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تنابندهدرنقشقاتلعنکبوتی
محسن تنابنده نخستین بازیگری است که حضورش در فیلم »عنکبوت« قطعی شده 

و قرار است در نقش قاتل عنکبوتی ایفای نقش کند

شکارجدید
تراکتور

 رضا شکاری، ملی پوش تیم امید و سابق روبین کازان
در میانه راه پرسپولیسی شدن سر از تبریز و باشگاه تراکتور درآورد
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مسعود دلخواه:

تئاتر را به آزمایشگاه ببرید!
صحنه

2

پنجرهمجازی

واریز وجوه حساب ذخیره ارزی به 
حساب درآمد عمومی با ارز نیمایی

 کمبود ایستگاه های پایش هوا
در مرکز شهر تهران

درباره »عرب« هیات مدیره 
تصمیم می گیرد

چیزهایی که ادبیات کودک و 
نوجوان را تهدید می کند
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محمد نادری پس از عقد قرارداد با پرسپولیس پستی را به همین 
بهانه در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد

محسن کریمی که شایعه جدایی اش از استقالل به گوش می رسید 
با انتشار پستی اینستاگرامی خبر جدایی اش را تایید کرد

وزیر بهداشت در اینستاگرام نوشت: حالیا میز صدارت و صندلی 
وزارت اگر افتخار خدمت گزاری صادقانه مردم شریف سرزمینش 

در آن نباشد، از آب بینی بزی که...

سعید آذری، مدیرعامل ذوب آهن که پیش از این به 
پرسپولیسی ها درباره جذب شکاری اخطار داده بود، برای رضا 

شکاری آرزوی موفقیت کرد

| مسعود دلخواه معتقد است: وضعيت كنونى تئاتر تحت 
تأثير عواملى است كه با يكديگر ارتباط مستقيم دارند و زمانيكه 
يك عضو از بدنه تئاتر درد مى گيرد بايد تئاتر را به آزمايشگاه برد 
و بررسى كرد كه چه مســائلى باعث درد آن عضو شده است. در 
آزمايش است كه مشكالت ريشه يابى مى شوند. ما نمى توانيم تنها 
يك دليل براى وضعيت كنونى تئاتــر بياوريم. به گزارش كائنات 
به نقل از ايسنا، اين كارگردان مدرس تئاتر در بررسى اين عوامل 
گفت: يكى از موضوعات مسئله مجوز گرفتن و بعد مشكل دار شدن 
همان مجوز است. حساسيت ها در اين موارد خيلى اوقات منطقى 
نيســت، چون كســانى كه كار را بازبينى مى كنند، داراى تجربه 
هستند و وقتى مجوزى صادر مى شود ديگر نبايد مته به خشخاش 

گذاشت و مو را از ماست كشيد.او افزود: البته اين اتفاق دو سويه 
است؛ از طرفى وقتى يك گروه اجرايى بازبينى مى شود بايد به آنچه 
متعهد شــده اند، عمل كنند و اين طبيعى است كه وقتى گروهى 
شرايطى را مى پذيرد بايد طبق همان شرايط عمل كند. بنابراين 
تغيير و تحول خاصى نبايد در روند نمايش پيش آيد. البته ممكن 
است تغييرات جزئى اتفاق بيفتد اما اين تغييرات نبايد به گونه اى 

باشد كه نياز به بازبينى مجدد پيش آيد.
دلخــواه اضافه كرد: از طــرف ديگر زمانى كــه كارى بازبينى 
شــده و مجوز گرفتــه و گروه طبــق تعهدى كــه داده اند عمل 
مى كنند، فرســتادن افراد ديگر به اجراها و گزارش هاى مختلف، 
حساســيت هاى زيادى و غيرمنطقى است و احساس امنيت را از 

كارگردانان بازيگران و كل گروه مى گيرد. در اين حالت گروه هر 
آن منتظر خبرى از توقيف كارش است. اين احساس ناامنى براى 

هنرمند بايد از بين برود.
كارگردان «شــاه لير» در ادامه بيان كرد: براى مثال من براى 
تماشــاى كارهاى زيادى دعوت مى شــوم و چون براى تماشاى 
همه آن ها زمان ندارم از عوامل مى پرســم كه تــا كى اجرا دارند 
تا برنامه ريزى كنم، در جواب مى گويند «تا ســه هفته ديگر اجرا 
داريم ولى معلوم نيست، ممكن اســت كار ما زودتر از موعد تمام 
شود» اين ناامنى درست نيست و كمكى به وضعيت تئاتر نمى كند.
دلخواه افزود: در نتيجــه اگر گروه ها تعهدى در بازبينى مى دهند 
بايد به آن عمل كنند و اگر بازبين ها به كارى مجوز مى دهند، نبايد 

مو را از ماست بيرون بكشــند و لحظه به لحظه نمايش را زير ذره 
بين بگذارند. به خدا اتفاقى نمى افتــد! در اين رابطه بعضى اوقات 
هم شاهد سياست دوگانه هســتيم. در برخى مواقع ايرادهايى كه 
در يك اجرا گرفته مى شود در يك اجراى ديگر ايراد نيست و فراتر 
از آن هم انجام مى شــود.اين هنرمند در بخــش ديگرى توضيح 
داد: موضوع ديگر در وضعيت تئاتر پرهزينه شــدن توليد به خاطر 
گرانى هاســت. به ياد دارم كه براى نمايش «شاه لير» براى لباس 
بازيگران بودجه اى پيش بينى كرديم كه بعد از دو ماه كه خواستيم 
وارد توليد شويم اين بودجه دو برابر شده بود و ما مى گفتيم كاش 
همان ابتدا پارچه ها را خريده بوديم.دلخواه در ادامه گفت: در پى 
اين گرانى ها توليد پر هزينه مى شود و در پى آن بليت هاى نمايش 
گران مى شود؛ يعنى يكى از علل گرانى بليت پرهزينه بودن نمايش 

است. در پى گرانى بليت هم مخاطبان تئاتر كم مى شوند.
دلخواه با بيــان اينكه «در حــال حاضر ما نســل تئاتر روهاى 
خوب مان يعنى دانشجوها را داريم از دست مى دهيم» افزود: من 
دانشجوهاى بسيارى را مى بينم كه از طريق تدريس در دانشگاه و 
يا از طريق پيغام هايى كه برايم مى فرستند از من مى پرسند «ما چه 

كار كنيم؟ پولى نداريم تا تئاتر ببينيــم، نمى توانيم براى هر تئاتر 
بليت 50 يا 60 هزار تومانى تهيه كنيم» اين دانشجوها بايد براى 
درس شان هم كه شده ماهى دو، ســه تئاتر ببينند، اما تهيه بليط 

برايشان دشوار است.
او با اشــاره به محدود شــدن بليت هاى تخفيف دار دانشجويى 
در تئاتر بيــان كرد: به نظر من بايد كمپينــى براى معضل حذف 
بليت هاى تخفيف دار دانشــجويى راه بيفتد. دانشــجوها بايد از 
بليت هاى تخفيف دار بهره مند شــوند و من بر اين موضوع تاكيد 
مى كنم. در تمام دنيا و كشــورهاى پيشــرفته دانشــجوها براى 
استفاده از قطار، اتوبوس، مترو، هتل، تئاتر، موزه و … از بليت هاى 

تخفيف دار بهره مند مى شوند.
اين كارگردان افزود: در ايران فقط تئاتر شهر است كه يكشنبه ها 
مخصوص دانشجوهاست آن هم به تعداد محدودى. البته گروه هايى 
هم هستند كه قدرت، حرص و ولع شان زياد است و اين تخفيف را 
براى دانشجوها حذف مى كنند. در سال گذشته و امسال گروه هايى 
بودند كه تخفيف دانشجويى را حتى در تئاتر شهر زير پا گذاشتند 

كه اين كارشان قابل انتقاد است.


