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به یاد مرحوم دکتر محمدپور  ،مدیرکل فقید
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان آذربایجان شرقی که
برای بازگشایی تئاتر شهر تالشهای زیادی انجام داد
و به یاد تمام درگذشتگان تئاتر تبریز که برای رشد و
پویایی این هنر  ،زندگی خویش را وقف کردند.
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روایت روزهای سخت
و نوید روزهای پررونق تئاتر
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی از دشواری های تکمیل
خوب تئاتر
«تئاترشهر » گفت و در عین حال از امیدواری ها نسبت به آیندۀ ِ

با این بازگشایی سخن به میان آورد.

روز بعد از معارفه به عنـوان مدیرکل جدید فرهنگ
«سیدقاسـم ناظمـی» وقتی دومیـن ِ
و ارشـاد اسلامی آذربایجان شـرقی ،سـر پروژه بازسـازی و مقاوم سـازی سـاختمان
«تئاترشـهر» تبریـز حاضـر شـد ،نـور امید بـه تسـریع در تکمیل ایـن پـروژه را در دل
اهالـی فرهنـگ و هنـر تبریـز و مردم هنر دوسـت این کالنشـهر روشـن کرد.
حـاال و بعـد از گذشـت  5مـاه از آن بازدید ،هنرمنـدان و مردم هنردوسـت تبریز در
حالی شـاهد بازگشـایی تئاترشـهر بعد از  2.5سـال تعطیلی هسـتند که مدیرکل
فرهنـگ و ارشـاد اسلامی آذربایجـان شـرقی در مصاحبه بـا ما از دشـواری ها
تکمیـل ایـن پروژه به واسـطۀ محدودیت های اعتباری و دشـواری های تحمیل
خوب
شـده از بابـت شـیوع ویروس کرونا گفت و در عین حال نسـبت بـه آیندۀ ِ
تئاتـر تبریـز و آذربایجان با این بازگشـایی سـخن به میـان آورد .مـرور متن زیر
کـه ماحصـل گفـت وگوی تلفنـی ما با «سیدقاسـم ناظمـی» اسـت ،خالی از
لطف نخواهـد بود:
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ّ
کـدام ُبعـد از افتتاح پروژه تئاترشـهر برای شـما در مقـام مدیرکل ِی
ارشـاد اسـتان اهمیت دارد؟

ای و محلـی بـا تئاترشـهر بـود و طبیعی اسـت کـه بازگشـایی این
محـل که مرکز ّ
جـدی فعالیت هـای فرهنگی و هنری تبریـز بوده،
برای هنرمنـدان واجد اهمیت اسـت.
البته باید این نکته را گفت که کار بازسازی و مقاوم سازی تئاترشهر
عمـل مرحـوم دکتر محمدپـور ،مدیرکل فقیـد فرهنگ و
بـا ِ
ابتکار ِ
ارشـاد اسلامی اسـتان آغاز شد و ایشـان از سـال  97تا اواخر عمر
شـریف شـان زحمات زیادی بـرای اجرای این پروژه کشـیدند .من
هـم در بازگشـت به تبریز احسـاس کـردم از جملـه کارهای مهمی
کـه در ارشـاد در دسـت اجراسـت ،همیـن پروژه اسـت و لـذا اولین
بازدیـد کاری ام را در دومین روز مسـئولیتم به دیدن پروژه تئاترشـهر
ِ
اختصـاص دادم و در همان بازدید ،یکی از اولویت هایمان را تکمیل
این پروژه و بازگشـایی سـریع تئاترشـهر قرار دادیم.

ً
مجموعـه فرهنگـی هنـری تربیت کـه قبال بـه عنوان تئاترشـهر و
قبـل ترها بـا عناوین دیگری ماننـد خانه تئاتر یا تاالر تربیـت و ...
اصلی تئاتر
نامیده می شـد ،اهمیتی تاریخـی دارد چراکه پایه هـای ِ
روشـنفکری تبریـز در دوران قبل از
مکدرن ،تئاتر اعتراضی و تئاتر
ِ
انقلاب در همین مجموعه پی ریزی شـده اسـت.
علاوه بر این همۀ اهالی فرهنگ و هنر تبریـز و آذربایجان در طول
قـرن اخیـر خاطراتـی از ایـن مجموعـه دارند چون تئاترشـهر
نیـم ِ
محـل اجـرای اکثر جشـنواره های فرهنگـی و هنری بـود و در این
اواخر ،میزبانی جشـنواره های مختلف تئاتر از جشـنواره شـهدای
17شـهریور گرفته تا جشـنواره تئاتر فجر یا جشـنواره های منطقه
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کار آمدنـد و بـه غیـر از منابـع محلـی و ملـی ،دسـتور تزریـق 500
میلیـون تومـان مـازاد بـر اعتبـارات پیـش بینـی شـده را دادنـد که
در رفـع بسـیاری از نواقـص سـالن ها مورد اسـتفاده قـرار گرفت.
ایشـان همچنیـن دسـتور تسـریع و تسـهیل در تخصیـص بودجه
هـای مصـوب را دادنـد که باید قدردان ایشـان باشـیم .وزیر محترم
فرهنـگ و ارشـاد ،نمایندگان مجلس به خصـوص دکتر متفکرآزاد
و مقامـات سـازمان مدیریت و برنامه ریزی هـم در این پروژه همراه
مـا بودنـد کـه از تـک تک آنـان هـم قدردانی مـی کنم.

کارها مطابق پیش بینی شما جلو رفت؟

نـه زیـاد .انتظار داشـتیم مطابق جـدول زمانبنـدی ،تئاترشـهر در
عیـد فطـر آماده بازگشـایی شـود اما تعطیلی هـای ناشـی از کرونا
بازسـازی سـاختمان در این
و سـختی تامین مـواد مورد نیـاز برای
ِ
ایـام ،کار را بـا تاخیـر مواجه کـرد .از طرف دیگر پیمانـکاران پروژه
بدقولـی هایی داشـتند و همین مسـاله باعث شـد زمـان افتتاح به
تعویق بیافتد.
چقدر اعتبار صرف این بازسازی و مقاوم سازی شد؟

حـدود  8میلیـارد تومـان کـه بخشـی از آن از محـل منابـع محلی برخیهـا از بازگشـایی تئاترشـهر در شـرایطی که هر آن بیـم ابتال به
و بخـش دیگـری از آن از منابـع ملـی تامیـن شـد .در شـرایطی که کرونـا وجـود دارد ،ابـراز نگرانی می کنند .شـما چه پاسـخی به این
ً
انی دغدغه مندان سلامت هنرمندان و مخاطبان تئاتر دارید؟
بـا مشـکل بودجـه ای مواجـه بودیـم ،آقـای اسـتاندار واقعـا پای نگر ِ

ابتکار
البته باید این نکته را گفت که کار بازسازی و مقاوم سازی تئاترشهر با
ِ
عمل مرحوم دکتر محمدپور  ،مدیرکل فقید فرهنگ و ارشاد اسالمی
ِ
استان آغاز شد و ایشان از سال  97تا اواخر عمر شریف شان زحمات زیادی
برای اجرای این پروژه کشیدند .من هم در بازگشت به تبریز احساس
کردم از جمله کارهای مهمی که در ارشاد در دست اجراست ،همین پروژه
بازدید کاری ام را در دومین روز مسئولیتم به دیدن پروژه
است و لذا اولین
ِ
تئاترشهر اختصاص دادم و در همان بازدید ،یکی از اولویت هایمان را
تکمیل این پروژه و بازگشایی سریع تئاترشهر قرار دادیم.
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مـا در مسـایل بهداشـتی صاحب تشـخیص نیسـتیم و
خـود را موظـف می دانیـم به مصوبات سـتاد ملی مقابله
بـا کرونـا عمـل کنیـم .ایـن سـتاد ،اجراهای نمایـش را
در گـروه  2قـرار داده و در شـرایطی کـه امـروز مـا بـا آن
مواجهیـم ،مـی تـوان بـا  50درصـد ظرفیـت سـالن هـا
شـاهد اجـرای نمایـش بـود .مـا در اداره کل فرهنـگ و
ارشـاد اسلامی اسـتان با ّ
جدیت به دنبـال رعایت دقیق
دسـتورالعمل هـای بهداشـتی هسـتیم و قانونـی ،عمل
خواهیـم کـرد .از آن طـرف اصراری بـه اجراهای نمایش
هـم نداریـم و فعـاالن تئاتـرّ ،
مخیـر هسـتند کـه در ایـن
شـرایط فعالیت داشـته باشـند یـا خیر.
امکانات
من اعتقـاد دارم که امروز امکان ارزشـمندی به
ِ
موجـود تئاتـر تبریـز اضافه شـده و از ِق َب ِل همیـن امکان
ِ
و فرصـت هسـت کـه مـی توانیـم بـه آینـده خـوب تئاتر
و رونـق گرفتـن دوبـارۀ ایـن هنـر در تبریـز امیـد داشـته
ً
باشـیم ،مخصوصـا کـه تبریز بعـد از تهران دومین شـهر
کشـور اسـت که بیشـترین فارغ التحصیالن رشـتۀ تئاتر
را دارد و بـا توجـه به اینکه در این شـهر دانش آموختگان
دانشکدۀ تخصصی هنرهای نمایشی ،نیازمند فضاهایی
برای بروز و ظهور اسـتعدادهای خود هستند ،بازگشایی
تئاترشـهر کمـک بزرگی در این مسـیر خواهـد بود.
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آیـا مـی تـوان گفت کـه یکـی از پیـام های تالش شـما
بـرای تکمیـل و افتتاح سـریع این پـروژه رونـق اقتصاد
تئاتـر بوده اسـت؟

اگـر جمعیـت سـال  1356تبریـز را بـا جمعیـت امـروز
همیـن کالنشـهر مقایسـه کنیم ،خواهیـم دید کـه با فقر
نسـبت
شـدید سـرانه فضاهـای فرهنگـی و هنـری بـه
ِ
جمعیـت ،مواجهیـم .برای غلبـه بر این کاسـتی ،عقب
ماندگـی ها در ایجاد زیرسـاخت هـای فرهنگی و هنری
را بایـد جبـران کـرد و بـرای جبـران ایـن عقـب ماندگی
هـا بایـد نگاهـی جهادی داشـت .جهـت گیری مـا این
بـوده کـه بـا تلاش شـبانه روزی و بی وقفـه و بـا همراه
مسـئول دیگر اتفـاق هایـی را رقم بزنیم
کـردن نهادهـای
ِ
کـه گامـی بـرای کاهـش عقـب ماندگـی هـا باشـد .در
قـدم بعدی و با کمـک مجموعه های اسـتانی ،مجتمع
سـینمایی  22بهمن را که دارای مشـکالت عمرانی است
احیـا خواهیم کـرد ضمن اینکـه به روزرسـانی فضاهای
کالبـدی موجود در شهرسـتان ها را هـم در برنامه داریم.
ِ
تحقـق این هدفگـذاری هـا در پیوند با اجرای سیاسـت
هـای دیگر ،مـی توانـد بهبود اقتصـاد حـوزه فرهنگ و
هنر را بـه ارمغان بیـاورد.
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مدیر «مجموعه فرهنگی هنری تربیت»
از افتتاح «موزۀ تئاتر » ،همزمان با بازگشایی تئاترشهر خبر داد

تئاتر تربیز
موزه ای کوچک برای ِ
تئاترشـهر بازسـازی شـده ،مـوزه تئاتـر و گالـری ایـن
همزمـان بـا افتتـاح
ِ
مجموعـه هـم افتتـاح می شـود تـا تاریـخ بیـش از  100سـالۀ هنـر نمایش
ِ
قدیمی اجـرا شـده در همین بنا
هـای
در تبریـز از دریچـۀ پوسـتر نمایـش
ِ
بـه نمایـش درآید .ایـن خبـر را «عباسـعلی زارع سرشـت» مدیرمجموعه
فرهنگـی هنـری تربیت اعالم کـرد که در ظهر نخسـتین روزهـای داغ تیر
سـنگین کاری در چند روز مانده به افتتاح تئاترشـهر ،با
افیـک
و در اوج تر ِ
ِ
حضـور در تحریریـۀ روزنامـه «مهدتمـدن» بـه مـا اعالم کـرد .متن گفت
وگـوی مـا با ایـن مدیـر تئاتـری را در زیر مـی خوانید:
باالخـره موعد بازگشـایی تئاترشـهر فرا رسـید .از رونـد اجرای ایـن پروژه
بگوییـد و اینکـه آیـا بـا افتتـاح ایـن مجموعـه اجراهـا از سـر گرفته می
شود؟
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سـاختمان تئاترشـهر یکـی از قدیمـی ترین سـاختمان هـا بود که
بـه خاطر فرسـودگی نیـاز به تعمیرات اساسـی داشـت .بازسـازی
تئاترشـهر از چنـد سـال قبـل ،بـه یکـی از مطالبات اصلـی اهالی
ً
فرهنـگ و هنـر تبریـز مخصوصـا اهالـی تئاتر تبدیل شـده بـود تا
اینکـه مرحـوم دکتـر محمـد محمدپـور ،مدیـرکل فقیـد فرهنـگ
و ارشـاد اسلامی آذربایجـان شـرقی تحقـق این خواسـتۀ بحق را
در دسـتور کار قـرار دادند و از سـال  97بازسـازی ،مقاوم سـازی،
زیباسـازی ،توسـعه و تجهیز تئاترشهر در دسـتور کار قرار گرفت.
در میانۀ عملیات سـاختمانی بودیم که شـیوع کرونا بـر اجرای این
ُ
پـروژه هـم اثر گذاشـت و رونـد کار را اندکـی کند کرد .درگذشـت
مدیـرکل فرهنـگ و ارشـادی اسلامی اسـتان نیـز یـک شـوک
دیگـر بـود کـه در پیونـد با آثار سـوء شـیوع کرونـا و پدیدار شـدن
مشـکالت ناشی از آن ،مسالۀ بازسـازی تئاترشهر را تحت الشعاع
ِ
قرار داد .با همه این اوصاف از اواخر سـال گذشـته شـاهد شـتاب
گرفتـن اجـرای پـروژه بودیم کـه باید اذعـان کنیم مدیـون پیگیری
هـای دکتر سیدقاسـم ناظمـی ،سـکاندار جدید فرهنگ و ارشـاد
ً
اسلامی اسـتان بود .حتمـا در جریان قرار گرفتید که ایشـان چند
روز بعـد از انتصـاب به این مسـئولیت به صـورت میدانی در محل
اجرای پروژه حاضر شـده و از نزدیک در جریان جزئیات سـاخت
و سـاز و همچنین مشـکالت اجرای شایسـته پروژه قـرار گرفته و
دسـتورات الزم در ایـن راسـتا را صـادر کردند .خوشـبختانه در اثر
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پیگیـری ها ایشـان و مسـاعدت اسـتانداری ،سـازمان مدیریت و
برنامه ریزی اسـتان و مجموعه وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی،
پـروژه تکمیل شـد و روز چهارشـنبه ،نهـم تیر به بهره بـرداری می
رسد.

روی صحنـه رفتـه بود ،بر اسـاس متنی از «جالل تهرانی» اسـت؛
متنـی که فضـا و سـاختاری رادیویـی دارد اما با شـکلی نامتعارف
روی صحنـه مـیرود که بـه آن «شـبهاجرا» گفته میشـود .حامد
رسـولی ،بیتا آزادی ،شـیوا سهرابی ،رشـاد معینی ،بابک خانپور و
بابـک خادمی بازیگران این اثر نمایشـی را تشـکیل میدهند که در
سـالن اصلی تئاترشـهر روی صحنه خواهد رفت.

نگفتیـد بـا توجه به حاکمیت کرونا شـاهد شـروع اجراهـا خواهیم
بود یـا نه.

بـا افتتـاح تئاترشـهر منع فنـی برای شـروع اجراهـا وجود نـدارد و همزمـان بـا بازسـازی اساسـی ،ظرفیت تئاترشـهر با ایجاد سـالن
از حیـث وضعیـت کرونـا ،ما تابع تصمیم های سـتاد ملی و سـتاد هـای جدیـد افزایـش هم یافته اسـت .درسـت اسـت؟

ً
بلـه ،قبلا تئاترشـهر یـک سـالن اصلـی و دو پالتـو داشـت .در
بازسـازی ،ضمـن حفـظ ایـن سـالن و پالتوهـا ،دو پالتـو دیگر به
مجموعـه اضافـه شـده و اکنون تئاترشـهر ،یک سـالن اصلـی و 4
پالتـو دارد .ظرفیـت سـالن اصلـی  200نفـر اسـت و پالتـو اسـتاد
مرحـوم صادقـی ظرفیـت  100نفـر ،پالتو اسـتاد مرحوم قبـه زرین
ظرفیـت  80نفر ،پالتو اسـتاد مرحوم پایاب ظرفیـت  60نفر و پالتو
مرحـوم افسـایی ظرفیـت  50تماشـگر را دارد.

اسـتانی مقابلـه با ایـن ویروس هسـتیم .با ایـن اوصـاف و با توجه
بـه دسـتورالعمل هـای موجود ،نظـر به اینکـه فعالیت گـروه های
نمایشـی در شـهرهای نارنجی با 50درصد ظرفیت سـالن ها فاقد
کرونایی
مشـکل اعلام شـده ،مادامی کـه تغییـری در رنگ بنـدی
ِ
تبریز نداشـته باشـیم ،آمـاده میزبانـی از گروه های تئاتـری خواهیم
بود.
پس نخستین اجرا ِکی خواهد بود؟

دوشـنبۀ هفته بعد ،چهاردهم تیر اولین نمایش تئاترشـهر را شـاهد در برنامـه توسـعه ،علاوه بـر افزایـش پالتوهـا چـه سـاختارهای
خواهیـم بـود کـه بـه اثـر «مقـام اسـتادی» بـه کارگردانی «رشـاد دیگـری بـه مجموعـه تئاترشـهر اضافـه شـده اسـت؟

با توجه به تاکید مدیرکل محترم فرهنگ و ارشـاد اسلامی اسـتان
معینـی» اختصاص یافته اسـت.
این اثر نمایشـی که پیش از این در سـال  ۹۳هم در تئاترشـهر تبریز بخشـی از تئاترشـهر به عنـوان «موزه تئاتـر و گالـری» اختصاص
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ً
یافته اسـت کـه عمدتا شـامل پوسـتر نمایش
قدیمی اجـرا شـده در تئاترشـهر و پرترۀ
هـای
ِ
فعـاالن هنـر نمایش تبریز اسـت .اسـتحضار
داریـد کـه از یـک قرن قبـل تا االن تئاترشـهر
میزبـان اجراهـای خاطـره انگیـز و فرامـوش
نشـدنی متعددی بـوده و راه انـدازی موزه تئاتر
ِ
مـی توانـد دریچـه ای بـرای آشـنایی بـا تاریخ
یک سـدۀ هنـر نمایـش در تبریز باشـد.
علاوه بـر ایـن ،کافـه ای بـا عنـوان «کافـه
تئاتر» در بخشـی از مجموعه ایجاد شـده تا به
هنرمنـدان و تماشـاگران سـرویس دهی کند.

خواهیـم بـود .نکتـه دیگـر اثرگـذاری تقویت
زیرسـاخت ها بـر تولید آثار فاخر هسـت و در
همیـن چارچوب مـی تـوان انتظار داشـت که
افتتاح تئاترشـهر زمینه سـاز رونق دوبارۀ تئاتر
در تبریـز و تولیـد آثار فاخر شـود.
تئاترشـهر
در کنـار همـه اینهـا تبریز بـا افتتاح
ِ
بازسـازی و توسـعه یافته می تواند از جشنواره
هـای محلـی و ملـی میزبانـی کنـد و همیـن
میزبانـی هـا نیز بـه پویایـی هنر نمایـش تبریز
کمـک خواهـد کرد.
از نقـش آفرینـی تئاتـر در بهبـود وضعیـت
فرهنگـی جامعـه و نقـش آن در آگاه سـازی
مـردم هـم نمـی تـوان بسـادگی گذشـت و بـر
همیـن اسـاس بازگشـایی تئاترشـهر خواهـد
توانسـت کارکـرد عمومـی خـود را بیـش از
گذشـته ایفـا کنـد.
البتـه مهـم تـر از همـۀ ایـن مسـایل ،انتظـار
شـدن سـایۀ کرونـا از سـر
کشـیدن بـرای کـم ِ
بشـریت اسـت کـه در ایـن صورت بازگشـت
فرهنـگ و هنـر و از جملـه تئاتـر بـه روزهای
اوج خـود متصـور اسـت.

فکر می کنید بازگشـایی تئاترشـهر چه آثاری
بـر روی جریان نمایش تبریز خواهد داشـت؟

تبریـز از حیـث زیرسـاخت هـای تئاتر ضعف
هایـی دارد کـه بـدون تردیـد افتتاح تئاترشـهر
بعـد از  2.5سـال تعطیلـی بخشـی از ایـن
ضعف ها را پوشـش خواهد داد .در بازسـازی
تئاتـر شـهر تلاش شـده اسـتانداردهای الزم
ِاعمـال شـود و از این جهت هم شـاهد ارتقای
رضایتمنـدی اهالـی تئاتر و مخاطبـان این هنر
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پدری تئاتر یها نونوار شد
خانۀ ِ
امروزی
دیروز «تربیت» که در سـال  1295هجری شمسـی برای نخسـتین بار به سـالن نمایش تبریز تبدیل شـد و سـاختمان
قرائتخانۀ ِ
ِ
همیـن بنـا با نام «تئاترشـهر» ،همواره برای هنردوسـتان عرصۀ فرهنگ و هنـر آذربایجان به ویژه فعاالن تئاتـر تداعی کننده خاطرات تلخ
و شـیرین فـراوان بـوده اسـت؛ بنایی که اهالی هنر ششـم (تئاتر) از آن به عنوان «نوسـتالژی نسـل هـا» و «خانۀ پدری» یـاد می کنند که
اینک و در 108سـالگی ،بعد از مقاوم سـازی ،بازسـازی و زیباسـازی ،تغییر چهره داده و نونوار شـده است.
نگاهی به تاریخچه این بنا نشـان می دهد که سـاختمان «تئاترشـهر» تبریز بخشـی از سـاختمانی تاریخی واقع در ضلع شـمال شـرقی
میدان دانشسـرای این شـهر اسـت که کتابخانه معروف «تربیت» نیز در آن واقع شـده و بنای آن به اواخر قرن سـیزدهم هجری شمسـی
برمی گردد.
ّ
تئاترشـهر کنونی ،در ابتدا قرائتخانۀ کتابخانه تربیت بـا تولیت وزارت وقت «معارف ،اوقاف و صنایع مسـتظرفه» بود که
بـه عبـارت دیگر
ِ
وظایـف آمـوزش و پـرورش ،فرهنـگ و هنـر ،علوم و آموزش عالی و سـازمان اوقاف را برعهده داشـت .در سـال  1295هجری شمسـی
و قبـل از جداسـازی حـوزه هـای «آموزش و پـرورش» و «فرهنگ و هنر» از وزارتخانۀ یاد شـده ،قرائتخانه تربیـت در اختیار اهالی هنر
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سـازی و زیباسـازی آن شـروع شد.
امـروز و در نهـم تیر سـال  1400هم که با مسـاعدت دفتـر برنامه و
بودجه وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی و اسـتانداری و سـازمان
مدیریـت و برنامهریـزی آذربایجـان شـرقی کار مقـام سـازی و
بهسـازی سـالن نمایش اصلـی آن نهایی شـده ،امـورات اصالحی
موجـود قبلی به همراه تاسـیس پالتوهای
پالتوهـای
در خصـوص
ِ
ِ
جدیـد بـه پایان رسـیده و طراحـی داخلی تئاترشـهر تکمیل شـده
اسـت ،بازگشـایی «خانه پدری» تئاتری ها بعد از حدود دو سـال
و نیـم ،جشـن گرفته می شـود.
پـروژه بازسـازی ایـن مجموعـه شـامل اسـتحکام بخشـی بنـای
نمایـش قـرار گرفـت و بعـد از انتـزاع های صـورت گرفتـه در بدنۀ فعلـی و آزادسـازی فضاهای غیر کاربردی و در نهایت زیبا سـازی
این وزارتخانه ،سـالن تربیت همچنان به عنوان تنهاترین سـالن در محیـط داخلـی و نمـای بیرونـی این بنا اسـت.
اختیار هنرمنـدان عرصه نمایش تبریز قـرار گرفت.
ایـن مجموعـه در سـال  1350هجـری شمسـی بـه عنـوان مرکـز تبریز،شناسنامهتاریختئاتر ایران
ش هایـی از آن نیز به عنوان تـاالر فرهنگ مورد
آمـوزش تئاتـر و بخ 
اسـتفاده قـرار میگرفت که در اواخر سـال  1379هجری شمسـی انجمن هنرهای نمایشـی آذربایجان شـرقی در دوره قبلی ،با انتشار
کلیپـی از تبریز به عنوان شناسـنامه تاریخ تئاتر ایران نام برده اسـت.
بخشـی از آن بازسـازی و یـک طبقـه به آن اضافه شـد.
ایـن مجموعـه در سـال  86تحـت عنـوان «تئاترشـهر» تبریـز نام بـر اسـاس گـزارش ایـن انجمن ،تبریـز به تنهایـی بخشـی از تاریخ
گرفـت و در سـال  97نیـز بـه دلیل مشـکالت سـازه ای و ارتعاش تئاتـر ایـران را به خود اختصـاص داده چراکه اولیـن جرقه های تئاتر
های ناشـی از فرسـودگی ساختمان ،کار بازسـازی اساسی ،مقاوم بـه معنـای امـروزی ،در ایـن منطقه شـکل گرفته اسـت .به همت
ِ
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هنرمنـدان تبریـز هنـر نمایش از سـالیان دور به شـکل مسـتمر در
تاالرهـای قدیمـی این شـهر فعالیت داشـته ،حتی اگـر نامالیمتی
هـای روزگار هـر از چنـد گاهـی تحـت تاثیـر شـرایط و سیاسـت
هـای هـر عصـر اجراهـای عمومـی را تعطیـل یـا بـا وقفـه مواجه
کـرده باشـد .بزرگانـی چـون مرحوم قبـه زریـن و مرحـوم صادقی
طی سـالیان ،شـمع این هنر ارزشـمند را روشـن نگه داشته و ضمن
آفرینـش آثـار ارزشـمند ،باعث شـده اند نسـل هـای جدید تحت
تاثیـر آمـوزش های ایشـان بـرای ادامه راه توشـه برگیرند .بـه اذعان
کارشناسـان تئاتر تبریـز هم از نظر تنوع هنرمنـدان و مضامین مورد
طـرح در تئاتـر و هـم از نظر کیفیت اجرا نمونه اسـت بـه طوری که
هم اینک جوانان بسـیار مسـتعد در این عرصه فعالیت می کنند که
بـا تلفیق علم و تجربـه کارهـای تاثیرگذاری آفریـده اند.
بـا راه انـدازی دانشـکده تخصصـی هنرهـای نمایشـی در تبریـز و
تلفیـق علـم و تجربـه تئاتر تبریز مسـیر جدیـدی در پیـش گرفته و
ضمـن اسـتفاده از تجربیـات ارزشـمند پیشکسـوتان ایـن عرصـه
اسـتعدادهای جوانـان هـم از نظـر امـوزش هـای مـدرن بهـره مند
گریـده و توانمندیهـای خود را نشـان داده اند .با همـه این اوصاف
تئاتـر تبریـز بـه خاطـر بی توجهـی های گذشـته بـا کاسـتی های
بسـیار مواجه بوده و از مشـکالت زیرساختی بسـیاری رنج می برد
کـه امید می رود بازگشـایی تئاترشـهر آغـازی بر پایان این کاسـتی
ها باشـد.
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استاد «مهدی لزیری» از خاطرات فعالیت

تئاتریهای تبریز در دهه های  40و  50می گوید

یاد قدمیا بخری
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اسـتاد «مهـدی لزیـری» هنرمند پیشکسـوت تئاتـر تبریز بـا بیان گرفـت و در مراسـم بزرگداشـتی که بـرای او و چند چهـره دیگر در
اجمالـی خاطراتـی از پشـت صحنـۀ نمایـش هـای دهـه  40و  50تهـران تـدارک دیده شـده بود ،شـرکت کرد.
ِ
هجـری شمسـی در تبریـز و ذکر خیـری از هنرمندان فوت شـده و
حیـات تئاتـر این کالنشـهر معتقد اسـت که اگـر همۀ این خوشحالیازبازگشاییتئاترشهر
قیـد
در ِ
ِ
این پیشکسـوت تئاتر تبریز با اشـاره به تاریخچه ای از شـکل گیری
خاطـرات گفتـه شـود ،یـک کتاب قطـور خواهد شـد.
اسـتاد لزیـری متولـد  1327محلـه حاج جبـار نائب تبریز اسـت .سـالن نمایش در مجموعه تربیت تبریز می گوید :این سـالن در سال
فعالیـت تئاتر و نمایش را از سـال  1345هجری شمسـی آغاز کرد های قبل از پیروزی انقالب اسلامی ،سـالن جمـع و جوری بود که
و همزمـان ،در دبیرسـتانهای تبریز به تدریـس پرداخت .او بیش تماشـاگر در آن ،به همه نقاط صحنه اشـراف داشـت و از تمام گوشه
ویژگی
از یـک دهـه مسـئول اردوگاههـای کشـور هـم بـودهاسـت .منش هـا می شـد بـه راحتی تا عمق صحنـه را مشـاهده کرد .ایـن ِ
مهربـان و تجربـه سـا ل ها مؤانسـت در فضـای آموزشـی ،موجب جمـع و جـور بـودن از طرفـی و دید داشـتن بـه تمام نقـاط صحنه از
شـد نقـش این هنرمند به عنوان چهـرهای جریانسـاز و تاثیرگذار سـوی دیگر باعث می شـد صمیمیتی بیـن هنرمندان و تماشـاگران
در میـان نوجوانـان آن دوره مطـرح باشـد؛ نوجوانانـی که به تأسـی شـکل بگیـرد و حاال که بعد از چند سـال تعطیلی ،خبر بازگشـایی
از بینـش و دانـش اسـتاد ،امـروز ،بسـیاری از آن هـا از چهرههای این مجموعه را می شـنوم احسـاس خوشـحالی می کنم و اطمینان
دارم بـا توسـعه ایـن مجموعه هنرمنـدان و مردم تئاتردوسـت یک بار
سرشـناس تئاتـر تبریز تبدیل شـده اند.
اسـتاد لزیـری نمایشهـای بسـیاری را در کسـوت کارگردانـی ،دیگر خواهند توانسـت به تماشـای تئاترهای فاخر بنشینند.
بازیگـری و طراحـی صحنـه در کارنامـه هنـری خـود دارد کـه اسـتاد لزیـری بـه بازدیـد چندیـن بـاره اش از مراحـل مختلـف
از آن جملـه مـی تـوان بـه نمایشهـای «تـو قهرمـان نیسـتی» ،بازسـازی تئاترشـهر اشـاره کـرده و اضافـه مـی کنـد :در آخریـن
«تسلیمشـدگان» و «تـوی گـوش سـالمم زمزمه کن» اشـاره کرد .بازدیدم مشـاهده کـردم که پروژه چقدر پیشـرفت خوبی کـرده و به
او در مراسـم اختتامیـه سـی و هشـتمین جشـنواره تئاتـر فجـر در حالتـی رسـیده کـه می توان بـر روی نقـش آفرینـی آن در کمک به
سـال  ،98بـه خاطر «یـک عمر فعالیت هنری» مـورد تجلیل قرار تقویـت تئاتـر تبریز حسـاب بـاز کرد.
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وی در عیـن حـال می گوید :به رغم تعمیرات گسـترده و بازسـازی
حالت
هـای اساسـی در داخل بنـا ،نمای ایـن مجموعه در همـان ِ
شـهردار
قدیمـی باقـی مانده که الزم اسـت شـورای دوره ششـم و
ِ
تـازه نفسـی کـه روی کار خواهـد آمد ،برای زیباسـازی نمـای این
بنای تاریخی مسـاعدت داشته باشـند و انشاءالله با ّ
هم ِت دوستان
فرهنـگ و ارشـاد اسلامی و معاضـدت مجموعه شـهرداری این
مطالبـه هم عملیاتی شـود.
ایـن پیشکسـوت تئاتر تبریز ادامه مـی دهد :همان طور کـه در تئاتر
تاکیـد داریم پشـت صحنه مـال هنرمنـدان و روی صحنه متعلق به
مخاطبان اسـت ،در مورد بنای تئاترشـهر هم می توانیم بگوییم که
داخـل بنا مـال ما تئاتری هاسـت که بازسـازی کرده ایـم اما بیرون

و نمای بنا متعلق به شـهر و شـهرداری اسـت.
شـهرداری دورۀ ششـم در تعامل با
وی اظهـار امیـدواری می کند،
ِ
ّ
خیرانی که پیش تر برای مشـارکت در زیباسـازی نمای تئاترشـهر
اعالم آمادگی کرده اند کار شـروع شـده در ّ
متحول کردن تئاترشـهر
تبریـز را تکمیل کنند.
یاد ّایام

استاد لزیری در پاسخ به این سوال که چه خاطراتی از تئاترشهر دارد،
می گوید :وقتی اولین نمایش ها را روی صحنه بردم ،یادم هست که
تمامی فعالیتهای الزم برای اجرا را خودم به همراه دوستانم انجام
دادم .در آن دوره باید به نوعی همه فن حریف م ی بودیم.
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ویمیگوید :یاد روزهایی کهالوار و تختهها را برایاستفادهدرصحنه،
تئاترشهر کنونی با عرق ریختن های
خودمان رنده می کردیم بخیر.
ِ
تئاتر این
پیشکسو
تان ،تحویل نسل های جدید شده و به واقعِ ،
بزرگان ِ
ّ
شهربرایترقینمایشتبریزازجانمایهگذاشتهاند.
ً
آکسسـوار نمایش
وی با یادآوری آماده سـازی های عمدتا ضربتی
ِ
هـا اضافـه می کند :گاهـی اوقات آنقدر در سـالن تئاتر فعالیت می
فـرش مورد اسـتفاده در
کردیـم که از فرط خسـتگی ،گوشـه ای از ِ
صحنـه را لحاف کـرده و روی پاهایمان می کشـیدیم و در همانجا،
یعنی داخل سـالن مـی خوابیدیم.
اول شـروع
این پیشکسـوت تئاتر تبریز می افزاید :ما در سـال های ِ
فعالیـت تئاتـری ،بـرای تنظیم نـور و همچنیـن ایجاد عایـق صدا،
ِ

دیـوار پشـت صحنـه بکوبیم که
مجبـور مـی شـدیم لحافـی را بـه ِ
پنجـره ای از آن بـه بیـرون بـاز می شـد چـون هیچ امـکان دیگری
وجود نداشـت.
اسـتاد لزیـری ادامه مـی دهد :جمال رشـدی ،محمود قبـه زرین،
محمـود اخـی ،خسـرو پایـاب ،ابراهیم پشـت پناه ،علـی کوهپایه
و بسـیاری از هنرمنـدان شـاخص تئاتـر تبریـز کـه برخـی از آن ها
آسـمانی شـده انـد و تعـدادی دیگر از آنهـا در قید حیات هسـتند،
اجراهـای مانـدگاری در تئاترشـهر داشـته انـد کـه همـه لحظـات
ً
حضـور و فعالیـت هنـری این بـزرگان ،خاطـر ِات عمدتا شـیرینی
اسـت کـه اگر ایـن خاطرات بیان شـود ،بی تردید یـک کتاب قطور
خواهد شـد.
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بازدید استاندار آذربایجان رشقی از مجموعه تئاتر شهر تربیز
تصمیم گیری درباره رفع نقایص و گشایش رسمی آن
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نماینده تبریز و عضو هیات رئیسه مجلس
در بازدید از تئاترشهر :

فعالیت دوباره تئاترشهر
اتفاقی خوب است
نمایندهتبریز،اسکووآذرشهروعضوهیاترئیسهمجلسازفعالیت
دوباره تئاتر شهر تبریز به عنوان یک «اتفاق خوب» یاد و اظهار کرد:
فعالیت دوباره تئاتر شهر تبریز نقش بسزایی در بازیابی جایگاه فاخر
این شهر در حوزه نمایش ایفا خواهد کرد.
«روح الله متفکرآزاد» در بازدید از روند اجرای پروژء نوسازی و
مقاوم سازی تئاترشهر تبریز ،با اشاره به صبغ ه تبریز در هنر تئاتر
اظهار کرد :اتمام طرح بازسازی تئاتر شهر تبریز و از سرگیری فعالیت
های هنرمندان در این مجموعه به بازیابی جایگاه فاخر تبریز در این
عرصه کمک خواهد کرد.
وی با بیان اینکه بازسازی ساختمان تئاتر شهر تبریز از جمله
طرحهای فاخر و بزرگ استان است ،افزود :با اتمام عملیات این
طرح اتفاقات خوبی در عرصه فرهنگ و هنر استان روی می دهد.
وی اظهار کرد :بازگشایی و از سرگیری دوباره فعالیت های تئاتر
شهر تبریز ،پاسخگوی بخشی از نیازهای اهالی فرهنگ و هنر این
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شهر بوده و باید با همکاری و هفکری مسئوالن و
دست اندرکاران این عرصه گامهای مثبتی برای رشد
فرهنگ و هنر این منطقه برداشته شود.
نماینده تبریز ،اسکو و آذرشهر در مجلس گفت:
آذربایجان شرقی جزو استان هایی است که بیشترین
دانش آموخته را در حوزه هنر نمایش دارد و استقبال
کم نظیر مخاطبان و تعداد بازدیدکنندگان از تئاتر در
این شهر نشان از عمق و گستردگی این هنر دارد.
متفکرآزاد ،با اشاره به اینکه اقتصاد فرهنگ و هنر و
به تبع آن تئاتر از اهمیت ویژهای برخوردار است ،ادامه
داد :اتمام این پروژهها هم برای مسئوالن استان و هم
اهالی فرهنگ و هنر دغدغهای جدی محسوب می
شد که خوشبختانه امروز شاهد افتتاح آن هستیم.
این عضو هیات رئیسه مجلس همچنین در بازدید
اسفند پارسال از پروژه تئاترشهر تبریز تاکید داشت که
از هیچ اقدام و همتی برای اتمام پروژههای فرهنگی
آذربایجان شرقی دریغ نخواهیم کرد.
متفکرآزاد اتمام پروژه تئاتر شهر را نویدی برای اهالی
هنر استان عنوان کرد و گفت :از هیچ اقدام و همتی
برای اتمام پروژههای فرهنگی و هنری استان دریغ
نخواهیمکرد.
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فرماندار تبریز :

تکمیل پروژۀ تئاترشهر دغدغه مسئوالن و مردم بود
فرماندار تبریز با اظهار خرسندی از اتمام پروژۀ بازسازی بنای تئاترشهر گفت :تکمیل این پروژه دغدغه مسئوالن و مردم به خصوص اصحاب
فرهنگ و هنر بود.
«بهروز مهدوی» در دیدار با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی اظهار کرد :تسریع در اجرای همه پروژه های عمرانی ِ حوزه
فرهنگ ،جزو مطالبات مسئوالن و مردم است و پروژه بازسازی تئاترشهر در زمرۀ همین مطالبات بود که بحمدالله امروز شاهد تحقق آن
هستیم و به زودی نخستین اجر ِای بعد از افتتاح به روی صحنه خواهد رفت.
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وی افزود :در همین چارچوب پیگیری ها برای تکمیل پروژههایی مثل مقبره الشعرا و تاالر مرکزی تبریز را که سا ل ها نیمهکاره ماندهاند را
نیز در دستور کار داریم.
فرماندار تبریز همچنین با گرامیداشتن یاد و خاطر زنده یاد محمدپور مدیرکل فقید فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی و هنرمندانی
که در ایام همهگیری کرونا دار فانی را وداع گفتهاند ،افزود :در شرایط کرونایی یکی از حوزههایی که به شدت تحت تأثیر قرار گرفت و متضرر
شد ،حوزه فرهنگ و هنر بود.
مهدوی افزود :توجه به مشکالت اصحاب فرهنگ و هنر به ویژه مشکالت معیشتی در این ایام باید در اولویت و دستور کار قرار گیرد.
فرماندار تبریز خطاب به «سیدقاسم ناظمی» مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی نیز گفت :به امید خدا و با حضور شما در
این جایگاه ،شاهد تحوالت خوبی در حوزه فرهنگ و هنر خواهیم بود.
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و رسانجام بازگشایی ...
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی:

چراغ «تئاترشهر»
را روشن نگه می دارمی

مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی آذربایجـان شـرقی بـا اظهـار
خرسـندی از اتمـام بازسـازی و مقـاوم سـازی تئاتـر شـهر تبریـز و
50سـالگی
بازگشـایی و تحویـل این مجموعه بـه هنرمندان تئاتر در
ِ
تاسـیس مجموعـه فرهنگـی هنـری تربیت اظهـار کرد :بـا همراهی
عمومـی ،چـراغ تئاترشـهر را روشـن نگـه خواهیم داشـت.
سیدقاسـم ناظمی در آیین بازگشایی تئاترشهر که شامگاه چهارشنبه
در محـل ایـن مجموعۀ بازسـازی و مقاوم سـازی شـده برگزار شـد،
گفـت :تئاترشـهر خانـۀ همـه ماسـت و امـروز در حالی 50سـالگی
مجموعـه فرهنگـی هنـری تربیـت را جشـن مـی گیریم کـه افتخار
داریم مجموعۀ بازسـازی و مقاوم سـازی شـدۀ تئاترشـهر را به دست
صاحبـان این محـل یعنی هنرمنـدان تئاتر میسـپاریم.
وی بـا بیان اینکـه عموم اصحاب فرهنگ و هنر و حتـی مردم عادی
در طـول  50سـال گذشـته خاطراتـی از مجموعـه فرهنگـی هنـری
تربیـت دارنـد ،گفـت :حیـف بـود کـه این محـل بسـته بمانـد و لذا
بایـد از زحماتـی که مرحوم دکتـر محمدپور ،مدیـرکل فقید فرهنگ
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و ارشـاد اسلامی آذربایجـان شـرقی کشـیدند تـا کار نوسـازی و
بازسـازی تئاتر شـهر آغاز شـود قدردانی کنیم ضمن اینکه قدردان
همـه بزرگانی هسـتیم کـه با مجموعـه فرهنگ و ارشـاد اسلامی
اسـتان همراهـی کردنـد تا چـراغ تئاتر شـهر روشـن بماند.
مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسلامی آذربایجان شرقی از نماینده ولی
فقیـه در این اسـتان به عنوان شـخصیتی فاضـل و از اسـتاندار این
اسـتان به عنوان چهره ای دانشـمند و فرهیخته یاد کرد و گفت :از
همراهـی آیت الله آل هاشـم و دکتـر پورمحمدی برای به سـرانجام
رسـاندن پروژه تئاتر شـهر تشـکر ویژه داریم.
وی مسـاعدت و پیگیـری های نماینـدگان تبریز در مجلـس را نیز
در بـه سـرانجام رسـیدن پـروژه تئاترشـهر ،تعییـن کننـده دانسـت
و عنـوان کـرد :از همـۀ نماینـدگان تبریـز و اسـتان در مجلـس ،به
خصـوص دکتـر متفکـرآزاد که کمک کردنـد تا کار سـرعت بگیرد
هـم سپاسـگزاری مـی کنیم.
مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی آذربایجـان شـرقی بـا اظهار
تئاترشـهر
امیـدواری نسـبت بـه رقـم خـوردن اتفاقـات خـوب در
ِ
نوسـازی شـده ،گفت :تبریز بعد از تهران بیشترین فارغ التحصیل
رشـتۀ تحصیلـی نمایـش را دارد و همیـن امـر نشـان مـی دهـد که

سـالن و پالتوهـای تئاترشـهر ،پاسـخگوی نیـاز هنرمنـدان تبریـز
نیست .
وی در همین راسـتا از اسـتاندار آذربایجان شـرقی خواست دستور
مجاورت سـاختمان مجموعه
هنرسـتان واقـع در
انتقـال مالکیت
ِ
ِ
فرهنگـی هنری تربیـت ،از آمـوزش و پرورش به فرهنگ و ارشـاد
اسلامی را صـادر کند تـا فضاهای فرهنگی و هنری تبریـز به ویژه
در قلب تبریز توسـعه یابد.
وی همچنیـن از معـاون هنری وزیر فرهنگ و ارشـاد اسلامی که
در این مراسـم حاضر بود ،درخواسـت کرد حداکثر مساعدت را در
پاسـخ به تقاضای اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسلامی در کمک به
تجهیزاتی سـالن و پالتوهای نمایش تبریز داشـته باشـد.
فقر
رفع ِ
ِ
ناظمـی اضافه کرد :مـا در حد بضاعت خودمان سـعی کردیم داخل
مجموعـه فرهنگی هنری تربیت را متناسـب با اسـتانداردهای ملی
نوسـازی ،مقـاوم سـازی و تجهیز کنیم امـا در مورد زیباسـازی نما،
هیـچ کاری انجـام ندادیـم چـون توانـش را نداشـته و نداریـم و لـذا
تقاضای سـوم من از شـهردار و اعضای شـورای شـهر اسـت که به
سـازی دیوارهای
مـا در بدنـه سـازی خیابان تئاتـر بـا اولویت بدنـه
ِ
ساختمان تئاترشـهر کمک کنند.
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معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

نشانی نشاط و فرهیختگی مردمان این دیار است
«تئاترشهر» تربیز،
ِ
ِ
تبریز و تبریزیان در توسعۀ تئاتر نقش غرورآمیزی داشته اند

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشـاد اسلامی گفت :تبریز و تبریزیان در انتقال دانش تئاتر ،آموزش و توسـعۀ آن از روزگاران قدیم تا امروز
نقش غرورآمیزی داشـته اند.
«سـیدمجتبی حسـینی» در آیین بازگشـایی تئاترشـهر بعد از  2.5سال تعطیلی که شامگاه چهارشـنبه در محل این مجموعۀ بازسازی و
مقـاوم سـازی شـده برگـزار شـد ،گفت :سـرزمین ما ایـران در طول تاریخ اگـر از جنگ و جـدل زخم خورده یا پـاره ای از تنـش ،ناگزیر از
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دسـت رفتـه ،بـه هنـر تـاب آورده اسـت و دل خوش داشـته که هم
خونـی و هـم زبانی به ضرب و زور جغرافیـا از پا نمیافتد .کیمیای
هنر ،وصل اسـت و اوسـت که مـی تواند درههـای دوری و فواصل
جغرافیایی را پشـت سر بگذارد.
وی افـزود :گـواه ایـن ادعـا مردمـان نجیـب آذربایجـان ماسـت
کـه اگـر به غائلـه نظامـی ،میان آنهـا و خویشـان شـان در والیات
همسـایه شـان در قفقـاز فاصلـه افتاد اما ریسـمان مـودت و رابطه
خویشـاوندی آنهـا برقـرار باقـی ماند.
معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشـاد اسلامی عنـوان کرد :از جملۀ
ایـن مـراودات فراتر از روابط سیاسـی و اقتصادی ،آسـمان آبی هنر
بـود کـه در قـرن اخیـر در عرصه نمایش نیـز افزون بر سـایر هنرها
بابـی تـازه و دریچهای نـو برای گفت و گو ،گشـود.
حسـینی ادامـه داد :ایجـاد مراکـز آموزشـی آکادمیـک قفقـاز و
تبریز لبریز از هنر ،سلسله
تاسـیس مدارس در این سـوی ارس ،در ِ
جنبان نقشـی دیگر شـد.
وی بـا بیان اینکه تبریز و تبریزیان در انتقـال دانش تئاتری ،آموزش
و توسـعۀ تئاتـر از آن روزگار تـا امـروز نقـش غـرور آمیـزی داشـته
اند ،گفت :کافیسـت نام نخسـتین نمایشـنامه نویسـان ،نخستین
مترجمـان آثـار نمایشـی ،نخسـتین مـدارس هنـری و تاسـیس
تماشـاخانه هـا را در یکصـد سـال اخیـر در تبریـز مرور کنیـم تا به
این نقـش پـی ببریم.

معـاون هنـری وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اضافـه کـرد :این
نقـش ارجمنـد و ایـن اقبال و اسـتقبال مردمـان آذربایجـان از هنر
تئاتـر و هنرمنـدان تئاتـری تـا بـه امـروز ادامه یافتـه تا جایـی که از
پیوسـتگی و تعلق خاطر مردم این سـامان و هنر نمایش چنان مثل
یـاد می شـود.
وی در بخـش دیگـری از اظهاراتـش عنوان کرد :اصحـاب تئاتر به
کارورزی اجتماعـی و پذیرش مسـئولیت شـهروندی شـهره اند و
ماهیـت وجـودی ایـن هنر ایـن فرصت را ممکـن کرده تـا در حوزه
هـای تربیتی و شـهروندی نقشآفرین باشـند.
وی افزودّ :
مقوم دانسـته شدن تئاتر در سیاستگذاری های فرهنگی
نظـام نشـان از تعالـی جایـگاه و تطابق آن بـا ارزش هـای حاکم بر
جامعـه اسلامی ایـران اسـت و حفـظ این قداسـت بر هر کـدام از
خدمتگـزاران فرهنگ و هنر فریضه اسـت.
حسـینی گفـت :می تـوان بـه نعمت تئاتـر ،به شـهر و شـهروندان
رسـید ،به شـهروندانی رسـید که توان دوصـد چندان بـرای ارتقای
مولفـه هـای زیسـتی و مواجهه با آسـیب ها و ابتالئـات اجتماعی
دارنـد و امیدآفرینی و جان بخشـی وجه ممتازشـان اسـت.
معـاون هنری وزیر فرهنگ و ارشـاد اسلامی همچنین تاکید کرد:
امـروز بـا اشـتیاق و احترام در شـادی بازگشـایی تئاترشـهر خود را
شـریک مـی دانـم و پیـش و بیـش از همـه چیـز قـدردان صبوری
و بردبـاری هنرمنـدان و پایمـردی همکارانـم بـه ویژه مرحـوم دکتر
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محمد محمدپور ،مدیرکل فقید فرهنگ و ارشـاد اسلامی آذربایجان شـرقی و
دکتر سیدقاسـم ناظمی و همۀ دسـت اندرکاران دلسـوز فرهنگ و هنر تبریز در
خور شـأن تئاتر شـهر هسـتم.
بهبـود بنا و
تجهیز در ِ
ِ
نشـانی نشـاط و فرهیختگـی مردمان این
حسـینی از تئاترشـهر تبریـز به عنوان
ِ
دیـار یـاد و عنـوان گفت :امیـدوارم در جـواز جاذبه های نامدار تبریز ،تئاترشـهر
هـم تعریف و تبلیغ شـود.
وی افـزود :فرصـت مجاورت با همسـایگان و برخورداری از اشـتراکات ریشـه
ای ،مـی توانـد فرصت مغتنـم و مضاعفی بـرای معرفی ظرفیت های هنـر ایران
زمین باشد.
معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشـاد اسلامی اظهار کرد :بازگشـایی تئاتر شـهر
خدمـت اندکـی به هنرمندان ارجمند تبریز اسـت که در سـالیان اخیربا آفرینش
و تولیـد آثار فاخـر ،در عرصۀ ملی نیز درخشـیده اند.
حسـینی ادامـه داد :از اصحـاب رسـانه درخواسـت مـی کنم بـا التفـات ویژه به
ایـن پایـگاه قدیـم و قویـم نمایـش ،مـردم را به تاثیـر و توجـه به تئاتر تشـویق و
ترغیـب کننـد و از هنرمندان و هم چراغـی های خودم می خواهم تـا به امید ،به
خانـواده ،به آینده سـازان و بـه مفاخر فرهنگـی بپردازند.
معـاون هنری وزیر فرهنگ و ارشـاد اسلامی با تاکیـد بر لزوم پرداخـت ویژه ِتر
هنرمندان به مفاخر فرهنگی ،بازدید خود از هنرسـتان های تبریز را مورد اشـاره
قرار داد و گفت :مفاخر فرهنگی تبریز ظرفیتی اسـت که در بازدید از هنرسـتان
هـای تبریـز بر هر مخاطبی آشـکار می شـود که به فـردا امیدوارتر شـوند چراکه
در پرتو شـمع آشـنای هنر ،جهان ،رنگی دلپذیرتر خواهد داشـت.
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استاندار آذربایجانشرقی:

تئاتر شهر تربیز ،گنجینهای از
تاریخ بیش از  ۵۰ساله فرهنگ و هرن آذربایجان است
اسـتاندار آذربایجانشـرقی گفت :تئاتر شـهر تبریز ،گنجینهای از تاریخ بیش از  ۵۰سـاله فرهنگ و هنر آذربایجان اسـت که باید بیشـتر از
گذشـته ،فعالتر شـده و از آن مراقبت کرد.
دکتـر محمدرضا پورمحمدی در آیین بازگشـایی تئاتر شـهر تبریز در ابتدای سـخنان خود بـا ادای احترام به هنرمندان و فرهنگ دوسـتان
تازه درگذشـته تبریز همچون اسـتاد خسـر و پایاب ،سـیامک افسـایی ،کامیار شـکیبایی و تینا عبدی گفت :بازگشـایی مجدد مجموعه
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فرهنگـی تربیـت و تئاتر شـهر تبریز ،مرهون زحمـات و تالشهای دکتر محمدپور ،مدیرکل فقید فرهنگ و ارشـاد اسـتان ،دکتر ناظمی،
مدیـرکل جدید و پیگیریهای هنرمندان عزیز اسـتان اسـت.
وی بـا ابـراز خرسـندی از بازگشـایی و آغاز بکار مجدد این مجموعه فرهنگی ابراز کرد :تئاتر شـهر تبریز ،گنجینـهای از تاریخ بیش از ۵۰
سـاله فرهنگ و هنر آذربایجان اسـت که باید بیشـتر از گذشـته ،فعالتر شـده و از آن مراقبت کرد.
وی در ادامـه بـا بیـان اینکـه تبریـز و خطه آذربایجـان به دلیـل نزدیکی جغرافیایی به غرب ،قدمت و سـابقه بیشـتری در حـوزه هنرهایی
همچـون نمایـش در مقایسـه بـا تهـران دارد افزود :این خطه از کشـور در بخشهای مختلف تاریـخ مدرن نیز حرفی برای گفتـن دارد و به
جـرات میتـوا ن گفت که ایـران مـدرن ،مدیون آذربایجان اسـت.
اسـتاندار آذربایجانشـرقی در همیـن راسـتا اظهـار کرد :صنعت چاپ نیـز پـس از ورود به خطه آذربایجـان از این منطقـه در جای جای
ایران اسلامی رواج یافت.
ی بـه بخشـی از بیانات رهبـر انقلاب در  ۲۹بهمن مبنی بر تربیت انسـانهایی بـزرگ در تبریـز و آذربایجان اظهـار کرد:
دکتـر پورمحمـد 
در اهمیـت تبریـز و آذربایجـان ،همیـن بـس که در تمامی بخشهـای نگارگری ،خطاطی ،نقاشـی ،شـعر ،ادب ،تاریخ و حتـی تجارت،
صاحـب مکاتبـی منحصـر به فرد اسـت که بایـد این مکاتـب ،مجددا احیا شـده و به دنیا شناسـانده شـود.
وی در بخشـی از سـخنان خـود بـا تاکیـد بـر اهمیت بازسـازی و توسـعه فضاهای فرهنگی در مرکز شـهر ابـراز کرد :سیاسـت ،مذهب،
اقتصـاد و هنـر از اصلیتریـن و مهمتریـن شـاکلههای مرکزیت شـهر اسـت کـه باید به شـکل متوازن توسـعه یابد.
وی در همیـن راسـتا گفـت :بـه جـرات میتوان گفت کـه نفس قلب تبریز از تپـش افتاده که باید با توسـعه فضاهای فرهنگـی ،مجددا در
ایـن زمینه و بـرای رفع کمبودهـا تالش کرد.
وی همچنیـن از معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشـاد اسلامی خواسـت که اعتبارات ویژهای برای توسـعه فضاهای فرهنگـی و هنری در
تبریز اختصاص یابد.
گفتنـی اسـت در ایـن آییـن بـا اهدای لوح سپاسـی از سـوی وزیر فرهنگ و ارشـاد اسلامی به دکتر پورمحمـدی از زحمـات ،تالشها و
حمایتهـای وی در زمینـه بازسـازی مجموعه فرهنگـی و هنری تربیت ،قدردانی شـد.
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نماینده مردم تبریز در مجلس:

مشکالت حوزه فرهنگ و هرن تربیز حل شدنی است
نماینـده مـردم تبریـز درمجلـس شـورای اسلامی گفـت :مشـکالت حـوزه
فرهنـگ و هنـر حـل شـدنی اسـت.
مسـعود پزشـکیان در آیین بازگشایی تئاترشـهر ،مهم ترین عامل پدیدار شدن
مسـیر پذیرفته شـدۀ جهانی عنوان و اظهـار کرد:
مشـکالت را بـی اعتنایی به
ِ
دنیـا امـروز به ایـن طرف مـی رود که در کنار مهـارت اصلی که به شـهروندان
جامعـه تعلیم داده می شـود ،مهـارت های 5گانـۀ دیگری را هـم آموزش دهد
کـه شـامل «مهـارت برقـراری ارتبـاط»« ،مهـارت انجـام کارها بـه صورت
تیمـی»« ،مهـارت مدیریـت»« ،مهارت حـل مسـاله» و «مهارت سـازمان
دادن» است.
ّ
درگیر پیامدهای عدم تسـلط به ایـن مهارت های
پزشـکیان ،هنرمنـدان را نیز ِ
هنر مهـارت های 5گانه مجهـز بودند ،هم می
5گانـه برشـمرد و افـزود :اگـر هنرمنـدان و از جمله فعـاالن تئاتر به غیـر از هنر نمایش ،به ِ
توانسـتند بـا برقـراری ارتباط مناسـب با مسـئوالن و انتقال درسـت پیام های خـود ،از ظرفیت آنان برای حل مشـکالت اسـتفاده کنند و
هـم بـا مـردم و مخاطبـان تئاتر ارتباط اصولی برقرار کنند .وی از سـه گانۀ «دانش و علـم»« ،باور و اعتقاد» و «مشـارکت و همراهی» به
عنـوان مثلثـی یـاد کرد که مـی تواند آدمـی را به هر آنچـه می خواهد ،رهنمون شـود.
پزشـکیان با بیان اینکه توسـعۀ سـالن و توسـعۀ زیرسـاخت ها کار چندان دشـواری نیسـت ،تاکید کرد :اگر ضمن باور عمیق به خواسـته
موجود مختلف اسـتفاده کنیـم ،می توانیم به
مـان ،مجهـز بـه دانش الزم هم باشـیم و همگی دسـت در دسـت هم داده و از پتانسـیل های
ِ
هـر آن چـه که می خواهیم ،دسـت پیـدا کنیم.
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نماینده تبریز و عضو هیات رئیسه مجلس:

ثروت واقعی تربیز هرنمندان و مفاخر آن است

نماینـده تبریـز و عضو هیات رئیسـه مجلس گفت :ثـروت واقعی تبریز هنرمنـدان و مفاخر آن
است.
روح الله متفکرآزاد در آیین بازگشـایی تئاترشـهر تبریز گفت :همه تاریخ و گذشـته تبریز و همۀ
آنچه که از شـهر اولین ها می شناسـیم ،متعلق به فرهنگ و هنر این شـهر اسـت.
وی بازگشـایی تئاترشـهر را اتفاقی مبارک توصیف و اظهار کرد :به رغم اهمیت این بازگشـایی
بایـد بدانیم که زیرسـاخت ها بدون هنرمند معنـا و مفهومی ندارند.
ایـن عضـو هیات رئیسـه مجلس بـا یادآوری تعهـدات و عملکـرد نمایندگان تبریـز در مجلس
طـی یک سـال گذشـته گفت :یکـی از تفاهم هـای هـر  6نمایندۀ تبریـز در مجلس ،ایـن بوده
که در مسـایل مربوط به توسـعه تبریز و آذربایجان اختالف سـلیقه هایشـان را دخالت ندهند.
بوم جاری و سـاری در تبریز و آذربایجـان را متفاوت با دیگر نقاط
متفکـرآزاد،
ِ
فرهنگ زیسـت ِ
کشـورمان دانسـت و افزود :بر اسـاس مطالبـۀ مردم آذربایجـان بود که ما نماینـدگان مجلس،
انـی حوزه فرهنـگ و هنر تبریز و
بخـش قابـل توجهـی اعتبار را بـرای اجرای پـروژه های عمر ِ
اسـتان در بودجـه  1400پیش بینـی کردیم که اختصاص ردیف بودجه بـرای تکمیل پروژه مقبره
الشـعرا از ثمرات همین رویکرد اسـت.
جمعـی عملیاتی شـدۀ نمایندگان
تعهد
وی تلاش بـرای تغییـر نـگاه ها بـه آذربایجـان را دیگر ِ
ِ
تبریـز در مجلس طی یکسـال اخیر معرفی کرد و گفت :معتقد بوده و هسـتیم که اگـر در دنیا از
تمدن ایران اسلامی سـخن به میان می آورند ،مدیون تبریز اسـت را نهادینه کنیم .باید نهادینه
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کنیـم کـه افـرادی که می خواهند بین ما فاصله بیاندازند ،دلشـان به حال ما نمی سـوزد .ایـران تن و جان ماسـت و آذربایجان نقش نگین
این سـرزمین اسـت و شـما هنرمندان ،پرچمداران فرهنگ آذربایجان بر گسـترۀ رنگارنگ این سرزمین هستید.
متفکر آزاد ادامه داد :از ابتدای شـروع مجلس یازدهم ،نمایندگان تبریز به مسـاله فرهنگ به عنوان یکی از مسـایل اساسـی توجه داشـتند
ُ
و خـود من تمرکز اصلـی ام را روی این حوزه معطـوف کرده ام.
ایـن عضـو هیات رئیسـه مجلس گفـت :امیدوارم با تالش های ما در مجلس و مسـاعی مسـئوالن دسـتگاه هـای اداری دیگـر ،تبریز را
َ
به جایگاه اصلـی اش برگردانیم.
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تجلیل وزیر ارشاد از امام جمعه تربیز
و استاندار آذربایجان رشقی
در جریان برگزاری مراسـم بازگشـایی تئاترشـهر تبریز ،مراتب قدردانی وزیر فرهنگ و ارشـاد اسلامی از نماینده ولی فقیه در آذربایجان
شـرقی و امـام جمعـه تبریـز و اسـتاندار آذربایجان شـرقی ،با اهدای لوح های امضا شـده توسـط عباس صالحی ابراز شـد.
ش ها و حمایتهای حجت االسلام و المسـلمین سـیدمحمدعلی
وزیر فرهنگ و ارشـاد اسلامی در لوح های سپاسـی از زحمات ،تال 
آل هاشـم و محمدرضا پورمحمدی در زمینه بازسـازی و مقاوم سـازی تئاترشـهر تبریز قدردانی کرده است.
جمعـی از هنرمنـدان تبریـز نیز بـا اهدای لوح سپاسـی ،از حمایـت های محمدرضا پورمحمـدی ،اسـتاندار آذربایجان شـرقی از فعاالن
عرصـه هـای هنـری و معاضدت در توسـعۀ سـخت افـزاری و نرم افزاری رشـته هـای مختلف هنـری در تبریز قدردانـی کردند.
در این مراسـم همچنین لوح های سـپاس امضاء شـده توسـط وزیر فرهنگ و ارشـاد اسلامی به داود بهبودی ،رئیس سـازمان مدیریت
و برنامـه ریـزی آذربایجـان شـرقی و وحیـد جاللی و شـاهین فتحی دو معاون او به واسـطۀ پشـتیبانی ّ
مادی از نوسـازی و مقاوم سـازی
تئاترشـهر تبریز اهدا شد.
لوح های مشـابهی نیز به صمد هاشـمی به نمایندگی از کارمندان اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسلامی آذربایجان شـرقی ،خانم صیامی،
بهنام پورمحمد ،نسـرین چاپـار و رضا فالحیان اهدا شـد.
تجلیـل از خدمـات مرحوم دکتر محمد محمدپور ،مدیرکل فقید فرهنگ و ارشـاد اسلامی آذربایجان شـرقی از دیگر بخـش های برگزار
شـده در آیین بازگشـایی تئاترشـهر تبریز بود .لوح قدردانی از مرحوم محمدپور را همسـرش خانم اکبری دریافت کرد.
محلی
در انتهای این مراسـم ،تابلوی یادمان بازگشـایی مجموعه فرهنگی هنری تربیت تبریز رونمایی شـد و مسـئوالن و هنرمندان ملی و ِ
حاضر در مراسـم این تابلو را امضاء کردند .قرار اسـت این تابلو در محلی مناسـب در مجموعه فرهنگی هنری تربیت تبریز نصب شـود.
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