همایون شــجریان و سهراب پورناظری
اواخر سال گذشته آلبوم موسیقی رگ خواب را منتشر
کردند که با استقبال عمومی مواجه شد .آلبوم صوتی
و تصویری »خداوندان اســرار« نیز از دیگر پروژههایی
اســت که این دو هنرمنــد بهتازگی منتشــر کردهاند.
نشســت خبری این پروژه  ۲۸خرداد در هتل اسپیناس
با حضور عوامل این پروژه انجام میشود.

رؤیا نونهالی از جشنواره آمریکایی
جایزه گرفت

 گروه هنر :رؤیا نونهالی برای بــازی در فیلم کوتاه
»هایالیــت« جایزه بازیگری جشــنواره »«Festigious
آمریــکا را دریافــت کــرد .فیلــم کوتــاه »هایالیت«
بــه کارگردانــی شــهرزاد دادگر در نخســتین حضور
بینالمللــی خود موفق به کســب جایــزه بازیگری
جشــنواره » «Festigiousبا عنوان »زن الهامبخش در
فیلم« شد .این جشــنواره به صورت رقابت ماهانه و
با حمایت وبســایت  IMDBدر لسآنجلس برگزار
میشــود و این جایزه در دوره رقابتی ماه می میالدی
کسب شــده اســت .در این فیلم کوتاه رؤیا نونهالی،
نسیم ادبی ،ساناز مصباح ،رابعه مدنی ،شفق شکری
و بهناز جعفری هنرنمایی کردهاند.

گروه هنر :علیرضا پاکدل ،کارتونیســت ایراني ،در جشنواره جهاني »ورد پرس
کارتــون« پرتغال برنده دو جایزه اصلي شــد.علیرضا پاکدل که در مطبوعات
ایــران کار ميکند و بارها در جشــنوارههاي معتبر داخلــي و جهاني جایزه
گرفته است ،اینبار توانســته دو جایزه بزرگ دیگر را نصیب ایران کند .هادي
حیدري ،کارتونیست ،درباره این جشنواره معتقد است :این جشنواره مهمترین
و بزرگترین جشنواره کارتونیســتهاي جهان است و ایرانيها در آن حضور
فعالي داشتهاند و براي نخستینبار حسن کریمزاده در این جشنواره در بخش
کارتونهاي فانتزي نفر برگزیده شــد و پس از آن کارتونیســتها بارها در آن
شــرکت کرده و در بخشهاي مختلف جوایــزي را دریافت کردهاند.او افزود:
علیرضا پاکدل اهل مشهد و جوان اســت ،اما بارها در جشنوارههاي داخلي
و خارجي صاحب رتبه شــده و اینبار با توجه به دو جایزهاي که از جشنواره
پرتغال گرفته ،در جایگاه بهتري در این جشــنواره قرار گرفته است ،چون هم
جایــز ه بخش مطبوعات را دریافت کرده و هــم از آن مهمتر صاحب جایزه
بزرگ جشــنواره هم شــده اســت.او اظهار امیدواري کرد اگــر تعاملي بین
کارتونیســتهاي مطبوعاتي و جشــنوارهاي که هنريتر هستند ،برقرار شود،
شاهد حضور نسل قابلقبولتري از کارتونیستها در کشورمان خواهیم بود.
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علیرضا پاکدل که این روزها براي دریافت جوایز خود از مهمترین جشــنواره
مطبوعاتي کارتون در پرتغال بهســر ميبرد ،به خبرنگار مهر گفت :جشنواره
»ورد پرس کارتون« که در کشــور پرتغال برگزار ميشــود ،یکي از معتبرترین
جشــنوارهها و درجهیکترین فســتیوالهاي کارتون در دنیاســت .من در سه
بخش این جشــنواره کار ارائه دادم که شامل بخشهاي editoral cartoon،
 «gag cartoonو » «caricatureميشود.او ادامه داد :شب گذشته  ۲۰خرداد
اختتامیه این جشنواره در شهر لیسبون پرتغال برگزار شد و من ابتدا جایزه اول
در بخــش » «editorial cartoonرا از آن خود کردم و در نهایت جایزه »گرند
پرایز« )جایزه بزرگ( جشــنواره را که مهمترین جایزه جشنواره است دریافت
کردم.این کارتونیست در پایان بیان کرد :گرفتن این جوایز را افتخار بزرگي براي
خودم و کشورم ميدانم چون این جشــنواره بزرگترین جشنواره مطبوعاتي
در دنیا در حوزه کارتون اســت .من هم با اثري که درباره غرقشدن مهاجران
در حین ســفر به کشــورهاي اروپایي اســت و درعینحــال بيتفاوتي برخي
کشورهاي اروپایي نســبت به این رویداد حائز رتبه برتر شدم.در این جشنواره
جایــزه دوم بخش کارتون مطبوعاتي به میخائیل کونتوریس از یونان و جایزه
سوم بخش کارتون مطبوعاتي به کنستانتین سونربرگ از فرانسه رسید.

امید به بازگشت آرامش به سینما در اکران »عید فطر«

علیاکبر تجویدی در پاریس از دنیا رفت
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گروه هنر :چندروزی اســت که رفتوآمد به سالنهای
سینما مثل سابق نیست و میتوان تا حدی اُفت فروشی
را که بسیاری از تهیهکنندگان و پخشکنندگان سینمای
ایــران از آن صحبت میکنند از حالوهوای ســینماها
فهمیــد .حادثه تروریســتی هفته گذشــته در پایتخت،
باعث شد بسیاری از حضور در مراکز پرجمعیت واهمه
داشــته باشند و ســایه این نگرانی بر سر ســینماها نیز
افتاده اســت .سه روز پایانی ســینماها در هفته گذشته
برخالف همیشه ،تماشــاگران زیادی نداشت .غالمرضا
موســوی ،از تهیهکنندگان ســینمای ایران ،در گفتوگو
با»شــرق« درباره شــرایط حالحاضر فروش سینماها
گفــت» :طبعا وقتی اتفاقی مثل حادثه تروریســتی که
هفته گذشــته شــاهدش بودیم رخ میدهــد ،مردم تا
چندروزی در شوک حادثه بهسر میبرند و زمانی صرف
میشــود تا همهچیز به روال سابق برگردد .بدونشک
بسیاری از مراکز اجتماعی و فرهنگی که معموال حضور
حداکثری مردم را دارند؛ مثل ســینما نیز ،دچار مشکل
میشوند و زمانی صرف میشــود تا بار دیگر احساس
امنیت به مردم بازگردد«.موســوی در بخش دیگری از
صحبتهایــش افزود» :این حادثه مردم را هوشــیارتر
کرد و شوک حاصل از این اتفاق به مرور رفع خواهد شد
و به نظر من بعد از شــبهای قدر و با نزدیکشدن به
اکرانهای عید فطر شاهد رونق دوبارهای در سینماهای
کشــور خواهیم بود«.موســوی در پاسخ به این پرسش
که بسیاری از افت فروش ســینما در سهماهه نخست
سال به نسبت سال گذشته صحبت میکنند و تحلیل او
از گیشــه سینماها در بهار  ۹۶چیست؟ گفت» :واقعیت
این اســت که امســال از نظر فروش ،آمار بیش از سال
گذشته است .بههرحال امسال ســینمای ایران یکی از
عوامل تبلیغیاش را از دســت داده اســت و تلویزیون
نســبت به ســال گذشــته برنامههای پربینندهای دارد،

بنابراین ســینماها نســبت به سال گذشــته دچار افت
جمعیت تماشــاگر شــدهاند ،نه افت ریالی .بههرحال
همانطور که گفته شــد ،حادثه تروریســتی تهران تأثیر
منفی در فروش ســینماها داشــت و قطعا این روند با
اکرانهای عید فطر جبران خواهد شــد«.او ادامه داد:
»وجود تبلیغات محیطی وسیع و تیزر تلویزیونی کمک
بســیاری در دیدهشــدن بهتر فیلم و بحــث فروش آن
خواهد داشــت و باید بیش از پیش مردم را به تماشای
فیلم در سالنهای سینما تشویق و ترغیب کرد«.
امیدواری به اکرانهای تازه
حبیب اسماعیلی ،از پخشکنندگان سینمای ایران،
در پاســخ به این پرســش که پیشبینی او از شــرایط
گیشــه حالحاضر ســینمای ایران با توجــه به افت
فروش چندروزه چیست؟ گفت» :با توجه به شناختی
که در این ســالها نسبت به شرایط فروش در مقاطع
مختلف وجود داشــته اســت ،با نزدیکشدن به ایام
سوگواری در همه سالها افت فروشی را در سینماها
شــاهد بودهایم و بــا توجه به اینکه اساســا مجالس
ســوگواری در این ایام برگزار میشوند ،طبیعی است
که نمیتوان انتظار زیادی از گیشــه سینماها داشت،
عــالوه بر اینکه حادثه تروریســتی هفته گذشــته نیز
تأثیــرش را در فــروش ســینماها گذاشــت ،هرچند
که قطعا به مرور این مشــکل برطرف خواهد شــد«.
اســماعیلی ادامه داد» :به نظر من سینمای ایران در
همه مقاطع نیاز به حمایت دارد و قطعا شهرداری و
صداوســیما از مهمترین مراکزی هستند که میتوانند
کمک بســیاری برای ســینما باشــند .اطالعرســانی
صداوسیما به جهت تبلیغ فیلمها و آگاهیبخشی به
مردم که چه فیلمهایی در اکران سینماهاست ،بسیار
مؤثر خواهد بود و انتظار میرود که تعامل ســازمان
صداوسیما با اهالی سینما بیشتر باشد«.

گروه هنــر :علیاکبــر تجویــدی ،نقــاش ،مترجم،
پژوهشــگِر تاریخ هنر ایران و باستانشناسی ،بیستم
خرداد در پاریس درگذشــت .حســن محمدی ،مدیر
مؤسســه کتابآرایی ایرانی ،ضمــن تأیید این خبر به
مهر گفت :استاد علیاکبر تجویدی فرزند هادیخان
تجویــدی و برادر محمد و علی تجویدی از نقاشــان
و نوازندگان فقید کشــورمان ۲۰ ،خــرداد در پاریس
درگذشت.
او با اظهار تأثر از درگذشــت این پژوهشگر مطرح
حــوزه نگارگری کشــورمان پس از ســالها بیماری
و خانهنشــینی در پاریس ،افــزود :زندهیاد تجویدی
صاحب مقــاالت و تألیفات متعددی در زمینه هنر و
فرهنــگ ایرانی بود که از آن جمله میتوان به کتاب
مهم »نگاهی به هنر نقاشی ایران از آغاز تا قرن دهم
هجری« اشاره کرد.
علیاکبر تجویدی ،متولد  ،۱۳۰۵فرزند هادیخان
تجویدی ،از شاگردان کمالالملک و از هنرآموختگان
مدرسه صنایع مستظرفه ،یکی از مهمترین هنرمندان
و پژوهشــگران خاندان هنرپرور تجویدی به شــمار
میآیــد .عالوه بــر کارنامهای درخشــان در آموزش
هنر و نیز همکاری مســتمر بــا وزارت فرهنگ و هنِر
وقــت ،بهواقــع تجویدی یکــی از آغازگــران جدی
پژوهشهای کیفی در تاریخ نقاشــی ایرانی اســت؛
بهطوریکه نتیجه پژوهشها و تأمالت چندین ساله
او ،ســال  ۱۳۵۲در کتابی با عنوان »نقاشی ایرانی از
کهنترین روزگار تا دوران صفوی« انتشــار یافت .این
کتاب را میتوان نخستین تالش یک ایرانی اندیشمند
و نگارگر به شــمار آورد که در نوشتار خود به اصول
علمی متداول آن زمان وفادار بوده است .به عبارت
دیگــر این کتاب ،نخســتین کتاب تخصصــی درباره
نقاشی ایرانی است که سیر تاریخی دارد و از نقاشی

غارهای لرســتان آغاز شــده و ادوار متعدد را همراه
با نمونههــای تصویری ،با کیفیت شایســته نشــان
میدهد .عالوه بر این کتاب ،همکاری در انتشار کتاب
»پنجمین کنگره جهانی باستانشناسی و هنر ایران«
در ســال  ۱۳۴۷نیز از دیگر آثــار ماندگار این هنرپژوه
بزرگ است.
مــروری بر مجالت هنری پیش از انقالب ،نشــان
میدهد بیشــترین مقــاالت او در حوزههــای تاریخ
هنر ،هنرهــای ســنتی ،معماری و باستانشناســی
در دو دهــه  ۴۰و  ۵۰خورشــیدی در مجلــه »هنر و
مردم« انتشــار یافته اســت .دبیــری دومین بیینال
تهران در ســال  ۱۳۳۹و نیز معرفی هنرمندان ایرانی
به نمایشــگاههای بینالمللی هنر پاریس از ســوی
تجویدی در دهه  ،۵۰هرگز از ســطور تاریخ هنر ایران
در سده اخیر ،محو نخواهد شد.
همچنیــن تجویــدی بهدلیــل تســلط بــر زبــان
فرانســه ،در ترجمه و انتشــار چند کتاب نقش مهم
و تأثیرگذاری داشته اســت .از جمله انتشار دو کتاب
»هنــر مــدرن ایــران« )(L’ArtModerneen Iran
در ســال  ۱۹۶۷/۱۳۴۶و »برگزیــده اشــعار حافــظ«
) (L’amour, L’amant, L’aimeدر سال .۱۹۸۹/۱۳۶۸
او پــس از انقــالب نیز مصدر خدمــات فرهنگی
بســیاری بوده اســت؛ از جمله تدریــس در مقطع
کارشناسی ارشــد هنر به دعوت دانشگاه هنر تهران
بین سالهای  ۱۳۷۰تا  .۱۳۷۵واپسین سالهای عمر
استاد در بیماری و خانهنشینی در شهر پاریس سپری
شد.
دیدار اســتاد بــا خوشنویســان ایرانــی در آذر
 ۱۳۹۳در پاریــس و نیز همکاریهایی در اوایل دهه
 ۹۰خورشــیدی با خانه فرهنگ ایــران در پاریس را
میتوان آخرین حضور او در محافل عمومی دانست.
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ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻌﻘﻮﺑﻰ
من محمد یعقوبی اعتراف میکنم بزرگترین اشــتباه سال گذشتهام
این بود که در ســالن تئاتر باران نمایشــم »ماه در آب« را به روی صحنه
بردم .و بعد اجرای آیسلند به کارگردانی آیدا کیخایی اشتباه دیگر گروه
ما بود .حقیقت این اســت که گمان نمیکردیــم با مدیرانی تا این اندازه
بدحســاب در این ســالن روبهرو خواهیم بود .چرا حاال پس از گذشــت
چند ماه صدایم درآمده؟ چون گمان میکردم درکشــان باید کرد .تئاتر
خصوصی نیازمند حمایت اســت و چه .ولی دیگر رفتارهای ناشایســت
مدیران این سالن از حد و اندازه گذشته است .باخبر شدهام که درصددند
فیلم اجــرای ماه در آب و آیسلند را به فروش برســانند که البته طبق
قرارداد چنین حقی ندارند .در هیچ جای قرارداد ما با آنان اشــارهای به
حــق فیلمبرداری و فروش این نمایشها نشــده و اینکــه در زمان اجرا
پذیرفتیم از هر دو کار فیلمبرداری شــود دلیلش این بود که به ما گفتند
برای آرشــیو سالن همه نمایشها را فیلمبرداری میکنند .حاال میدانم
که دیگر حتي نباید اجازه بدهم برای آرشیو هم از کارهایمان فیلمبرداری
کنند .این یادداشــت هشداری است مانند دوربینی که به اصطالح نصب
میکنند تا یادآور شوند که این مکان مجهز به دوربین است تا مانع دزدی
شوند .پس امیدوارم این یادداشت باعث پیشگیری از جرم توسط مدیران
غیرحرفهای و بیاخالق ســالن تئاتر باران شــود وگرنــه چنانچه باخبر
شــویم دو تئاتر نامبرده به صورت فیلم یا هر شکل دیگر پخش ميشود
و به فروش میرســد از مدیران سالن تئاتر باران و پخشکنندگان فیلمها
شکایت خواهیم کرد.
خبر دیگــر اینکه یکی از مدیران ســالن تئاتر باران هفته گذشــته در
نامــهای به نیکــوالس بیلون نویســنده آیسلند مدعی شــده که بابت
اجرای این نمایش ســههزار و ۹۰۰دالر آمریکا بهعنوان دستمزد نویسنده
پرداخته اســت و با این اظهار کذب ناشــیانه به خیالش خواسته رابطه
نویســنده و گروه ما را پرتنش کند و مانع اجرای آیسلند در تورنتو شود.
و مــن روزهایی را به یاد میآورم که هر بار پیگیرانه از این مدیر نامحترم
میپرســیدم چرا قرارداد برای حق و حقوق نویســنده و مترجم را آماده
نمیکند تا امضا کنم و او هر بار بهانهای میآورد و به روزی دیگر موکول
میکرد .فهماندمش که اجرای هر تئاتر بیش از هرچه مدیون نویسندهای
اســت که متن آن نمایش را نوشته است و ما باید به نویسنده اثر و البته
مترجــم نمایش آیسلند حقشــان را بپردازیم .گــروه تئاتر اینروزها در
این ســالها کوشیده برخالف رســم رایج در ایران مطابق قانون جهانی
کپیرایت حقوق مادی نویســنده را بپردازد .قرار بر پرداخت  ۱۵میلیون

تومان بود ولی ســرانجام به پرداخت  ۱۳میلیــون تومان رضایت داد و
توانســتم قرارداد را به هر زبانی بود امضاشده از او بگیرم که طرف دیگر
آن من بهعنوان مدیر گروه تئاتر این روزها بودم به نمایندگی از نویســنده
و مترجم .حاال کسی که در سالن تئاترش یک در میان نمایشهایی بدون
اجازه نویســنده یا مترجم بدون رعایت حقوق مادی و معنوی نویسنده و
مترجم به روی صحنه میرود دایه مهربانتر از مادر شــده و به نویسنده
آیسلند نامهای پردروغ نوشــته اســت ســراپا غلط و مــن در عجبم از
این همه اهمال و کوتهفکری کســی که حتي به فکرش نمیرســد یک
فرهنگ لغت انگلیسی را باز کند و بفهمد واژه نمایشنامهنویس به زبان
انگلیسی چه میشود و به دانش اندک خود اکتفا نکند .نامه این مدیر که
مثال بارز تراژدیکمدی است از این قرار است:
Hello
Dear Mr. Nicolas Bilon
Im Khayyam
Director of Baran Theater
Regarding the Iceland Play
Narrated by you
Directed by Aida Keykhaee
Took to the stage in December/ 2016
Location: Baran Theater
; Question
$Did you receive 3900 Us
? as for your Narration
Your prompt reply will be appreciated
Best Regards
ایشان گرچه دانش اندکی در نگارش به زبان انگلیسی دارد که هیچ
عیب نیســت ولی اســتعداد فراوانش در دروغگفتن با کمترین کلمات،
عیبی نابخشودنی اســت .در همین نامه کوتاه دو دروغ گفته است .یک
اینکه به دروغ ادعا کرده سههزار و  ۹۰۰دالر آمریکا بابت حق نویسنده به
ما پرداخته است ولی مبلغی که ما از او دریافت کردیم  ۱۳میلیون تومان
بوده و ســههزارو  ۹۰۰دالر آمریکاي ادعاشده در هیچ زمانی در یک سال
گذشــته برابر با  ۱۳میلیون تومان نبــوده و همواره نزدیک به  ۱۵میلیون
تومان بوده است .دروغ دیگرش این است که القا کرده مبلغ کذب مذکور
فقط متعلق به نویسنده بوده .مدیر سالن تئاتر باران به خوبی میدانست
کــه قرارداد ما با او بابت نویســنده و مترجم بوده اســت پس چرا ادعا
میکند فالن مبلغ را بابت نویســندگی پرداخته اســت؟ پاسخ فقط یک
چیز اســت :وقاحت .ایشــان با این امید که شاید ما به رسم خودش حق
نویسنده را نپرداخته باشیم ،به نویسنده نامه نوشته ولی با این فرض که
شــاید هم به او پرداخته باشــیم عددی دروغین بهعنوان رقم پرداختی

اعالم میکنــد که احتمال برهمزدن رابطه کاری گروه ما با نویســنده را
بیشتر کند.
ما البته مطابــق قراردادمان مبلغ مندرج در قرارداد را به نویســنده
و مترجــم پرداخته بودیــم ولی این رفتــار غیرحرفــهای و غیراخالقی
و وقیحانــه دروغگفتــن وادارمــان کــرد در نامهای دقیق به نویســنده
نمایشنامه آیسلند توضیح دهیم که مــا هرگز از این دروغگو پولی به
دالر دریافــت نکردهایم و مقداری هم که بنا به قرارداد دریافت کردهایم
با ســههزار و  ۹۰۰دالر آمریکا برابری نمیکرده اســت .ناگزیر شدیم این
مطلب بدیهی را به نویسنده نمایشنامه یادآور شویم که واحد پول ایران
ریال است و در ایران مرسوم نیست مردم به هم دالر ردوبدل کنند .تالش
مدیر بیکفایت سالن تئاتر باران برای بههمزدن رابطه ما با نویسنده البته
به جایی نرســید .دلیل این بدرفتاریهای مدیران ســالن باران این است
که مدعی هســتند مالک ابدی نمایش آیسلند هســتند و اجرای آن در
هر جای جهان بدون اجازه آنان ناممکن اســت .ولی البته قرارداد گروه
ما با آنان برای همان تعداد اجرا با مبلغ مشــخص بوده که متأســفانه
همــان مبلغ مندرج در قرارداد آیسلند را هم تماموکمال به هیچیک از
دستاندرکاران نمایش آیسلند نپرداختند.
مــن همواره گفتهام که هوادار وجود و روند رو به رشــد ســالنهای
خصوصــی تئاتــر ایران هســتم و هنوز هــم ترجیحم این اســت که در
سالنهای خصوصی تئاتر کار کنم ،ولی این نهال نازک تئاتر خصوصی با
وجود چنین افراد ناالیق و بیاخالقی بدونشــک نخواهد بالید .پس این
یادداشــت فرصتی است تا همکارانم در تئاتر را باخبر کنم که سالن تئاتر
باران یک دام است و هشدارشان بدهم که بدونشک با اجرا در این سالن
به مشــکل برخواهند خورد .با مدیران بدحســاب و حتی بیمسئولیتی
ســروکار خواهند داشــت .فقط برای روشنشدن بیشــتر ناگزیرم مطرح
کنم که پس از اجرای نمایشــم »ماه در آب« که همین ســالن بهعنوان
پرفروشترین نمایش سال گذشــته در این سالن نامش را در بوق و کرنا
کرده اســت من ناگزیر شدم از  ۲۰درصد دستمزدم چشم بپوشم .از آنجا
که مبلغ مندرج در قرارداد من با آنان فیکس بود و هیچ تبصرهای در آن
نبود که به تهیهکننده اختیار کاســتن از مبلغ به بهانه فروش کم بدهد.
از یاد نمیبرم چه مظلومنمایانه از من خواهش کرد رعایت حالشــان را
بکنم و من دلسوزانه پذیرفتم .از دلسوزی و بخشش به او پشیمان نیستم،
ولی با مقایســه مظلومنمایی آن روزش و وقاحت این روزهایش نتیجه
میگیــرم ذرهای خلوص در آن خواهش نبــود؛ فقط فریب بود و دروغ.
با آنان که همین روزها نمایششــان در ســالن تئاتر بــاران روی صحنه
است احساس همدردی میکنم و بردباری برایشان آرزومندم و امیدوارم
بتوانند از پس وقاحت فزاینده آنان برآیند و به آنان که هنوز با این ســالن
وارد مرحله قرارداد نشدهاند هشدار میدهم از این دام بپرهیزند و بدانند
که مسئوالن تئاتر باران به قرارداد خود هم پایبند نیستند.

 جالب است توکا نیستانی هم وقتی از ایران رفت
درست مثل تو به سرزمین هیروها و پریها پناه برد.
احتماال برای کســی که از بیرون ما را میبیند کار ما
دو نفر خیلی نزدیک به نظر میرســد .شاید اگر فرصت
بود و با توکا هم صحبتی میکردیم ،میتوانستیم جواب
ســؤال تو را بهاتفاق بدهیــم .علیایحال به زعم خودم
در کارهــای توکا بیان ژورنال قویتر اســت .تو از کار من
هیچ معنای مشخص ژورنالیستی را استخراج نمیکنی.
درضمن وجه دیگر شــباهت امثال ما این اســت که از
فرمولهای ثابــت خلق کارتونینگ و فانتزی اســتفاده
میکنیم .داســتان مشترک ما شــاید تکنیکهای خلق
کارتون باشد.
 تو ســالهای طالیی کاریکاتور ایران را دیدهای
و در آن نقــش مشــخصی داشــتی؛ آن زمــان که
کارتونیســتها مهمترین آدمهای جامعه فرهنگی
بودنــد -تا آنجا که تهران پایتخــت کاریکاتور جهان
تلقی میشــد -فکر نمیکنی کاریکاتور ایران بعد از
اصالحات ورشکست شد.
یادت هســت که کارتونیســتها ســلبریتی بودند؟
تجربــه تکرارنشــدنی غریبی بود .همین کــه میگوییم
سالهای طالیی یعنی دورانی بوده است که ورشکست
نبوده .االن اگر با این صراحتی که تو سؤال میکنی حرف
بزنم دوســتان قدیم خیلیها دلخور میشوند .ولی این
حقیقتی است که در سالهای دهه  ۷۰خورشیدی یک
شــرایط عجیبی در جامعه و سیاست ایران شکل گرفت
که در آن تمایل به خلق و مصرف کاریکاتور عمده شده
بود .بخشــی اعظمش این بود که به کارتونیست اجازه
رشد دادند تا فضای نقد و گفتمان در کشور شکل بگیرد،
جامعه هم میخواست که همه چیز و ازجمله خودش
را نقد کند.
 در کارهای پس از مهاجرت تو مثل همین سری
مرغ مقلد  -که ســال  ۹۵در هما نمایش داده شد -یا
ســری جدید کارها بهعنوان موجــودات آنچنانی،
آدمها اعم از قهرمانها و پرســوناژهای ســینمایی
و کارتون یــا حتی آدمهای عامــی همگی غیرقابل
معاشرت اند .چرا اینطور است؟
شوخی نیست هرکسی که مهاجرت میکند شکلی از
تنهایی را به جان میخرد و اینکه این شکل قابل لمس
تنهایــی در افراد تأثیرات متفاوتی میگذارد .اینکه چنین
وضعیتی را در معاشــرت کاراکترها دیــدهای ،میتواند
انعکاس این واقعیت باشــد که تنهایی را بر قرارگرفتن
در خیلــی از جمعها ترجیح میدهم .اســتودیو من در
تهــران محل اجماع نگاههای متنــوع بود نگاههایی که
طی ســالها انتخاب کرده بودم ولی در آتالنتا نتوانستم
چنین محوریتی پیدا کنم؛ این چیزهایی که ناخواسته در
کارم دیده میشود قاعدتا میتواند به این مسئله مربوط
باشــد .در این شــرایط جدید باید یاد میگرفتم به جای
اینکه آدمهایی سلکتیو را دور خودم جمع کنم خودم را
درون یک حلقه سلکتشــده جای میدادم که البته در
خیلــی از همان حلقهها هم به دلیل تفاوت تجربههای
نسلی مراودات دلپذیر نبود.
 بیا درباره ماهیت محتوایی آثار هنری منشــعب
از کمیک و کارتون حرف بزنیم .مثال به نظر میرســد
با وجــودی که ژاپنیها ،مانگا را از کمیک منشــعب
کردهاند ولی در آثار امثال اوسامو تزوکا ،کاتسو هیرو
اوتومو یا میازاکی نوعی مالت فلســفی – اندیشگی
این قبیل آثار را معنابخشی میکند.
ژاپنیها با ترکیب قصهســرایی ژاپنــی و فرم روایت
آمریکایی به یک شکل مستقل از هنر رسیدند ،قصدشان
هم مصــرف جهانی این هنر بوده اســت و میبینی که
موفق هم شــدهاند .این چیزی اســت که برای جامعه
ما در هیچ عرصهای اتفاق نیفتاده ،جهانیشــدن برای
ما هنوز لوکس و دســتنیافتنی به نظــر میآید .چون
ضرورتی نمیبینیــم هیچ تولیدی را خارج از جغرافیای
خودمان تصور کنیــم -برای همین هــم فرهنگمان را
بومی میسازیم و بومی هم مصرف میکنیم  -ما برای
شناســاندن خودمان تقریبا کاری نمیکنیم اگر هم چند
فیلم و انیمیشــن و موسیقی ایرانی شــکل جهانی پیدا
کردند بیشــتر کنجکاوی آنهــا بوده تا اهتمــام ما برای
مشارکت در فرهنگ جهانی.
این خیلی واقعی اســت که ما بحران جدی هویت
داریــم و جهانیســازی ،قضیه را بحرانیتــر هم کرده
است .متأســفانه پاســخهای فلســفی موجود فعلی
چندان راهبردی نیستند ولی برای جهانیشدن اول باید
یک تعریف از خودمان داشــته باشــیم .استیتمنت کلی
من همین رســیدن به یک تعریف از خودم است؛ اینکه
چهجوری لباس میپوشــم ،راه میروم ،حرف میزنم،
دعوا میکنم و عاشق میشوم.
 بعضی از نظریهپردازان فرهنگی معتقدند مد از
طریق احیای گونههای درحاشــیهمانده روح تازهای
را به هنر معاصر تزریق میکنــد .کارهای تو با چنین
تعریفی در جریان هنر معاصر ایران قرار میگیرند.
چون تو از کلمه مد اســتفاده میکنــی و این کلمه
بار معنایی خوشــایندی در عالم هنر ندارد ممکن است
باعث سوءتفاهم شــود .ولی تاریخ هنر همیشه پذیرای
قالبهای جدیدی بوده ،حــاال این قالبها ابداعیاند یا
آنطوری که گفتی چیزی در گذشته را احیا میکنند .در
مورد کمیک ایرانی در موقعیت ویژوالآرت ،ماجرا بیشتر
ابداعی است چون ایرانیها سابقه دیداری مشخصی با
کمیکها نداشتند که حاال بخواهد احیا شود.
 و در آخر کمیک چیست؟
یکجور مدیوم هنری اســت ،قصــه میگوید و به نیاز
انســان به تعریفشــدن و تعریفکردن ربط دارد یکجور
طراحــی برخاســته از مصرف اســت .یک سوررئالیســم
خوشایندشده غربیمآب که به من فرصت میدهد به جای
ساختن فیلم و انیمیشن درباره قصه خودم حرف بزنم.
* برگرفته از عنوان داستانی کوتاه از پیتر بیکسل.

