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بهارى شدن مرد عمل مى خواهد ، به ویژه در تئاتر

بهــار یعنــی شــروع دوبــاره و یعنــی بــروز و فعلیــت یافتــن همــه ی آنچــه بالقــوه بــوده و منتظــر اعتــدال بهــاری 

بــرای فعلیــت یافتــن و بــروز و ظهــور یافتــن ؛ و طبیعــی اســت کــه مــا نیــز چــون بخشــی از طبیعــت ، بهــار را 

دریابیــم و دل و جــان و دســت و عمــل مــان را بــه بهــار بســپاریم و مــرد عمــل گردیــم و بهــاری .

و بــرای مــا اهالــی تئاتــر نیــز بهــار بایــد نقطــه تحــول باشــد و دســت بــه کار شــدن و نــو شــدن و عمــل کــردن ،  

بــه جــای حــرف زدن . و وقتــی روز جهانــی تئاتــر نیــز در بهــار باشــد،  وظیفــه مــا دوچنــدان مــی شــود .

اساسا نامگذاری روزها فلسفه ای جز این نمی تواند و نباید داشته باشد : بهاری شدن !

مــا اگــر روزی را بــه نــام تئاتــر نامگــذاری کــرده ایــم ( یــا کــرده انــد ! ) جــز بــرای ایــن اهــداف نیســت : نــو 

ــه جلــو رفتــن .  ــه عقــب رو ب شــدن ، اعتــدال ، تــالش ، عمــل بــه جــای حــرف و حــرف و بــا نگاهــی ب

و تالقــی ایــن روز بــا بهــار و نــوروز بایــد همــه ی مــا اهالــی تئاتــر را در هــر جغرافیایــی از ایــن عالــم ، بهــاری 

کنــد و ماننــد طبیعــت مــا را نیــز دســت بــه کار شــکوفه زدن کنــد بــه امیــد میــوه و ثمــر و بــرگ و بــار . 

کــه اگــر ایــن روز بهــاری مزیــن بــه نــام ایــن هنــر نــاب مــا را بــه شــکوفه دادن و در پــی آن بــرگ و بــار دادن 

ــر مــا چیــزی جــز  ــی شــک ، زمســتان و ســردی ریشــه هــا را خشــک خواهــد کــرد و از تئات ســوق ندهــد ، ب

درختــی ســرمازده باقــی نخواهــد مانــد کــه بــاد هــر تکــه اش را بــه ســویی خواهــد بــرد .

پس بیائید به مناسبت بهار و روز جهانی تئاتر ، بهاری باشیم و شکوفه دهیم و مرد عمل باشیم ! 

گر مرد رهی دم مزن از دوری و دیری

زیرا که رسیدن هنر گام زمان است ...
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هرســاله جشــنواره هــاى متعــددى کــه برخــى ســاالنه و برخــى دوســاالنه هســتند ، در کشــور برگــزار مــى شــوند . 
گاهــا نیــز جشــنواره هایــى متولــد مــى شــوند کــه مــدت حیاتشــان بیــش از چنــد دوره بــه طــول نمــى انجامــد 
و پــس از چنــد دوره برگــزارى دیگــر نــام و نشــانى از آن هــا نمــى شــنویم . در کنــار جشــنواره هایــى کــه توســط 
بخــش دولتــى برگــزار مــى شــوند ، شــاهد برگــزارى جشــنواره هایــى توســط بخــش خصوصــى نیــز هســتیم ماننــد 
دو فســتیوال میکرولیــو و مونولیــو کــه توســط گــروه تئاتــر لیــو بــه سرپرســتى حســن معجونــى برگــزار مــى شــود 
. در ســال 94 فســتیوال میکرولیــو کــه بــه ارائــه ى آثــار میکــرو تئاتــر مــى پــردازد پــس از چنــد ســال دوبــاره 
ــتان  ــاى پاییــز و زمس ــال در فصــل ه ــه امس ــت ک ــى اس ــتیوالى فصل ــم فس ــو ه ــرد و مونولی ــت ک ــه فعالی ــروع ب ش
ــرى  ــان محدودت ــود مخاطب ــى ش ــزار م ــى برگ ــش خصوص ــط بخ ــى کــه توس ــنواره های ــلما جش برگــزار شــد . مس
نســب بــه جشــنواره هــاى دولتــى دارنــد امــا برخــى از جشــنواره هــا کــه بــه صــورت بیــن المللــى برگــزار مــى 
شــوند ، هــر ســاله هنرمنــدان بســیارى را از کشــورهاى دیگــر بــه ایــران مــى کشــانند و در کنــار مخاطبــان بیــن 
المللــى ، مخاطبــان بســیارى را نیــز از سراســر ایــران بــه دور هــم جمــع مــى کننــد . در ادامــه بــا هــم بــه مــرور 

7 جشــنواره اى کــه در ســال 94 برگــزار شــده انــد ، مــى پردازیــم .

مرورى بر جشنواره هاى تئاترى سال 1394 
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جشنواره بین المللى تئاتر فجر / سى و چهارمین دوره 
ــالب  ــد از انق ــران بع ــنواره ی ای ــن جش ــی تری ــر قدیم ــر فج ــنواره ی تئات جش

اســالمی اســت کــه هــر ســاله در ایــام دهــه ی فجــر برگــزار مــی شــود . دبیــری 

ــن  ــم بهم ــا دوازده ــم ت ــه از یک ــنواره را ک ــن جش ــن دوره از ای ــی و چهارمی س

ــر عهــده داشــت . اســدی کــه  ــر ســعید اســدی ب در تهــران برگــزار شــد ، دکت

بیشــتر وجهــه ای آکادمیــک او مــورد توجــه اســت ، تــالش کــرد بــه جشــنواره 

ی فجــر نظــم ببخشــد کــه بــر اســاس بازخــوردی کــه از ســوی شــرکت کننــدگان 

ــه هــدف  ــه توانســته ب حاضــر در جشــنواره مشــاهده کــرده ایــم ، نشــان داد ک

ــد . خــود دســت یاب

در جشــنواره ی امســال شــاهد اضافــه شــدن دو بخــش بــه جشــنواره بــوده ایــم 

، اضافــه شــدن بخــش گریــم بــه مســابقه تئاتــر ایــران و بخــش بــه عــالوه تئاتــر 

فجــر . بخــش بــه عــالوه تئاتــر فجــر در واقــع بــه منتخبــی از نمایــش هایــی کــه 

در در ســال ٩٤ در ســالن هــای خصوصــی اجــرا شــده انــد و در ایــام جشــنواره ، 

در همــان ســالن هــا دوبــاره بــه روی صحنــه رفتنــد ، مــی پــردازد .

ــاالر  ــایی ت ــه بازگش ــوان ب ــی ت ــنواره م ــن دوره از جش ــم ای ــای مه از رخداده

قشــقایی مجموعــه تئاتــر شــهر پــس از بازســازی اشــاره کــرد . همچنیــن امســال 

بزرگداشــت چهــل و ســومین ســال بازگشــایی مجموعــه تئاتــر شــهر در ســالن 

اصلــی ایــن مجموعــه بــا حضــور داریــوش فرهنــگ کــه جــزء اولیــن بازیگرانــی 

ــه روی  ــیان ب ــی آوانس ــی آرب ــه کارگردان ــو» ب ــاغ آلبال ــش «ب ــا نمای ــه ب ــود ک ب

ــی رفــت ، برگــزار شــد .   ــه ســالن اصل صحن

در ســی و چهارمیــن دوره جشــنواره تئاتــر فجــر نیــز همچــون ســال های گذشــته 

ــد .  ــل ش ــور تجلی ــر کش ــای تئات ــره ه ــدادی از چه ــری تع ــی و هن ــام علم از مق

ــاالر وحــدت برگــزار شــد از منیــژه محامــدی ،  در اختتامیــه جشــنواره کــه در ت

کارگــردان و مــدرس تئاتــر ، بهــزاد قــادری ، پژوهشــگر و مــدرس تئاتــر و ایــرج 

صغیــری ، نویســنده و کارگــردان تئاتــر کــه از پیشکســوتان تئاتــر بوشــهر اســت 

، بــه خاطــر یــک عمــر فعالیــت در عرصــه ی تئاتــر تجلیــل بــه عمــل آمــد .

فجــر اســتانی جشــنواره تئاتــر فجــر همچــون ســال هــای گذشــته در برخــی از 

ــرز،  ــود . اســتان هــای آذربایجــان شــرقی، الب ــا ب ــز برپ اســتان هــای کشــور نی

بوشــهر، خراســان رضــوی، فــارس و یــزد ماننــد تهــران میزبــان ســی و چهارمیــن 

ــار حضــور هنرمنــدان داخــل کشــور  ــد . در کن دوره جشــنواره تئاتــر فجــر بودن

ــی از ژاپــن ، اســپانیا ، مجارســتان ، عــراق ، گرجســتان  شــاهد حضــور هنرمندان

، نــروژ ، آلمــان و فرانســه بــوده ایــم تــا ایــن گونــه ماهیــت بیــن المللــی بــودن 

ــن  ــرای دومی ــز نمــود پیــدا کنــد .در نهایــت نیــز ســعید اســدی ب جشــنواره نی

ســال متوالــی بــه عنــوان دبیــر ســی و پنجمیــن جشــنواره بیــن المللــی تئاتــر 

فجــر منصــوب شــد.
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جشنواره بین المللى تئاتر کودك و نوجوان / بیست و دومین دوره
ــعار  ــا ش ــوان ب ــودک و نوج ــر ک ــی تئات ــن الملل ــنواره بی ــن جش ــت و دومی بیس

ــن  ــن دوره ای ــت و یکمی ــون بیس ــالق» همچ ــاگران خ ــروز، تماش ــای ام «بچه ه

ــن دوره از  ــری ای ــد . دبی ــزار ش ــدان برگ ــی هم ــهر تاریخ ــری در ش ــداد هن روی

ــا چهاردهــم مهــر مــاه برگــزار شــد ، شــهرام  جشــنواره را کــه از تاریــخ نهــم ت

ــت .  ــده داش ــر عه ــی ب کرم

جشــنواره تئاتــر کــودک و نوجــوان شــامل بخــش هــای مختلفــی همچون مســابقه 

ــاالن ،  ــر خردس ــل ، تئات ــر بین المل ــوان ، تئات ــر نوج ــابقه تئات ــودک ، مس تئاترک

تئاتــر دانش آمــوزی ، مســابقه تئاتــر خیابانــی و مســابقه  نمایشنامه نویســی اســت 

کــه بــرای نخســتین بــار در ایــن دوره از جشــنواره نشــان افتخــار جشــنواره در 

دو بخــش انتخــاب بهتریــن هنرمنــدان ، نویســنده گان و پژوهشــگران و انتخــاب 

بهتریــن گــروه نمایشــی بــه هنرمنــدان داخــل کشــور اهــدا شــد . 

همچنیــن از مرضیــه برومنــد ، نویســنده ، کارگــردان تئاتــر بــه خاطــر ســال هــا 

فعالیــت در حــوزه ی کــودک و نوجــوان درمراســم اختتامیــه ی جشــنواره کــه در 

مجتمــع فرهنگــی بوعلــی ســینا همــدان برگــزار شــد ، تجلیــل بــه عمــل آمــد .

ــده ، ١٠  ــرکت کنن ــی ش ــای داخل ــروه ه ــر گ ــالوه ب ــنواره ع ــن دوره از جش در ای

نمایــش از کشــور هــای آلمــان، فنالنــد، اســترالیا، ایتالیــا، هندوســتان، روســیه و 

قــاره آفریقــا نیــز بــه رقابــت بــا یکدیگــر پرداختنــد . 

بیســت و ســومین جشــنواره بیــن المللــی تئاتــر کــودک و نوجــوان مهرمــاه ٩٥ 

ــهرهای  ــک از ش ــه کدامی ــر آن و اینک ــون دبی ــی تاکن ــد ول ــد ش ــزار خواه برگ

ــده خواهــد داشــت ، مشــخص  ــر عه ــری را ب ــداد تئات ــن روی ــی ای کشــور میزبان

ــده اســت .  نش

جشنواره نمایش هاى آیینى و سنتى / هفدهمین دوره
جشــنواره نمایــش هــای آیینــی و ســنتی همچــون جشــنواره عروســکی تهــران 

ــه صــورت دوســاالنه و غیررقابتــی برگــزار مــی شــود و تنهــا بخــش  - مبــارک ب

ــدگان آن در مراســم  ــه برگزی ــی باشــد ک ــامل مســابقه م ــی ش نمایشــنامه نویس

اختتامیــه جشــنواره کــه در ســالن اصلــی مجموعــه تئاتــر شــهر برگــزار شــد ، 

ــری آن  ــی دبی ــی بیگ ــه داوود فتحعل ــنواره ک ــن دوره از جش ــدند . ای ــی ش معرف

را بــر عهــده داشــت بــا رویکــرد توجــه بــه تئاتــر ملــی تنهــا بــه نمایــش هــای 

ــای  ــش ه ــی نمای ــنواره مل ــوان جش ــه عن ــع ب ــت و در واق ــور پرداخ درون کش

ــی شــد . آیینــی و ســنتی معرف
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ایــن جشــنواره شــامل بخــش نمایــش صحنــه ای و خیابانــی ، نمایــش قهــوه خانــه 

ــاه در  ــهریور م ــم ش ــا ده ــم ت ــه از یک ــود ک ــی ب ــای نمایش ــازی ه ــش ب ای و بخ

ــن  ــرای پنجمی ــنواره ب ــی جش ــای نمایش ــش ه ــار بخ ــد . در کن ــزار ش ــران برگ ته

دوره ، ســمینارهای پژوهشــی ای بــا حضــور پژوهشــگرانی از هندوســتان ، بلژیــک 

، آلمــان ، تاجیکســتان ،  اتریــش ، اندونــزی ، لهســتان ،  فنالنــد ، ژاپــن و ایــران در 

خصــوص آییــن و ســنت هــای فرهنــگ کشــورهای مختلــف برگــزار شــد کــه در  آن 

بــه ارائــه مقــاالت و پژوهــش هــای خــود در ایــن حــوزه  پرداختنــد .

یکــی از رویدادهــای هفدهمیــن جشــنواره نمایــش هــای آیینــی و ســنتی ، رونمایی 

از قدیمــی تریــن نســخه تعزیــه در کتــاب « دفتــر تعزیــه ١٣» بــود کــه بــه کوشــش 

دکتــر داوود فتحعلــی بیگــی و مهــدی دریایــی بــه انجــام رســیده اســت .

همچنیــن در مراســم اختتامیــه ایــن دوره از جشــنواره از ســه پیشکســوت 

ــیروان  ــهر ش ــمایل گردان از ش ــا ش ــین  مداح نی ــنتی ، حس ــی و س ــای آیین نمایش ه

ــاز از تهــران  ، عباســعلی جلینــی تعزیه خــوان از ســبزوار و داوود داداشــی ســیاه  ب

ــی شــد . قدردان

جشنواره بین المللى تئاتر دانشگاهى / هجدهمین دوره
ــن  ــنواره بی ــر جش ــالوه ب ــت ع ــه گذش ــالی ک ــگاهی در س ــر دانش ــنواره تئات جش

ــت و  از ٢٦  ــل اس ــن المل ــه ای و بی ــش صحن ــامل دو بخ ــار آن ش ــه آث ــی ک الملل

اردیبهشــت تــا ٩ خــرداد در تهــران برگــزار شــد ، شــامل بخــش دیگــری بــه نــام 

ــود کــه از ٥ تــا ١٠ اردیبهشــت مــاه در جزیــره کیــش برپــا شــد  بخــش مناطــق ب

ــمنان  ــتان ، س ــتان های گلس ــی از اس ــر نمایش ــنواره ٢٠ اث ــق جش ــش مناط . در بخ

ــزگان ،  ــد ، هرم ــه و بویراحم ــان ، کهگیلوی ــدران ، اصفه ــمالی ، مازن ــان ش ، خراس

ــل  ــن المل ــش بی ــتند . در بخ ــور داش ــرقی حض ــان ش ــارس و آذربایج ــهر ، ف بوش

جشــنواره نیــز عــالوه بــر دانشــجویان ایرانــی ، دانشــجویانی از  اســلواکی ، اســپانیا 

ــا یکدیگــر پرداختنــد . ــت ب ــه رقاب و ایتالیــا نیــز ب

ــار نمایشــی ای کــه در ایــن دوره از جشــنواره بــه روی صحنــه رفتنــد  در کنــار آث

ــه همــت بخــش پوســتر و عکــس  ــز ب ــر» نی ــرن پوســتر تئات ــم ق ، نمایشــگاه «نی

ــی  ــاه در الب ــت م ــران از ٢٩ اردیبهش ــگاهی ای ــر دانش ــنواره تئات ــن جش هجدهمی

ــود . ــا ب ــر شــهر برپ ســالن اصلــی مجموعــه تئات

ــر  ــه امی ــگاهی ک ــر دانش ــنواره تئات ــن جش ــدگان هجدهمی ــت برگزی و در نهای

ــالن  ــه در س ــه ای ک ــم اختتامی ــت در مراس ــده داش ــر عه ــری آن را ب ــلی دبی مرس

اصلــی مجموعــه تئاتــر شــهر برگــزار شــد ، شــناخته شــدند . بهنــام نوایــی دبیــری 

ــده دارد .  ــر عه ــگاهی را ب ــر دانش ــنواره تئات ــن جش نوزدهمی
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جشنواره سراسرى تئاتر مقاومت / پانزدهمین دوره 
پانزدهمیــن جشــنواره سراســری تئاتــر مقاومــت بــه همــت انجمــن تئاتــر انقــالب 

و دفــاع مقــدس و بنیــاد فرهنگــی روایــت بــا دبیــری حســین پارســایی در قالــب 

اجــرای عمومــی آثــار منتخــب تهــران و ســایر شــهرهای ایــران از ٣١ شــهریور مــاه 

، هــم زمــان بــا بزرگداشــت هفتــه دفــاع مقــدس آغــاز شــد و تــا ٧ آذر مــاه ١٣٩٤ 

ادامــه یافــت .

در واقــع در بــازه ی زمانــی ٣١ شــهریور تــا ٧ آذر مــاه آثار نمایشــی دو بخــش صحنه 

ــه روی  ــه صــورت اجــرای عمومــی ب ــی در شــهرهای مختلــف کشــور ب ای و خیابان

صحنــه رفتنــد و در نهایــت مرحلــه نهایــی پانزدهمیــن جشــنواره سراســری تئاتــر 

مقاومــت از ٣ تــا ٧ آذر مــاه در تهــران برگــزار شــد کــه در مراســم اختتامیــه آن در 

تــاالر اندیشــه حــوزه هنــری ، برگزیــدگان بخــش هــای مختلــف معرفــی شــدند .

مجموعــا در بخــش نمایــش هــای صحنــه ای کــه در قالــب ٤ دوره اجــرای عمومــی 

ــای  ــش ه ــش نمای ــی بخ ــرای عموم ــش و در ٣ دوره اج ــدند ٣٠ نمای ــی ش معرف

ــدند .  ــرا ش ــور اج ــف کش ــهرهای مختل ــر از ش ــی ١٧ اث خیابان

در فراخــوان ایــن دوره از جشــنواره عــالوه بــر بخــش هایــی که ســابقا در جشــنواره 

وجــود داشــت ، بخــش ویــژه فاجعــه «ِمنــا» در دو بخــش صحنــه ای و محیطــی نیــز 

منتشــر شــد . همچنیــن ایــن دوره نخســتین دوره ای اســت کــه بخــش عکــس بــه 

ــز در  ــده شــد و نمایشــگاه عکســی نی ــری مهــدی آشــنا ، در جشــنواره گنجان دبی

خانــه هنرمنــدان برگــزار شــد .

ــری  ــنواره سراس ــن جش ــداد پانزدهمی ــن رخ ــم تری ــوان مه ــاید بت ــت ش و در نهای

ــت . ــر دانس ــت ١٦٠ نف ــا ظرفی ــرو ب ــاخانه س ــداث تماش ــت را اح ــر مقاوم تئات

جشنواره بین المللى تئاتر خیابانى مریوان / دهمین دوره
ــن  ــی تری ــع تخصص ــه در واق ــوان ک ــی مری ــر خیابان ــی تئات ــن الملل ــنواره بی جش

جشــنواره تئاتــر خیابانــی کشــور اســت ، دهمیــن دوره آن بــه دبیری حجت االســالم 

ــر در  ــار حاض ــد و آث ــزار ش ــوان برگ ــاه در مری ــر م ــا ٩ مه ــری از ٦ ت ــم جعف رحی

ــوان و روســتاهای آن اجــرا شــدند . جشــنواره در ١٤ نقطــه شــهر مری

در ایــن دوره از جشــنواره ٢٢ اثــر در بخــش آزاد ، ٧ نمایــش آیینــی ســنتی ، ٣ اثــر 

در بخــش پژوهــش و ٤ اثــر خارجــی از کشــورهای ایتالیــا ، اســپانیا ، آذربایجــان و 

ــنواره اجــرای نمایــش  ــن دوره از جش ــژه ای ــه  ی وی ــه برنام ــدند ک ــان اجــرا ش یون

ــه  ــا هفت ــان ب ــواص و همزم ــهدای غ ــوع ش ــا موض ــاک» ب ــته ماهی ها در خ «فرش

دفــاع مقــدس بــود .
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جشنواره تئاتر شهر / چهارمین دوره 
جشــنواره تئاتــر شــهر کــه از ســوی معاونــت هنــری ســازمان 

ــود ،  ــی ش ــزار م ــران برگ ــهرداری ته ــری ش ــی و هن فرهنگ

امســال چهارمیــن دوره خــود را از ٢٦ شــهریور مــاه تــا ١ مهــر 

ــه دبیــری شــهرام کرمــی در تهــران پشــت ســر گذاشــت . ب

ــودک و  ــر ک ــای تئات ــش ه ــامل بخ ــهر ش ــر ش ــنواره تئات جش

ــابقه   ــی ، مس ــر خیابان ــی) ، تئات ــاران (دین ــر ب ــوان ، تئات نوج

تئاتــر  مدرســه   و  نمایشــنامه خوانی  و  نمایشنامه نویســی 

مــی شــود . بخــش عکــس مدرســه تئاتــر کــه رضــا موســوی 

ــه  ــش صحن ــی در دو بخ ــی عکاس ــک رال ــود ، ی ــئول آن ب مس

ــه  ــکاس ب ــه در آن حــدود ٥٠ ع ــزار کــرد ک ــی برگ ای و خیابان

ــد . ــر پرداختن ــا یکدیگ ــت ب رقاب

همچنیــن مدرســه تئاتــر جشــنواره ماحصــل کارگاه هــای تئاتــر 

شــورایی خــود را کــه زیــر نظــر آریــن رضایــی برگــزار شــده 

انــد را در قالــب یــک بخــش ویــژه بــا عنــوان رپرتــوار تئاتــر 

شــورایی بــه  نمایــش گذاشــت .

ــر  ــنواره تئات ــن جش ــه چهارمی ــم اختتامی ــا مراس ــان ب همزم

شــهر کــه ٦ مهــر مــاه در فرهنگســرای اندیشــه برگــزار شــد ، 

بزرگداشــت داوود رشــیددی نیــز بــه عمــل آمــد . همچنیــن از 

ــه  پــاس ســال ها  ــر ب ــد پیشکســوت تئات داوود دانشــور هنرمن

ــای  ــرای نمایش ه ــف و اج ــی و تالی ــی و علم ــت آموزش فعالی

مختلــف تقدیــر بــه عمــل آمــد . 
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ــود ، گفــت : ١٧ فروردیــن بــا نمایــش «فقــط بــه  ــر ب ــال 94 ، ســال تئات ــى س ــه گوی ــن ک ــا بیــان ای ــى ب چیســتا یثرب
خاطــر مــن» روی صحنــه رفتیــم کــه آن را در جشــنواره فجــر اجــرا رفتــه بودیــم . متاســفانه زمــان مــرده ای بــرای تئاتــر بــود 

، ســایت فــروش بلیــت بســته بــود و حتــی مــا امــکان پخــش پوســتر نداشــتیم چــرا کــه مــکان هــای فرهنگــی هنــوز بســته 

بودنــد . از اجــرا راضــی هســتم ، بــا آنکــه کســی خبــر نداشــت ولــی بیشترشــب هــا ســالن پــر مــی شــد . ایــن کاری بــود 

کــه حقــش بــود مــردم روی زمیــن هــم بنشــینند و ببیننــد ، چــون در جشــنواره فجــر منتقــدان و مخاطبــان عــادی ایــن کار 

را ســتوده بودنــد و حــق ایــن کار بیشــتر از ایــن بــود کــه ١٧ فروردیــن اجــرا رود .

او در ادامــه افــزود : درگیــر پدیــده ای بــه نــام اینســتاگرام شــدم . بــرای اولیــن بــار وارد فضــای مجــازی شــدم و توانســتم 
ــان  ــه خاطــر ســه رم ــال مجــازی را هــم ب ــن فع ــزه بهتری ــنده ی مجــازی امســال شــوم . جای ــن نویس ــزه بهتری ــده جای برن

پاورقــی اینســتاگرامی و ترویــج کتــاب خوانــی در کانــال تلگــرام گرفتــم . باعــث شــدم بســیاری از دانشــجویان مــن کــه فقــط 

جــوک یــا مطالــب مربــوط بــه یــوگا و آشــپزی و ... را مــی خواندنــد ، شــروع بــه خوانــدن و نوشــتن در صفحــه هــای خــود 

کننــد و نتیجــه ی آن را االن مــی بینــم کــه حتــی داســتان هــای نویســنده هــای دیگــر را چنــد بخــش مــی کننــد و در ایــن 

صفحــه هــا مــی گذارنــد . 

چیستا یثربى :
   « سال 95 براى من سال برگشت به فعالیت هاى تئاترى ام است . »

ــته  ــال گذش ــر در س ــردان تئات ــنده و کارگ ــى نویس ــتا یثرب چیس
ــه خاطــر مــن» در واقــع جــزء نخســتین  ــا نمایــش «فقــط ب ب
ــال 94 را کلیــد زد  ــر در س ــروع تئات ــود کــه ش کارگردانانــى ب
ــروب» ، «دادگاه  ــه دم غ ــون «جمع ــارى چ ــق آث ــه خال . او ک
ــتان  ــى کــه تابس جادویــى» ، «مهمــان ســرزمین خــواب» ، «زن
گذشــته رســید» و ... بــوده در ســال گذشــته بــه نــگارش چنــد 
ــال  ــروع س ــت . در ش ــوده اس ــغول ب ــنامه مش ــان و نمایش رم
ــورمان  ــز کش ــد عزی ــن هنرمن ــا ای ــى ب ــت و گوی ــد گف جدی
داشــته ایــم تــا از زبــان خــودش فعالیــت هایــى کــه در ســال 
94 داشــته و برنامــه هایــى کــه بــراى ســال 95 دارد را بشــنویم 

ــم . و بخوانی
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کارگــردان نمایــش «بانویــى بــراى همیشــه » بــا ذکــــر اینکــه ســال 94 ، 3 رمــان و 4 نمایشــنامه نوشــته اســت ، 
گفــت : متاســفانه ســالن انتظامــی قــول اجــرا بــه نمایــش هــای «شــازده کوچولــوی ایرانــی» ، «کــم کــم نــگاه مــی کنــی» و 
«دو مــرد و یــک نیمکــت» را داده بــود ولــی قــول شــان را عملــی نکردنــد . قــرار بــود ایــن اجراهــا را تاجیکســتان و کــره هــم 

ببریــم ولــی بــه دلیــل مشــکالت مالــی ایــن اتفــاق نیافتــاد . 

یثربــى در مــورد بدقولــى هایــى کــه در مــورد اجــراى نمایــش هایــش رخ داده اســت ، افــزود : متاســفانه «شــازده 
کوچولــوی ایرانــی» کــه مــا حتــی تمریــن کــرده ایــم و قــرار بــود آن را در اهــواز اجــرا کنیــم ، بــه روی صحنــه نرفــت . مــا در 

چنــد شهرســتان قــرار بــود اجــرا رویــم کــه لحظــه ی آخــر اجــرا را لغــو کردنــد . اداره فرهنــگ و ارشــاد آن شهرســتان هــا 

همــکاری نکردنــد و علــت آن هــم فقــط مســائل مالــی بــود یعنــی مــی گفتنــد بایــد بازیگــر چهــره جــوان بیاوریــد تــا مــا 

بتوانیــم بلیــت ١٠٠ هــزار تومانــی بفروشــیم !

وى در مــورد پــروژه هــاى خارجــى خــود گفــت : در ســال ٩٤ چنــد پــروژه خارجــی داشــتم . دو بــار بــرای تدریــس تئاتــر 
درمانــی بــه آلمــان رفتــم و نمایــش «کــم کــم نــگاه مــی کنــی» بــرای اجــرا در فرانســه ، آلمـــــان و اتریــش دعــوت شــده 

اســت .

ایــن نویســنده و کارگــردان تئاتــر همچنیــن در مــورد فعالیــت هــاى خــود در ســال 95 توضیــح داد : ســال ٩٥ قصــد 
داریــم نمایــش «کــم کــم نــگاه مــی کنــی» را کــه تئاتــر پرفورمنــس و بــه گونــه ای تئاتــر درمانــی اســت را کار کنیــم . در 

ــه روی صحنــه مــی آینــد و یــک بازیگــر چهــره دارد  ــار ب ــرای اولیــن ب ــگاه مــی کنــی» ســه بازیگــر ب نمایــش «کــم کــم ن

ولــی بــا آن ســه بازیگــر مــن آنچنــان کار کــرده ام کــه بــه انــدازه آن بازیگــر چهــره دیــده مــی شــوند . همچنیــن اگــر خــدا 

بخواهــد قصــد دارم نمایشــی بــه نــام «اینســتاگرام» را بــه روی صحنــه ببــرم . ایــن نمایــش دربــاره ی مزایــا و معایــب دنیــای 

مجــازی اســت چــون هــم مزایایــی ماننــد کتــاب خــوان کــردن مــردم را دارد ولــی در عیــن حــال مــی توانــد خانــواده بــر هــم 

زن نیــز باشــد . 

چیســتا یثربــى بــا بیــان اینکــه ســال 95 بــراى مــن ســـــال تئاتــر اســت و پارســال ســال دنیــاى مجــازى بــود ، 
گفــت : مــی خواهیــم ســال ٩٥ را بــا تئاتــر «کــم کــم نــگاه مــی کنــی» شــروع کنیــم . در وهلــه ی اول بــرای تهــران اقــدام 
مــی کنیــم و بعــد آن را بــه اســتان هــای مختلــف ماننــد خوزســتان ، مازنــدران و ... مــی بریــم . ســال ٩٥ بــرای مــن ســال 

برگشــت بــه فعالیــت هــای تئاتــری ام اســت . همیــن االن چنــد شهرســتان بــه مــن پیشــنهاد داده انــد ولــی مــا اول تهــران 

اجــرا مــی کنیــم . دنبــال بهتریــن ســالن بــرای اجــرا هســتم و بیــن گزینــه هایــی کــه وجــود دارد در حــال بررســی هســتم 

تــا بهتریــن را انتخــاب کنــم .

وى در پایــان افــزود : همچنیــن ٣ رمــان ، ٢ نمایشــنامه و ٢ کتــاب شــعرم نیــز بــرای نمایشــگاه بیــن المللــی کتــاب منتشــر 
خواهنــد شــد .
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ــال 94  ــر در س ــت تئات ــورد وضعی ــفى در م ــود یوس محم
ــح  ــى توضی ــاى خصوص ــالن ه ــت ســ ــن وضعی و همچنی
ــی ،  ــای خصوص ــالن ه ــورد س ــخص در م ــور مش ــه ط داد : ب
ــه نظــرم در ســال ٩٤ احــداث آن هــا رشــد داشــته یعنــی  ب

تعــداد آن هــا نســبت بــه ســال ٩٣ زیــاد شــد . مــن احســاس 

ــا  ــد ی ــده باش ــاب ش ــی حس ــش خیل ــن افزای ــه ای ــردم ک نک

ــاق ، رویکــرد هدفمنــدی در  ــن اتف ــرای آینــده ی ای اینکــه ب

ــا آنکــه تعــداد خروجــی هــای  ــه شــده باشــد . ب نظــر گرفت

ــر چــه از دانشــگاه و چــه از آموزشــگاه هایــی  رشــته ی تئات

کــه بــه طــور مســتقل و خصوصــی کار مــی کننــد زیــاد اســت 

و اگــر بخواهیــم ایــن خروجــی هــا را در نظــر بگیریــم ، تعــداد 

ســالن هــا بــه همیــن انــدازه ای کــه هســت نیــز کــم اســت 

ولــی از طــرف دیگــر مــا بــرای افزایــش مخاطــب رویکــردی 

ــر  ــم اث ــه ای ــر گرفت ــر در نظ ــا اگ ــم ی ــه ای ــر نگرفت را در نظ

خــودش را نشــان نــداده اســت ، بــه ایــن دلیــل کــه مــن چــه 

ــش  ــاهد کاه ــی ش ــای دولت ــالن ه ــه س ــودم چ ــالن خ در س

مخاطــب هســتم و تنهــا کارهایــی کــه در آن هــا یــک چهــره 

حضــور دارد یــا گــروه هــای حرفــه ای هســتند ، مــی تواننــد 

ــد .  ــه جــذب مخاطــب خــوب عمــل کنن در زمین

در چنــد ســال اخیــر در کنــار ســالن هــاى دولتــى و نیمــه خصوصــى تئاتــر ، شــاهد تاســیس ســالن هــاى خصوصــى 
بســیارى در شــهر تهــران بــوده ایــم . بقــاى ایــن ســالن هــا کــه بــا ســرمایه شــخصى احــداث شــده انــد ، ارتبــاط 
مســتقیمى بــا جــذب گــروه هــاى نمایشــى و البتــه جلــب تماشــاگر دارد . در ســى و چهارمیــن جشــنواره تئاتــر فجــر 
شــاهد آن بودیــم کــه بخــش دولتــى بــراى حمایــت از ســالن هــاى خصوصــى ، بخشــى بــه نــام  بــه عــالوه تئاتــر 
ــب  ــود را در قال ــاى خ ــدادى از کاره ــتند تع ــى توانس ــى م ــاى خصوص ــاخانه ه ــه تماش ــود آورد ک ــه وج ــر را ب فج
رپرتــوار در کنــار بخــش اصلــى جشــنواره بــه نمایــش بگذارنــد . اکنــون کــه ســال 1394 بــه پایــان رســیده اســت با 
تعــدادى از مدیــران ایــن تماشــاخانه هــا بــه گفــت و گــو نشســتیم و آن هــا از وضیعــت تئاتــر در ســال 94 ، وضعیــت 

ســالن هــاى خصوصــى ، برنامــه هــاى خــود بــراى ســال 1395 و بخــش بــه عــالوه تئاتــر فجــر گفتنــد .

محمود یوسفى مدیر تماشاخانه دراما : 
« خصوصى سازى تئاتر تهران نیاز به مدیریت و آسیب شناسى دارد . »
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بــه نظــر مــن جــذب مخاطــب ٥٠ درصــد تضمیــن کار اســت . وقتــی ایــن اتفــاق نمــی افتــد ، مخصوصــا وقتــی گــروه هــای 

جــوان تــر ســرمایه گــذاری مــی کننــد و ایــن ســرمایه برنمــی گــردد ، دفعــه ی بعــد کارگــردان هــر چقــدر هــم کــه عشــق 

و عالقــه داشــته باشــد نمــی توانــد دســت بــه تولیــد بزنــد چــون پولــی نــدارد ، چــون تــــئاتر مــا هنــوز آن گونـــــه 

حرفــه ای نشــده کــه کمپانــی هــا و تهیــه کننــده هــا پشــت کار باشــند و مخصوصــا از گــروه هــای جــوان حمایــت بکننــد 

ــر عهــده ی خــود گــروه اســت و آن گــروه هــا نمــی تواننــد دســت بــه تولیــد بزننــد و  در نتیجــه همــه ی هزینــه هــا ب

تولیــد مــا کاهــش پیــدا مــی کنــد . از طــرف دیگــر ، ایــن مســئله تاثیــر خــودش را در بخــش ســالنداری هــم نشــان مــی 

دهــد چــون ایــن گــروه هــا نمــی تواننــد بــرای دومیــن یــا ســومین بــار بــرای اجــرا بــه آن ســالن بیاینــد و ســالن خالــی 

مــی مانــد . بــه نظــر مــن اگــر ایــن رونــد بــا مدیریــت قــوی تــری جلــو نــرود یعنــی اینکــه اهدافــی بــرای آن مشــخص 

ــد آن کارشناســی و آســیب شناســی نشــود ، ســالن هــای خصوصــی نمــی تواننــد پابرجــا بماننــد . ممکــن  نباشــد ، رون

اســت بــه طــور مثــال در ٢ ســال آینــده بــا رونــد افزایــش تعــداد ســالن هــای خصوصــی  مواجــه باشــیم ولــی بــه یکبــاره 

ایــن رونــد شکســت بخــورد . بهــر حــال خصوصــی ســازی تئاتــر تهــران مقولــه ی جدیــدی نیســت و بایــد ایــن را مدنظــر 

داشــته باشــیم کــه در یــک جامعــه همیشــه شــرایط بــرای اتفاقــات نــو محیــا نیســت ، االن کــه ایــن اتفــاق افتــاده نیــاز 

بــه مدیریــت و آســیب شناســی بهتــری دارد ، بایــد رویکردهــا ، اهــداف کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت آن مشــخص شــود .

مدیــر تماشــاخانه درامــا در مــورد فعالیــت هــاى ایــن تماشــاخانه در ســال 94 و برنامــه هایــش بــراى ســال 95 
گفــت : مــا ١٧ اردیبهشــت ٩٤ بــه طــور رســمی تماشــاخانه درامــا را افتتــاح کردیــم . بعــد از آن بــا جشــنواره دانشــجویی 
ــا ١٠خــرداد همــکاری داشــتیم و بعــد از آن اجراهــای عمــوم مــا شــروع شــدند کــه شــامل هــم بخــش اجراهـــــای   ت

صحنــه ای ، هــم نمایشــنامه خوانــی مــی شــدند .

برنامــه هــای ســال آینــده  را از نظــر اجرایــی هنــوز لیســت نکــرده ایــم ولــی بیــن آن هــا گــروه هــای حرفــه ای تــر و 

شــناخته شــده تــر از جملــه آقــای شهرســتانی هســتند ولــی چــون هنــوز کامــل مشــخص نشــده اســت بیشــتر بــه آن 

نمــی پــردازم . بیشــتر مــی خواهیــم در بخــش آمــوزش و اجــرای کارهــای کــودک فعالیــت کنیــم .
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ــال 1394  ــر در س ــت تئات ــورد وضعی ــروش در م ــارا داروف س
ــح داد : ســالی  ــى توضی ــاى خصوص ــالن ه ــوص س ــه خص ، ب
ــود کــه مــا داشــتن و اداره ی یــک  کــه گذشــت اولیــن ســالی ب

ــد آن  ــه نظــرم رون ــه کردیــم و ب ســالن تئاتــر خصوصــی را تجرب

خــوب بــود و ســیر صعــودی داشــت . مــن زیــاد از چنــد و چــون 

ــر  ــی ب ــدارم ول ــر ن ــر خب ــی دیگ ــای خصوص ــالن ه ــا در س کاره

اســاس آنچــه کــه خــودم در دیگــر ســالن هــای خصوصــی دیــدم 

یــا از دیگــران شــنیدم ، بــه نظــر مــی آیــد کــه اســتقبال عمــوم 

ــردم  ــر ، م ــی تئات ــته از اهال ــود . گذش ــوب ب ــی خ ــردم خیل م

ــتند و در  ــی داش ــی خوب ــتقبال خیل ــز اس ــن نی ــادی و مخاطبی ع

حــال شــناخت ســالن هــای خصوصــی هســتند . خــدا را شــکر 

ــروه هــای پرشــور و  ــت و گ ــودی داش ــیر صع ــا هــم س ــالن م س

ــالن  ــتند ، از س ــوان هس ــای ج ــروه ه ــتر گ ــه بیش ــاطی ک نش

ــروش خیلــی  ــد ، ف ــد و کارهایشــان را اجــرا بردن اســتقبال کردن

ــد و توانســتند مخاطبیــن خــود را  ــی داشــتند ، راضــی بودن خوب

بــه ســالن بکشــانند . امیــدوارم در ســال جدیــد اتفاقــات خیلــی 

ــد . ــری بیافت بهت

یوســفى بــه عنــوان مدیــر یــک تماشــاخانه خصوصــى همچنیــن در مــورد بخــش بــه عــالوه تئاتــر فجــر گفــت : بــه 
نظــرم بخــش خوبــی بــود . اتفاقــا وقتــی بــا آقــای میرمنتظمــی و باپیــری هــم کــه اینجــا تشــریف آوردنــد ، صحبــت کــردم 

، قســمت عمــده ی ایــن رویکــرد حمایــت از بخــش خصوصــی بــود ولــی اینکــه در نهایــت چــرا درامــا در ایــن بخــش نبــود 

و چــرا فقــط ٢ ، ٣ ســالن در ایــن بخــش بــود را خــود مــن حقیقتــا متوجــه نشــدم . امکاناتــی را کــه مــی خواســتند ، حتــی 

درامــا بیشــتر از آن را داشــت و در بهمــن مــاه هــم فرصــت همــکاری را داشــتیم ولــی هیــچ توضیحــی بــه مــا ندادنــد کــه 

چــرا ایــن اتفــاق نیافتــاد .

سارا داروفروش مدیر تماشاخانه فنى زاده : 
« در سال 95 روى تبلیغات و برگزارى کارگاه هاى آموزشى تمرکز خواهیم کرد . »
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مدیــر تماشــاخانه اســتاد فنــى زاده در مــورد برنامــه هــاى ایــن تماشــاخانه در ســال 95 گفــت : تمرکــز مــا بیشــتر 
روی بحــث تبلیغــات اســت و اینکــه بتوانیــم آگاهــی بیشــتری از رونــد کارمــان و اتفاقاتــی کــه قــرار اســت بیافتــد بــه 

مخاطبانمــان بدهیــم . اجــرای نمایــش هــا و برگــزرای یــک ســری کارگاه هــا را هــم خواهیــم داشــت . ســعی مــی کنیــم 

بــر روی بخــش تبلیغاتمــان و ســازماندهی ســایتمان بیشــتر کار کنیــم و هدفمــان ایــن اســت کــه بــه امیــد خــدا اجراهــای 

خیلــی پــر بارتــری را بتوانیــم داشــته باشــیم .

ــنواره فجــر  ــى و چهارمیــن دوره جش ــه س ــه ب ــر فجــر ک ــالوه تئات ــه ع ــش ب ــروش همچنیــن در مــورد بخ داروف
ــت : حقیقتــش را بخواهیــد  ــش ، گف ــن بخ ــى زاده در ای ــاخانه فن ــور تماش ــدم حض ــل ع ــت و دلی ــده اس ــه ش اضاف
خیلــی دنبــال جشــنواره بــازی نبودیــم البتــه مــن خودم دوســت داشــتم که در بخــــــش بــه عــــالوه تئـــــاتر فجر می 

بودیــم ولــی نمــی دانــم دوســتان کــم لطفــی داشــتند یــا شــاید هــم کــم لطفــی نبــوده و فاکتورهایــی را بــرای خودشــان 

در نظــر داشــتند کــه ســالن مــا آن اســتانداردها یــا فاکتورهــا را دارا نبــوده اســت . ســالن هــای خصوصــی کــه قدیمــی 

تــر و شــناخته شــده تــر بودنــد ، قدمــت بیشــتری یــا تجربــه ی بیشــتری داشــتند را در جــدول قــرار دادنــد . امیــدوار 

هســتیم کــه در جشــنواره فجــر ســال ٩٥ در ایــن بخــش باشــیم . ایــن بخــش در بیشــتر شــناخته شــدن ســالن هــا ، جــا 

بــاز کــردن در میــان مخاطبیــن و دیــده شــدن کارهــای بیشــتر ، تاثیــر بســیاری دارد . مــن بــه شــخصه تمایــل دارم کــه 

انشــاالله در جشــنواره فجــر ســال ٩٥ حضــور داشــته باشــیم .
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خانــم شــعبانى شــما فعالیــت خــود را در عرصــه ى تئاتر از 
بازیگــرى شــروع کردیــد ، چــه شــد بــه ســمت طراحــى 

لبــاس رفتیــد ؟
ــده ام و لیســانس  ــه صــورت آکادمیــک طراحــی لبــاس خوان ب

طراحــی لبــاس از دانشــــگاه الزهــرا دارم . همــان طــور کــه 

مــی دانیــد از بازیگــری وارد تئاتــر شــدم ولــی چــون لیســانس 

طراحــی لبــاس داشــتم در اولیــن کار حرفــه ایــم ، دکتــر قطب 

ــاس  ــی لب ــد و طراح ــان کردن ــن اطمین ــه م ــی ب ــن صادق الدی

«بــاغ شــکر پــاره» را کــه در ســالن اصلــی تئاتــر شــهر اجــرا 

شــد را بــه مــن دادنــد . انــگار دکتــر صادقــی فیلتــری بــرای 

عبــور مــن بودنــد و بعــد از آن کارگــردان هــا شــروع  بــه کار 

ــر و  ــن از آرش دادگ ــال م ــان س ــد . هم ــن کردن ــا م ــردن ب ک

ــا  ــه همــکاری ب پریســا مقتــدی پیشــنهاد داشــتم و شــروع ب

ــار  ــردم . االن در کن ــی ک ــوزه طراح ــف در ح ــای مختل آدم ه

بازیگــری طراحــی لبــاس هــم انجــام مــی دهــم .

الهــام شــعبانى کــه همــه او را بــا بــازى در نمایــش هــاى مختلــف بــه خاطــر مــى آوریــم ، از آن دســت بازیگرانــى 
اســت کــه در کنــار بازیگــرى در حرفــه ى طراحــى لبــاس تئاتــر نیــز مشــغول بــه کار اســت . او در ســال 94 جــزء 
ــر عهــده داشــت مــى  پرکارتریــن طراحــان لبــاس بــود کــه از میــان نمایــش هایــى کــه او طراحــى آن هــا را ب
تــوان بــه نمایــش «کوپــن» ، «گنجفــه» ، «داســتان هــاى میــان رودان» و ... اشــاره کــرد . بــه همیــن بهانــه در آغــاز 
ــه عرصــه ى  ــا ایــن بازیگــر و طــراح لبــاس داشــته ایــم و او از چگونگــى ورود خــود ب ــو گفــت و گویــى ب ســال ن

طراحــى لبــاس ، رونــد طراحــى لبــاس یــک نمایــش و دغدغــه هــا و مشــکالت ایــن حرفــه بــراى مــا گفــت .

بازیگر بودن چه میزان در طراحى لباس به شما کمک کرده است ؟
خیلــی . هــم بازیگــری در طراحــی لبــاس بــه مــن کمــک مــی کنــد هــم طراحــی لبــاس بــه بازیگــری . بــه ایــن خاطــر کــه 

وقتــی مــن بازیگــر هســتم و در آن جایــگاه قــرار مــی گیــرم ، حساســیت هــای بازیگــر نســبت بــه لباســش را مــی فهمــم 

یــا اینکــه موقــع طراحــی لبــاس چگونــه بــا او برخــورد شــود . وقتــی طراحــی لبــاس مــی کنــم و بیــرون از کار مــی نشــینم 

، بازیگرهــا و کاگــردان هــای مختلــف را بــا دیــدگاه هــای مختلــف مــی بینــم و هــر دوی ایــن هــا بــه مــن کمــک مــی کنــد 

ــه ای تکمیــل کننــده ی یکدیگــر هســتند . چــون خــودم بازیگرهســتم واقعــا بــه ایــن معتقــدم کــه بازیگــر بــه  ــه گون و ب

لبــاس روح و جــان مــی بخشــد و اگــر بازیگــر راضــی نباشــد و آن لبــاس را دوســت نداشــته باشــد و در آن راحــت نباشــد و 

مــن لباســی را طراحــی کنــم کــه فقــط بخواهــم طراحــی خــودم را نشــان دهــم ، اصــال آن لبــاس شــکل و روح نمــی گیــرد . 

الهام شعبانى : بازیگرى و طراحى لباس را عاشقانه انجام مى دهم .
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ــراح  ــت ؟ ط ــورت اس ــه ص ــه چ ــاس ب ــى لب ــد طراح رون
ــى  ــر م ــک اث ــد ی ــل تولی ــى وارد مراح ــه زمان ــاس از چ لب

ــود ؟ ش
ــود و  ــی ش ــروع م ــل ش ــان اوای ــوال از هم ــاس معم ــی لب  طراح

ــن  ــه م ــن ب ــد . مت ــی کن ــاب م ــاس را انتخ ــراح لب ــردان ط کارگ

ــدم و  ــه خوان ــن را ک ــم . مت ــی خوان ــن را م ــود ، مت ــی ش داده م

قبــول کــردم در گــروه ، کنارشــان باشــم ، زمانــی کــه در تمرینات 

زمانــی بتواننــد چیــز درســتی بــه مــن نشــان دهنــد ، مــی روم 

کار را مــی بینــم و بعــد شـــــروع بــه صحبــت بــا کارگـــــردان 

مــی کنــم . ســعی مــی کنــم در تمرینــات حضــور داشــته باشــم 

چــون شــحصیت پــردازی بازیگرهــا بــرای مــن خیلــی مهم اســت 

. شــاید آن چیــزی کــه در متــن مــی خوانــم ، برداشــت شــخصی 

مــن باشــد امــا زمانــی کــه مــی روم بــازی بازیگرهــا را مــی بینــم 

در طراحــی لبــاس بــه مــن کمــک مــی کنــد . بــا نتایجــی کــه بــا 

حضــور در ســر تمرینــات و جلســاتی کــه بــا کارگــردان داریــم ، 

طــرح مــورد نظــر را بــه دســت مــی آوریــم ،

 شــروع بــه طــرح زدن مــی کنــم . بــا کارگــردان در مــورد طــرح بحــث و گفــت و گــو مــی کنیــم . وقتــی طــرح هــا نهایــی 

شــدند ، نمونــه ی پارچــه  مــی بــرم و پارچــه و رنــگ هایمــان را بــا یکدیگــر تاییــد مــی کنیــم و ســپس لبــاس هــا بــرای 

دوخــت و آمــاده شــدن مــی رونــد . 

در نتیجــه تعاملــى میــان شــما و کارگــردان بــه وجــود مــى آیــد . محــدوده ى اختیــارات طــراح لبــاس تــا چــه 
ــد ؟ ــته باش ــت داش ــاس دخال ــى لب ــد در طراح ــى توان ــردان م ــزان کارگ ــه می ــت و چ ــزان اس می

ــن و  ــان م ــی می ــد تعامل ــال بای ــه هــر ح ــی ب ــد ول ــاز مــی گذارن ــاس را ب ــراح لب ــز دســت ط ــردان هــای عزی ــوال کارگ اص

کارگــردان وجــود داشــته باشــد چــون کارگــردان بــر اســاس شــیوه ی اجرایــی کــه دارد بــه عنــوان مثــال بــه «هملــت» آرش 

دادگــر اشــاره مــی کنــم ، مــی دانیــم «هملــت» یــک کار کالســیک اســت ولــی آمدیــم بــا تعاملــی که بــا کارگــردان داشــتیم 

ــه مــن  ــا کارگــردان و رفتــن ســر تمریــن هــا خیلــی ب ، المــان هایــی از فضــای کالســیک اســتفاده کردیــم . حــرف زدن ب

کمــک مــی کنــد چــون مــن مــی خواهــم طراحــی لباســی را انجــام دهــم کــه در خدمــت کار باشــد . مــن نمــی توانــم بیایــم 

بــرای کاری کــه کالســیک اســت لبــاس هــای مــدرن یــا conceptual art ( هنرمفهومــی) طراحــی کنــم . بایــد بدانــم شــیوه ی 

اجرایــی چگونــه اســت تــا در آن شــیوه ی اجرایــی طراحــی لبــاس کنــم و بایــد ایــن تعامــل میــان مــن و کارگــردان باشــد 

چراکــه بســیار مهــم  و تکمیــل کننــده اســت .

بازیگر هم حق دخالت در طراحى لباس را دارد ؟
زیــاد نــه ، یعنــی برخــی از کارگــران هــا حــق دخالــت بــه بازیگرهــا را نمــی دهنــد ولــی مــن چــون خــودم بازیگــر هســتم 

و خیلــی برایــم مهــم اســت ، ســعی مــی کنــم از نظــر روانشناســی بــه بازیگرهــا نزدیــک شــوم و رنــگ هایــی کــه مــورد 

عالقــه ی آن هــا اســت و بــا آن احســاس راحتــی مــی کننــد و بــه گونــه ای بــا آن زندگــی مــی کننــد را بــه دســت بیــاورم و 

بــا آن هــا کمــی وارد بحــث مــی شــوم .
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 البتــه بعــد از اینکــه طــرح را کارگــردان تاییــد کــرد ، طــرح را بــه او هــم نشــان مــی دهــم تــا ببینیــم چــه چیزهایــی در 

لباســش نیــاز دارد و بــا چــه چیــزی راحــت تــر اســت چــون ایــن چیزهــا خیلــی مهــم اســت . 

در طراحى لباس بیشتر به چه شاخصه هایى توجه مى کنید یا از چه چیزهایى الهام مى گیرید ؟
ــه آخریــن کاری کــه داشــتم نمایــش «داســتان هــای میــان رودان» کار علــی  ــه کار دارد . اشــاره ای مــی کنــم ب بســتگی ب

شــمس کــه در ســالن ســمندریان اجــرا رفــت ، ایــن کار بــرای زمــان بیــن النهریــن اســت تــا اینکــه مــی رســد بــه مادهــا و 

پــارس هــا . بــا صحبــت هایــی کــه بــا علــی شــمس داشــتیم ، بــا توجــه بــه اینکــه متــن علــی شــمس دارای یــک طنــازی 

کمــدی فارســی اســت و بــا پادشــاهان بیــن النهریــن شــوخی کــرده اســت و نــوع شــیوه ی اجرایــی و کارگردانــی او دقیقــا 

بــرای آن زمــان نیســت و در آن شــعبده بــازی مــی بینیــم پــس بایــد لباســی طراحــی کنــم کــه بتــوان ادوات شــعبده بــازی را 

در آن جاســازی کــرد و همچنیــن دیالــوگ هایــی مــی شــنویم کــه کامــال امــروزی هســتند در نتیجــه مــن مــی آیــم از المــان 

هــای آن دوره اســتفاده مــی کنــم . برشــی از آن زمــان را مــی آوریــم و برشــی از فضــای ذهنــی خــودم و شــیوه ی کارگردانــی 

را بــا آن تلفیــق مــی کنــم . هــر کاری المــان هــا و مشــخصه هــای خــاص خــودش را دارد و نمــی توانــم بگویــم کــه در فــالن 

کار ، فــالن طراحــی را انجــام خواهــم داد . بــه عنــوان نمونــه بــرای بعــد از عیــد طراحــی لبــاس کاری از دکتــر راشــد بــه نــام 

«النــا» کــه زمــان آن مربــوط بــه ســال ١٨٥٠ فرانســه اســت را قــرار اســت طراحــی کنــم و کارگــردان دقیقــا مــی خواهــد 

لبــاس هــا بــرای آن دوران باشــد . پــس مــا مــی آییــم دقیقــا همــان لبــاس هــا را بــا طراحــی هــا و پارچــه هایــی کــه مــن 

انتخــاب مــی کنــم ، اســتفاده مــی کنیــم . طراحــی بســتگی بــه متــن ، شــیوه ی کارگردانــی و نــوع طــرز تفکــر کارگــردان و 

مــن کــه متــن را مــی بینــم و برداشــتی کــه از آن متــن مــی کنــم ، دارد .

ــه  ــر ب ــورد نظ ــوم م ــان مفه ــد در بی ــى توان ــدازه م ــه ان ــه چ ــش ب ــک نمای ــاس در ی ــى لب ــما طراح ــر ش ــه نظ ب
ــد ؟ ــک کن ــب کم مخاط

خیلــی و خــدا را شــکر در ایــن ســال هــای اخیــر توجــه بــه طراحــی لبــاس خیلــی بهتــر شــده و قبــال ایــن گونــه نبــود ، 

کارگــردان بــرای اینکــه هزینــه هایــش کمتــر شــود ، خــودش هــم طراحــی صحنــه را انجــام مــی داد هــم طراحــی لبــاس را 

البتــه االن هــم ایــن اتفــاق مــی افتــد ولــی کمتــر اســت . طراحــی لبــاس خیلــی بــه بیــان مفهــوم کمــک مــی کنــد بــرای 

اینکــه شــما شــخصیت پــردازی هــر آدمــی را در نمایــش بــا لباســش متوجــه مــی شــوید .
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 هــر کــدام از مــا در بیــرون جایــگاه شــخصیتی داریــم ، شــما الهــام شــعبانی را بــا یــک ســری لبــاس و رنــگ مــی شناســید 

، در واقــع لبــاس هــا المــان هایــی از شــخصیت آدم هــا هســتند و آن شــخصیت را معرفــی مــی کننــد مثــال کســی کــه نقــش 

ــا  ملکــه را بــازی مــی کنــد ، اگــر بلــوز و شــلوار تنــش کنیــد قاعدتــا ایــن برداشــت را بــه شــما نمــی دهــد مگــر اینکــه ب

دیالــوگ متوجــه شــوید کــه او ملکــه اســت . وقتــی لبــاس طراحــی مــی شــود و بازیگــر لبــاس ملکــه را مــی پوشــد ، تماشــاگر 

متوجــه مــی شــود کــه شــخصیت ایــن خانــم چیســت چــون لبــاس خیلــی هــم بــه بازیگــر هــم بــه کار و هــم بــه تماشــاچی 

کمــک مــی کنــد . 

اگر بخواهید بین طراحى لباس و بازیگرى یکى را انتخاب کنید ، کدام را انتخاب مى کنید ؟
مــن هــر دوی آن هــا را انتخــاب مــی کنــم و نمــی توانــم هیــچ کدامشــان را اولیــت قــرار دهــم . هــر دوی آن هــا بــرای مــن در 

اولویــت قــرار دارد و هــر دویشــان را دوســت دارم و آن هــا را عاشــقانه و بــا انــرژی انجــام مــی دهــم .

از طراحى لباس کدامیک از نمایش هایى که تا به امروز انجام داده اید ، رضایت بیشترى دارید ؟
«هملــت» آرش دادگــر ، «ازدواج آقــای مــی ســی ســی پــی» احســان فالحــت پیشــه ، «ســیندرال» جــالل تهرانــی و «داســتان 

هــای میــان رودان» علــی شــمس را بســیار دوســت داشــتم . برایــم صحنــه هــای عجیــب و تجربــه هــای جالبــی را بــه همــراه 

داشــتند .

و سخن آخر .
پــرکار بــودن خیلــی خــوب اســت ولــی ایــن ســمت پــرکاری ایــن روزهــا آدم را آزار مــی دهــد بــه ایــن دلیــل کــه مــن طــراح 

لبــاس پــرکار شــدم در حالــی کــه هنــوز هیــچ پولــی بــرای ایــن کارهــا از مرکــز هنرهــای نمایشــی دریافــت نکــرده ام و ایــن 

اســت کــه ایــن روزهــا حــال مــا خــراب اســت و لــذت ایــن پــرکاری بــه دل آدم نمــی چســبد . واقعــا دلــم بــرای بچــه هــای 

تئاتــری کــه خــودم جــزء آن هــا هســتم ، مــی ســوزد بــرای اینکــه بچــه هــای تئاتــری شــب عیــد ، عیــد ندارنــد و آنقــدر 

فریــاد آن هــا بــی صــدا اســت کــه بــه گــوش هیــچ کــس نمــی رســد و آنــگار آن هــا را نمــی بیننــد . پــرکاری کــه چیــزی 

ــه  ــی داشــت ، اصــال اینگون ــود و چــه درآمــد خوب نیســت . همــه مــی گوینــد آفریــن الهــام شــعبانی امســال چــه پــرکار ب

نیســت چــون مــن هنــوز از کار «wow» آقــای تینــو صالحــی کــه تابســتان اجــرا رفــت پــول نگرفتــم . خیلــی کارهــا هســتند ، 

هنــوز از کار تینــو صالحــی ، نوشــین تبریــزی ، جــواد روشــن ، علــی شــمس و مهــرداد کــوروش نیــا از مرکــز هنرهــای نمایشــی 

طلــب دارم و پــول نگرفتــه ام . ربطــی بــه کارگــردان نــدارد ، مرکــز بایــد پــول دهــد . بــه نظــر شــــما ایــن پــرکاری بــه آدم 

مــی چســبد . انشــالله ســال آینــده بــه قــول هــای خودشــان عمــل کننــد و طبــق مقــرر پــول مــا را بدهنــد .
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شــاهین چگینــى در مــورد فعالیــت هــاى تماشــاخانه اســتاد 
ــالن هاى  ــت س ــن وضعی ــال 94 و همچنی ــایخى در س مش
خصوصــى توضیــح داد : طبــق آمــار از اســفند ٩٣ تــا اســفند 
٩٤ ، ٣٢ نمایــش در تماشــاخانه مــا اجــرا شــد و مجموعــا ١٥٦٠٠ 

نفــر تماشــاگر داشــتیم . ایــن آمــار بــرای ســالنی بــا ظرفیــت 

٥١ نفــر ، آمــار بــدی نیســت . تنهــا مســئله ای کــه وجــود دارد 

ایــن اســت کــه مــا از لحــاظ کمــی ضــرر مــی کنیــم .  اینکــه در 

یــک ســال ســی و چنــد اثــر نمایشــی در ســالنی اجــرا شــود 

آمــار مثبتــی اســت امــا از نظــر کیفــی بــه ایــده آل هایــی کــه 

مدنظرمــان اســت ، نرســیده ایــم . در ســال گذشــته چنــد کار 

خــوب در تماشــاخانه مــا توســط هــم پیشکســوتان و هــم نســل 

جــوان اجــرا شــد امــا در نهایــت اگــر بخواهــم برآینــد کلــی را 

در نظــر بگیــرم ، چــون بحــث کیفــی مدنظرمــان اســت و ایــن 

ــه واســطه اینکــه در بخــش خصوصــی فعالیــت  بحــث کیفــی ب

ــرای  ــت ، ب ــرح اس ــرمایه مط ــت س ــث بازگش ــم و بح ــی کنی م

ــمت  ــویم س ــی ش ــور م ــی مجب ــان مواقع ــه هایم ــن هزین تامی

نمایــش هایــی برویــم کــه اگــر در شــرایط نرمــال و عــادی قــرار 

داشــتیم ،  ســمت آن اجراهــا نمــی رفتیــم .

در چنــد ســال اخیــر در کنــار ســالن هــاى دولتــى و نیمــه خصوصــى تئاتــر شــاهد تاســیس ســالن هــاى خصوصــى 
بســیارى در شــهر تهــران بــوده ایــم . بقــاى ایــن ســالن هــا کــه بــا ســرمایه شــخصى احــداث شــده انــد ، ارتبــاط 
مســتقیمى بــا جــذب گــروه هــاى نمایشــى و البتــه جلــب تماشــاگر دارد . در ســى و چهارمیــن جشــنواره تئاتــر فجــر 
شــاهد آن بودیــم کــه بخــش دولتــى بــراى حمایــت از ســالن هــاى خصوصــى بخشــى بــه نــام بخــش بــه عــالوه 
تئاتــر فجــر را بــه وجــود آورد کــه تماشــاخانه هــاى خصوصــى مــى توانســتند تعــدادى از کارهــاى خــود را در قالــب 
رپرتــوار در کنــار بخــش اصلــى جشــنواره بــه نمایــش بگذارنــد . اکنــون کــه ســال 1394 بــه پایــان رســیده اســت 
ــال 94 ،  ــر در س ــت تئات ــا از وضیع ــتیم و آن ه ــو نشس ــت و گ ــه گف ــا ب ــاخانه ه ــن تماش ــران ای ــدادى از مدی ــا تع ب

وضعیــت ســالن هــاى خصوصــى ، برنامــه هــاى خــود بــراى ســال 1395و بخــش بــه عــالوه تئاتــر فجــر گفتنــد . 

شاهین چگینى مدیر تماشاخانه استاد مشایخى  : 
« بخش خصوصى نیاز به تعاملى مثبت با بخش دولتى دارد. » 
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 ایــن مســئله ای اســت کــه فکــر مــی کنــم مقــداری بــه بخــش خصوصــی آســیب مــی رســاند .  در جاهایــی دســت مــا بســته 

اســت و مجبــورم هســتیم کارهایــی را انجــام دهیــم کــه بــه نفــع تئاتــر نیســت .  بــه نظــر مــن راه حــل آن حمایــت اســت . 

ایــن مســئله اگــر در قالــب حمایت هایــی از طــرف اسپانســرهایمان و مرکــز هنرهــای نمایشــی کــه متولــی فعالیــت هــای مــا 

هســتند  صــورت بگیــرد ، قابــل جبــران اســت ولــی بــا ایــن وضعیــت فکــر مــی کنــم کــه ســال بعــد هــم بــا ایــن مشــکل 

روبــرو باشــیم . 

مدیــر تماشــاخانه اســتاد مشــایخى در مــورد برنامــه هــاى ایــن تماشــاخانه در ســال 95 گفــت : مــا مشــغول بازســازی 
ســالن خودمــان هســتیم و تعــداد ظرفیــت ســالن را از ٥١ صندلــی بــه ٦٤ صندلــی افزایــش مــی دهیــم . بــه اضافــه ی اینکــه 

پشــت صحنــه مــان را تغییــر دادیــم و بزرگتــر کــرده ایــم . در حــال احــداث یــک پالتــو اجــرا مناســب در کنــار پالتوهایــی 

کــه در طبقــه ی بــاال داشــتیم ، هســتیم . ســعی کردیــم تماشــاخانه بــرای ســال آینــده تغییــر بکنــد . طبعــا بــه دنبــال ایــن 

ــر و بهتــر و تعــداد تماشــاگر بیشــتری داشــته باشــیم .  ــه واســطه ی ایــن افزایــش ظرفیــت اجراهــای مناســب ت هســتیم ب

امیــدوارم ایــن اقدامــات در ســال آینــده مثمــر ثمــر باشــد . مــا ایــن کار را شــروع کردیــم انشــالله کــه نتیجــه هــم داشــته 

باشــد .

چگینــى همچنیــن در مــورد بخــش بــه عــالوه تئاتــر فجــر جشــنواره ســى و چهــارم کــه تماشــاخانه مشــایخى نیــز 
در آن حضــور داشــت ، گفــت : بخــش بــه عــالوه تئاتــر فجــر اتفــاق خیلــی خوبــی بــود . شــاید امســال بــه طــور صــد در 
صــد بــه نتایجــی کــه مدنظرشــان بــود ، نرســیده انــد امــا اگــر در ســال آینــده بــه صــورت مســتمر پیگیــری شــود و وقفــه 

ای در آن ایجــاد نشــود ، اتفــاق مثبتــی رخ دهــد . بــه ایــن خاطــر کــه بخــش خصوصــی نیــاز بــه تعاملــی رو در رو  و مثبــت بــا 

مرکــز هنرهــای نمایشــی و بخــش دولتــی دارد کــه ایــن اتفــاق در بخــش بــه عــالوه تئاتــر فجــر امســال افتــاد . ولــی مشــکلی 

کــه داشــت ایــن بــود کــه مــا فرصتــی بــرای تولیــد آثــار نداشــتیم یعنــی مجبــور شــدیم از کارهایــی کــه اجــرا شــده بــود 

گزینشــی داشــته باشــیم و بــه صــورت یــک رپرتــوار اجــرا رفتیــم . ولــی در حالــت ایــده آل بهتــر اســت کــه فرصــت داشــته 

ــه عــالوه فجــر را داشــته  ــده بــه فجــر یــا حتــی از همیــن اآلن بدانیــم کــه قــرار اســت بخــش ب باشــیم و از چنــد مــاه مان

باشــیم و بــرای جشــنواره تولیــد تــازه انجــام مــی دهیــم . ایــن اتفــاق هــم مــا را بــه اهدافــی کــه در بخــش خصوصــی بــه 

ــه دنبــال آننــد ، نزدیکتــر  دنبــال آنیــم و هــم اهدافــی کــه وزارت ارشــاد و هنرهــای نمایشــی از پایــه ریــزی ایــن بخــش ب

مــی کنــد . 
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ــه  ــالى ک ــر در س ــت تئات ــورد وضعی ــجره در م ــالد ش می
ــت :  ــر گف ــوص تئات ــاى خص ــالن ه ــت س ــت و وضعی گذش
متاســفانه چــون مــدام درگیــر اجــرا هســتیم ، فرصــت نداشــتم 

همــه نمایــش هایــی کــه در ســال گذشــته اجــرا شــدند را ببینــم 

. دقیقــا همزمــان بــا کارهــای دیگــر ، خودمــان هــم درگیریــم و 

ایــن یکــی از مشــکالت مدیــران تماشــاخانه هــا اســت . امــا در 

مجمــوع مــن نکتــه روشــن تئاتــر ســال گذشــته را فعالیــت هــای 

ــتند  ــا توانس ــالن ه ــن س ــم . ای ــی دان ــی م ــای خصوص ــالن ه س

نــوع دیگــری از برخــورد و نگــرش بــه تئاتــر را بیاورنــد و بــرای 

ــته  ــخصی داش ــرد مش ــه رویک ــا دای ــی از آنه ــار برخ ــن ب اولی

باشــند . اتفاقــات دیگــری هــم کــه رخ داده ممکــن اســت بســیار 

خــوب باشــد ولــی مــی توانیــم برچســب تکــراری بــودن را روی 

ــد ، اتفــاق  ــا کارهایــی کــه اجــرا شــده ان آن بزنیــم و در واقــع ب

ــر نیافتــاده اســت . ممکــن اســت اســتثناءهایی  عجیبــی در تئات

وجــود داشــته باشــد کــه مــن اصــال ندیــده باشــم . در مجمــوع 

ــالن  ــل س ــی مث ــای خصوص ــالن ه ــه س ــت ک ــوب اس ــی خ خیل

ــت  ــوی فعالی ــرد آلترناتی ــک رویک ــا ی ــال ب ــک س ــو ی ــوج ن م

کردنــد و همیــن طــور ســالنهای دیگــری کــه امســال شــروع بــه 

ــش اجــرا شــد . ــا نمای ــد و در آن ه ــت کردن فعالی

میالد شجره مدیر تماشاخانه موج نو : 
 «نکته روشن تئاتر سال گذشته را فعالیت سالن هاى خصوصى مى دانم.»

ــال  ــراى س ــه ب ــى ک ــه های ــال 94 و برنام ــالن در س ــن س ــاى ای ــت ه ــورد فعالی ــو در م ــوج ن ــاخانه م ــر تماش مدی
95 دارد ، توضیــح داد : در ســالی کــه گذشــت مــا ســعی کردیــم بیشــتر کارهایــی کــه در ایــن ســالن اجــرا مــی شــوند ، 
متفــاوت از تئاتــر بدنــه باشــد . وقتــی هــم در بخــش بــه عــالوه فجــر حاضــر شــدیم ، بــه ســتاد جشــنواره گفتــم کــه احتمــاال 

کارهایــی کــه مــن پیشــنهاد مــی دهــم ، خیلــی ســلیقه ی فجــر نخواهــد بــود و تئاتــر هــای متفاوتــی هســتند ماننــد نمایــش 

«آپارت/مــان» کــه در ایــن مدیــوم چیــز دیگــری بــرای عرضــه دارد . خوشــبختانه آنهــا هــم اســتقبال کردنــد . منظــورم از 

ســلیقه ی فجــر ، ســلیقه ای اســت کــه در دوره هایــی کــه جشــنواره اجــرا شــده ، از آن مــی شناســیم . 
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بــرای ســال آتــی هــم در تــالش هســتم کــه بــه یــک جمــع بنــدی شــش ماهــه برســم . اینکــه بتوانیــم ١٢ کار را بــه 

گونــه ای برنامــه ریــزی کنیــم کــه وقتــی کار اول اجــرا مــی شــود ، تبلیــغ کار دوازدهــم هــم در بروشــورش باشــد . ایــن 

برنامــه ریــزی بلنــد مدتــی از پارســال بــوده تــا هنرمنــدان و کســانی کــه نگاهشــان بــه تئاتــر جــزء سیاســت گــذاری 

هــای مــا اســت را بیشــتر بشناســیم . اگــر ایــن کار عملــی شــود احتمــاال بــه نیمــه دوم ســال موکــول مــی شــود . 

ــنواره  ــالوه جش ــه ع ــش ب ــو در بخ ــى و تماشــاخانه مــوج ن ــجره در مــورد حضــور تماشــاخانه هــاى خصوص ش
تئاتــر گفــت : بــه نظــر مــن بخــش خوبــی بــود ، قطعــا کــم و کاســتی هــای تبلیغاتــی و مالــی کــه همیشــه راجــع بــه 
آن صحبــت مــی شــود ، وجــود داشــت . کاســتی هایــی ماننــد کمبــود بودجــه کــه در بخــش تبلیغــات وجــود داشــت و 

در نتیجــه ایــن بخــش کمتــر نشــان داده شــد . امــا نکتــه ای کــه در بخــش بــه عــالوه تئاتــر فجــر وجــود داشــت ، ثابــت 

شــدن جریــان هــای خصوصــی و پــر رنــگ تــر ظاهــر شــدن آن نســبت بــه جریــان هــای دیگــر اســت ، یعنــی در همیــن 

دوره اول ، اگــر دو جــدول جشــنواره را کنــار هــم بگذاریــد ، مــی بینیــد کــه چقــدر ایــن بخــش پربارتــر از بخــش اصلــی 

جشــنواره بــود . و بــه نظــرم بــه بدنــه ی تئاتــری و دولــت اثبــات شــد کــه آدم هایــی هســتند کــه در تئاتــر خصوصــی با 

برنامــه ریــزی بــه طــور جــدی کار مــی کننــد . ایــن خــودش اتفــاق بســیار خوبــی بــود . کارهایــی هــم کــه اجــرا شــد 

بــه هرحــال دارای رنــگ و تــم مشــخصی بــود . یعنــی نمــی توانســتید بگوییــد کــه همــه ی ایــن نمایــش هــا متعلــق بــه 

فجــر اســت . کارهایــی کــه در ســالن مــا یــا ارغنــون یــا دا اجــرا شــدند ، جنــس خــاص خــود را داشــتند کــه بــه نظــر 

مــن پربارتــر از بخــش اصلــی بــود .

 نمــی توانیــم بگوییــم کــه بخــش بــه عــالوه تئاتــر فجــر خیلــی ایــده ی عجیــب و غریبــی اســت ، ولــی دبیــر جشــنواره 

امســال ایــن جســارت را داشــت کــه ایــن بخــش را وارد جشــنواره کنــد ،  خــود مــن هــم بارهــا بــه ایــن موضــوع فکــر 

کــرده بــودم . چــون بــه هــر حــال  در زمــان جشــــــنواره اجــرای عمومــی کارهــا بــه آن صــورت کــه  بایــد انجــام 

نمــی شــود . 
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چه شد که رشته گریم را از بین شاخه هاى هنرى انتخاب کردید ؟
گریــم رشــته ای بــود کــه مــن از نوجوانــی بــه آن عالقــه منــد بــودم . البتــه عمــوی مــن مرحــوم حســین اســکندری کــه از 

گوینــده هــای معــروف رادیــو و تهیــه کننــده و مجــری تلویزیــون  بودنــد ، خیلــی باعــث شــده بودنــد کــه مــا بــا ایــن فضــا 

بیگانــه نباشــیم . چــون از زمــان قدیــم در ایــن فضاهــا بــود و ضمــن اینکــه فیلــم کوتــاه هــم مــی ســاخت و اللــه و ســتاره 

در آنهــا بــازی مــی کردنــد ، مــن هــم بیگانــه نبــودم . امــا در ایــن بیــن مثــال ســتاره تمایــل بــه بازیگــري داشــت.  مثــال یــادم 

هســت همــان ایــام ، دیالــوگ هــای ســریال هایــی کــه پخــش مــی شــد  را حفــظ مــی کــرد . امــا ســریال هایــی کــه زمــان 

مــا بــود خیلــی محــدود بــود ، مثــل «ســربداران» و «هــزار دســتان» و «ابوعلــی ســینا» و.... کــه همــان موقــع هــم کــه گریــم 

هایشــان را مــی دیــدم برایــم جــذاب بــود .

مقولــه ى گریــم از آن دســت مســائلى اســت کــه بــا آنکه 
در یــک اثــر نمایشــى از اهمیــت بســیار باالیى برخــوردار 
ــان مــورد  اســت امــا متاســفانه  گاهــا از ســوى کارگردان
ــکالت  ــل مش ــه دلی ــرد و ب ــى گی ــرار م ــى ق ــم توجه ک
ــته  ــار گذاش ــى کن ــه راحت ــت ب ــن اس ــروه ممک ــى گ مال
شــود . خوشــبختانه در چنــد ســال اخیــر گریــم توانســته 
جایــگاه خــود را در میــان دیگــر عوامل یــک اثر نمایشــى 
تثبیــت کنــد و حتى شــاهد بودیــم کــه در ســى و چهارمین 
جشــنواره تئاتــر فجــر ، بــراى نخســتین بــار رشــته ى گریم 
همچــون دیگــر رشــته هایــى که بــراى بــه دســت آوردن 
تندیــس جشــنواره بــه رقابــت مــى پردازنــد ، وارد بخــش 
مســابقه شــد . آغــاز ســال جدیــد را بهانــه ى گفــت و گــو 
بــا یکــى از پرکارتریــن و البتــه موفــق تریــن گریمورهــا 
ــم و  او  ــرار دادی ــکندرى ق ــارا اس ــى س ــال 94 یعن در س
از چگونگـــــى ورود خــــود به دنیــــاى گریـــم تا 
دغدغــه هایــى کــه در مــورد ایــن رشــته ى هنــرى دارد 

بــراى مــا گفــت .

سارا اسکندرى : 
                نمایش «هملت» و «اتاق ورونیکا» را بیشتر از سایر کارهایم دوست دارم .
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ــری  ــان و محتشــم و فرهنــگ معی ــان اســکندری ، معیری ــد و آقای ــر محــدود بودن  آن موقــع اســاتید گریــم هــم دو ســه نف

معــرف حضــور بودنــد . امــا مــن ایــن رشــته را دنبــال مــی کــردم و دوســت داشــتم. خیلــی هــم بــا مخالفــت خانــواده رو 

بــه رو بــودم.  تمایــل نداشــتند کــه بچــه هــا بــه ســمت ایــن وادی برونــد البتــه بعــد از مدتــی برعکــس شــد . مــن تقریبــا 

چهــارده ســالم بــود کــه آقــای اســکندری کالس هــای گریمــی برگــزار کــرده بودنــد کــه االن کامــل حضــور ذهــن نــدارم ولــی 

یــادم هســت کــه آشــناهایی کــه در صــدا و ســیما بودنــد مــی توانســتند معرفــی کننــد و مــن واقعــا دلــم مــی خواســت کــه 

ایــن کالس هــا را بــروم ، کــه بــا مخالفــت خانــواده رو بــه رو شــدم . آن موقــع تصورشــان نســبت بــه گریــم چیــز دیگــری 

بــود . خــود مــن در دوران دبیرســتان یــک بــار بــرای مدرســه نرفتــن گفتــم تصــادف کــرده ام ، بعــد بــرای طبیعــی شــدن 

ــا  ــودم و ی ــا ب ــن فضاه ــع از همــان موقــع در ای ــرود . در واق ــودی ب ــه ســمت ســبزی و کب ــه ب ــم کــردم ک چشــمهایم را گری

ســتاره و اللــه را بــا وســایلی کــه در دسترســم بــود گریــم مــی کــردم .

شــما تجربــه ى همــکارى بــا نســل هــاى مختلــف تئاتــر را داریــد ، چــه تفاوتــى را در ایــن نســل هــا مــى بینیــد ؟ 
ســلیقه هــا تغییــر کــرده اســت ؟

در هــر صــورت تفــاوت هایــی وجــود دارد و نســبت بــه ســال هــای پیــش همــه چیــز فــرق کــرده اســت . آن زمــان نمایشــنامه 

هایــی کــه اجــرا مــی شــد متفــاوت بــود بــا االن  و االن تئاتــر  در همــه ی زمینــه هــا و در همــه ی دنیــا پیشــرفت کرده اســت ، 

فــرم اجرایــی تغییــر کــرده اســت ، دیالــوگ گویــی و فــرم کارگردانــی هــم فــرق کــرده اســت . آن موقــع یــک نمایــش بیشــتر 

روی کارگردانــی و بازیگــری مــی گشــت ، البتــه آن زمــان هــم گریــم داشــتیم ،  و خانــم میهــن در ایــران جــزء اولیــن اســاتید 

آکادمیــک بودنــد کــه از فرانســه آمــده بودنــد و اپــرا کار کــرده بودنــد و بعــد از انقــالب نیــز در تئاتــر فعالیــت کردنــد . بــا 

توجــه بــه آن زمــان گریــم هــم فــرق مــی کــرده ، امــا االن بــه گونــه ای شــده و نمایــش هــا بــه ســمت و ســویی رفتــه اســت 

کــه نمایــش هــا فقــط بازیگرمحــور نیســتند و تماشــاچی ناخــودآگاه جلــوه هــای بصــری هــم رویــش تاثیــر مــی گــذارد . 
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ــران  ــه در ای ــر چ ــال اخی ــد س ــن چن ــع در ای  در واق

ــه  ــی ب ــی متک ــا خیل ــش ه ــر نمای ــارج، اکث ــه خ چ

ــور و گریــم هســتند . در  طراحــی صحنــه ، لبــاس ، ن

ایــن چنــد ســال نمایــش هایــی کــه حتــی در بخــش 

بیــن الملــل انتخــاب شــده انــد همــه نمایــش هایــی 

ــد کــه روی ایــن مــوارد خیلــی تاکیــد داشــتند  بودن

ــت آن  ــان در موفقی ــم در کنارش ــم ه ــا گری و طبیعت

نمایــش خیلــی تاثیرگــذار بــوده اســت . البتــه هنــوز 

ــادی  ــم اعتق ــه گری ــی ب ــه خیل ــرادی ک ــم اف داری

ــد و ترجیــح مــی دهنــد کــه نمایــش هایشــان  ندارن

کارگاهــی باشــد . ولــی در بیــن اینهــا جوانهایــی هــم 

داریــم کــه بــه مقولــه ی گریــم بســیار اهمیــت مــی 

دهنــد و فضــای کاریشــان فــرق مــی کنــد و خیلــی 

ــم  ــوادش را ه ــد و س ــد دارن ــوارد تاکی ــن م روی ای

ــالن  ــد ف ــه فقــط بگوین ــور نیســت ک ــد . و اینط دارن

ــال  ــي.  کام ــرا کن ــان اج ــم برایم ــی خواهی ــز را م چی

بــا مــا مشــورت مــی کننــد و نظــر مــی خواهنــد کــه 

ــویم . ــخصیت نزدیــک ش ــه آن ش ــور ب چط

یــک گریمــور تئاتــر چــه زمانــى بــه گــروه نمایشــى اضافــه مــى شــود ؟ و چقــدر نظــرات کارگــردان بــر رونــد 
کارى شــما تاثیــر مــى گــذارد ؟

بســتگی بــه ایــن دارد کــه چقــدر کارگــردان بــه گریــم اهمیــت بدهــد . درســتش ایــن اســت کــه در همــان اول کــه چیدمــان 

صحنــه و لبــاس اتفــاق مــی افتــد گریــم هــم شــکل بگیــرد و از همــان ابتــدا گریمــور هــم در رونــد کار باشــد . بعضــی از 

ــم گریــم جــزو عناصــر  ــم کــه نشــان دهی ــا اینکــه مــا داریــم ســعی مــی کنی ــوز ب ــه نیســتند یعنــی هن دوســتان اینگون

اصلــی تئاتــر هســت بــاز هــم بعضــی از کارگــردان هــا اعتقادشــان ایــن اســت کــه اولیــن چیــزی کــه بایــد حتــی از لحــاظ 

مالــی حــذف شــود گریــم هســت . امــا مــن خداراشــکر ایــن خوشــبختی را داشــته ام کــه بــا کســانی کار کــرده ام کــه بــه 

ــه ایــن شــکل مــی شــد کــه اول  ــد ب ــا اســاتیدی کــه کار مــی کــردم ناخــودآگاه رون ــد . در قدیــم ب ایــن شــکل نبــوده ان

چیدمــان هــا صــورت مــی گرفــت و بعــد گریــم اضافــه مــی شــد . ولــی ایــن چنــد ســال اخیــر بــه ایــن صــورت هســت 

ــان نمایــش قــرار گرفتــه ام . یعنــی معمــوال  ــه جــرات مــی تــوان بگویــم در همــان ابتــدای امــر در جری کــه مــن خــودم ب

همــان اول حتــی در مواقعــي قبــل از انتخــاب بازیگــر بــه گــروه اضافــه شــده ام .  در واقــع مــن االن در ابتــدا متــن را مــی 

خوانــم بعــد بــا کارگــردان صحبــت مــی کنــم کــه بدانــم نمایشــش را بــه چــه صــورت مــی خواهــد اجــرا کنــد و قاعدتــا 

پیشــنهادهای خــودم را مــی دهــم ، کارگــردان هــم پیشــنهادهای خــودش را مــی دهــد . امــا در واقــع جــزو طــراح هایــی 

ــا نظــر مــن  هســتم کــه دنبــال چالــش هســتم و خیلــی وقتهــا امــکان داشــته کارگــردان نظــر دیگــری داشــته باشــد و ب

متفــاوت باشــد . مثــال مــن بــا رضــا ثروتــی خیلــی از لحــاظ هماهنگــی راحــت هســتم ، او جــزو کارگــردان هایــی هســت کــه 

ســه نمایــش بــا هــم اجــرا کردیــم و خیلــی بــا هــم از نظــر ســلیقه هماهنــگ شــده ایــم .رضــا ثروتــی جــزو افــرادی اســت 

کــه اعتمــاد کامــل بــه مــن بــه عنــوان طــراح دارد . 
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 مثــال «اتــاق ورونیــکا» از نمایــش هایــی اســت کــه خیلــی روی گریــم مــی چرخــد . کــه اگــر گریــم نداشــت و بــا یــک گریــم 

ــه ی گریــم  ــر خودســتایی نباشــد مــن بحثــم مقول عــادی داشــت شــاید بــه  آن موفقیــت نمــی رســیدیم ، البتــه حمــل ب

اســت . رضــا ثروتــی در ایــن کار پیشــنهادات دیگــری داشــت ، یــک جاهایــی بــا هــم موافــق بودیــم و یــک جاهایــی خیــر.  

امــا ایــن اعتمــاد را بــه مــن کــرد کــه اجــازه بدهــد مــن کارم  را اجــرا کنــم و اگــر مــورد قبــول بــود ، همــان را ادامــه بدهیــم 

. کــه معمــوال در همــکاری هایــی کــه داشــته ام مخصوصــا بــا کارگــردان هــای جــوان تــر بیشــتر از   همیــن طریــق بــا هــم 

جلــو رفتــه ایــم و معمــوال بــا هــم تبــادل نظــر مــی کنیــم  و در نهایــت از فیلتــر کارگــردان گــذر مــی کنــد . ولــی خــودم 

معمــوال اینگونــه هســتم کــه صبــر نمــی کنــم بــه مــن بگوینــد ایــن را مــی خواهیــم  و همیــن را اجــرا کــن . 

در مرحله ى اجرا پیش آمده است که بازیگرى نسبت به گریمش اعتراض داشته باشد ؟
ــد و مــن در کالسهایشــان  پیــش آمــده اســت .خانــم میهــن و اســتادی کــه در واقــع اولیــن بــار قلــم  را دســت  مــن دادن

ــهای  ــال ٧١ کالس ــه مــن در کالســهای ایشــان شــرکت کــردم در س ــان بودنذک ــن معیری ــای جــالل الدی ــردم  آق شــرکت ک

ایشــان را گذرانــدم و بــه ســمت تئاتــر رفتــم و در تئاتــر خانــم میهــن اســتاد مــن بودنــد . خانــم میهــن همیشــه مــی گفتنــد 

تــو پنجــاه درصــد کارت مــی توانــد خــوب باشــد و پنجــاه درصــد بعــدی مربــوط بــه نــوع ارتبــاط تــو بــا بازیگــر و گــروه 

ــوم نقاشــی نیســت . مــن تصــورم ایــن اســت کــه زمانــی موفــق  ــا تمــام وجــودم بــاور دارم کــه بازیگــر ب اســت . و مــن ب

خواهــم بــود کــه بتوانــم بــا طرحــی کــه دارم روی صــورت بازیگــر پیــاده مــی کنــم او را بــه نقشــش نزدیــک کنــم . تمــام 

هنــر مــن ایــن اســت کــه کاری کنــم کــه ایــن ارتبــاط را برقــرار کنــم . ســعی کــرده ام در ارتبــاط بــا بازیگــر اصــال دگــم 

نباشــم . بعضــی مواقــع مجبــور شــده ام کــه از طــرح خــودم یــک مقــدار صــرف نظــر کنــم ، بــرای اینکــه دیــده ام بــه هــر 

دلیلــی مثــال یــک بازیگــر پیشکســوتی کــه تفکــرات خــودش هــم چیــز دیگــری ســت و بــا ســواد اســت و گریــم را چیــز 

دیگــری مــی بینــد کار مــن را ســخت مــی کنــد نمــی توانــم در مقابلــش دگــم باشــم . مــن زمانــی موفقــم کــه بازیگــر را بــا 

گریمــش اخــت کنــم . 
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ــک  ــوان ی ــه عن ــم ب ــال گری ــر امس ــر فج ــنواره تئات در جش
ــان  ــه جوایــز جشــنواره اضافــه شــد. نظرت بخــش مســتقل ب

ــت ؟ ــاق چیس ــن اتف ــا ای ــه ب در رابط
ایــن مقولــه ای اســت کــه ســالها دنبالــش بودنــد از زمانهــای قدیم 

ــه آن  ــری ک ــاتید دیگ ــتند و اس ــت داش ــن فعالی ــم میه ــه خان ک

زمــان کار مــی کردنــد و االن نیســتند همیشــه دوســت داشــتند 

گریــم در جشــنواره هــا دیــده شــود . مــا معتبرتریــن جشــنواره 

تئاتــری کــه داریــم جشــنواره فجــر اســت امــا متاســفانه زمــان 

ــود  ــن توجــه وجــود نداشــت ، ایــن پیگــری همیشــه ب ــی ای های

ــزو  ــه خــودم هــم ج ــره ک ــال هیئــت مدی کــه خوشــبختانه امس

آنهــا بــودم توانســت رخ دهــد البتــه از دو ســال پیــش کــه آقــای 

صالحپــور دبیــر جشــنواره بودنــد مــا پیگیــری را بیشــتر کردیــم 

ــد و در  ــا دادن ــه م ــول را ب ــن ق ــد و ای ــش آمدن ــدودی پی ــا ح ت

روزنامــه هــا هــم نوشــنته شــد کــه ایــن اتفــاق مــی افتــد ،

 ولــی دقیقــه نــود قســمت بیــن الملــل را حــذف کردنــد و فقــط در ایــران تشــکری از خانــم حاجیهــا کردنــد . بعــد از آن مــا 

پیگیــر بودیــم تــا در ســالی کــه گذشــت توانســتیم بــا همیــن پیگیــری هــا و دوندگــی هــا کــه پنــج ســال اســت کارهایــی 

ــن  ــدی ای ــر ســعید اس ــای دکت ــال آق ــد . امس ــاق بیفت ــن اتف ــم وابســته هســتند ای ــه گری ــی ب ــه خیل ــد ک ــی افت ــاق م اتف

جســارت را بــه نشــان دادنــد و گریــم را در هــر دو بخــش بیــن الملــل و ایــران مــورد داوری  قــرار داد و ایــن اتفــاق باعــث 

رقابــت ســالمی بیــن بچــه هــا مــی شــود کــه کارهــای همدیگــر را پیگیــری کننــد و در ایــن راســتا هــم پپیشــرفت کننــد . 

در این مساله صنف چهره پردازان هم فعالیت دارد و براى این امر تالش کرده است ؟
ــن موضــوع االن خیلــی صحبــت نکنــم ، چــون رشــته ی مــا رشــته ی مهجــوری اســت و  ــه ای ترجیــح مــی دهــم راجــع ب

خیلــی ســعی شــده کــه کنــار گذاشــته شــود ، البتــه بــه جــز ایــن چنــد ســال اخیــر کــه توجــه هــا بــه ســمت گریــم جلــب 

شــده و نمایــش هــا هــم بیشــتر از گریــم اســتفاده مــی کننــد . امــا معمــوال اولیــن چیــزی کــه بــه ذهنشــان مــی رســد کــه 

بــرای مســائل مالــی حــذف کننــد گریــم اســت ، ســفر خــارج از ایران.هــم اولیــن چیــزی کــه حــذف مــی کننــد گریــم اســت 

. واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن اتفاقــات در روحیــه ی بچــه هــا تاثیــر گذاشــته و باعــث شــده خیلــی نیروهــای بــا اســتعداد 

در ایــن زمینــه داشــته باشــیم کــه اساســا تئاتــر را کنــار گذاشــته انــد ، ماجــرای مــا خیلــی ســخت بــود و مــا فقــط و فقــط 

ــرای همیــن ماجــرای مــا کمــی پیچیــده و  روی پــای خودمــان ایســتادیم و هیچکــس حمایــت خاصــی از مــا نمــی کنــد . ب

ســخت اســت . البتــه در ایــن یــک ســال اخیــر انتخابــات جدیــد داشــتیم کــه چنــد نفــر دیگــر در هیئــت مدیــره فعالیــت 

مــی کننــد ، مــن (ســارا اســکندری)  افســانه قلــي زاده ، یوحنــا حکیمــی ، مهــدی محمــدی رئیــس،  بهــار اســدی ، کامبیــز 

معمــاری ، طبیعتــا اعتقــادات مــا بــا افرادقبلــي فــرق داشــته ، آنهــا هــم قطعــا دلشــان مــی خواســته اتفاقاتــی پیــش بیایــد 

ولــی ســلیقه هــا و توانایــی هــا فــرق مــی کنــد . در مجمــوع صنــف ســعی مــی کنــد اگــر کاری از دســتش بــر مــی آیــد انجــام 

ــی بزرگتریــن اتفاقــی کــه بــه نظــر مــن افتــاده اســت ایــن اســت کــه مــا توانســتیم بــا چنــگ و دنــدان همیــن  دهــد. ول

امکانــات بســیار انــدک را بــه دســت بیاوریــم و توانســتیم حتــی توجــه داوران خارجــی را بــه ایــن ســمت جلــب کنیــم و بــا 

ایــن امکانــات محــدود موفــق شــویم .
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 امــا دو کار بــود کــه مــن خیلــی نســبت بــه آنهــا احســاس رضایــت مــی کنــم ، یکــی «هملــت» آرش دادگــر بــود کــه آقــای 

دادگــر معمــوال کارهایــش را کارگاهــی پیــش مــی بــرد و خیلــی اهــل دکــور و گریــم نیســتند، کاری  بــود کــه بهمــن ٩٢ اجــرا 

رفــت ، جــزء کارهایــی بــود کــه اصــال قــرار نبــود گریــم داشــته باشــند ، دقیقــا ده روز مانــده بــه اجــرا یکــی از بازیگرانــی که 

در نمایــش بــازی مــی کــرد ، ایــن پیشــنهاد گریــم را داده بــود و آرش دادگــر خیلــی موافــق نبــوده اســت ،  امــا در نهایــت بــا 

مــن تمــاس گرفتنــد و در نهایــت جــزء کارهایــی شــد کــه خیلــی برایــم عزیــز بــود و  ده روزه ایــن طراحــی را انجــام دادم و 

فضــای خیلــی خاصــی داشــت . «هملــت» آرش دادگــر کار خاصــی بــود یعنــی در نهایــت هملتــي بــود کــه مــن از همــه چیــز 

خــارج شــدم و بــه ســمت و ســوی دیگــری رفتــم . مثــال اوفلیــا ســیاه پوســت شــد . عــالوه بــر ایــن کار ، «اتــاق ورونیــکا» 

نیــز بــه همیــن شــکل بــود . در «اتــاق ورونیــکا» واقعــا خســتگی از تنــم در رفــت و احســاس غــرور مــی کــردم و البتــه واقعا 

مدیــون گــروه بســیار نازنینــم هســتم و ایــن را جــدی مــی گویــم ، ســپهر گــودرزی کــه اجــرای گریــم ررا بــه عهــده داشــت 

بــه همــراه پریــا الهــی و امیــر عبــاس حاتمــی . البتــه مــن دائــم پیــش بچــه هــا بــودم ولــی از کارهــای بســیار وحشــتناک 

و ســخت بــود . مــا در ابتــدا یــک پیــرزن و پیرمــرد داریــم بعــد در عــرض پنــج دقیقــه بایــد تبدیــل بــه دو آدم دیگــر مــی 

ــم دو  ــا نمــی دانســتیم فکــر مــی کردی ــر م ــد اگ ــد مــی گفتن ــه کار را را مــی دیدن ــا تتمــام تماشــاچیاني ک شــدند و واقع

بازیگــر دیگــر هســتند .خیلــی کار واقعــا ســختی بــود کــه در پنــج دقیقــه بــا تعویــض لبــاس بتوانیــم دو آدم دیگــر ارائــه 

دهیــم و پپــر چچنــد دقیقــه تماشــاچی را گــول بزنیــم . 

پیش آمده نمایشى را ببینید و دلتان خواسته باشد گریمش را خودتان انجام مى دادید ؟
طبیعتــا پیــش مــی آیــد ، نمــی خواهــم حمــل بــر خودســتایی باشــد ، امــا خوشــبختانه اجراهــای خوبــی کــه ایــن ســالها 

اجــرا شــده اســت خــودم بــر ســر آن کار بــوده ام ، ولــی طبیعتــا پیــش مــی آیــد کــه دلــم مــی خواســته ســر کاری باشــم . 

ــر   مــا شــش نفــر امســال ککمــی ســختگیر ت

عمــل کردیــم و فقــط دو نفــر عضــو کــه یکــی 

وابســته و یکــی پیوســته پذیرفتیــم . االن کــه 

مــا مــی خواهیــم بگوئیــم تئاتــر خیلــی مهــم 

اســت و افــرادش خیلــی حرفــه ای عمــل مــی 

کننــد آمــوزش تعلیــم هــم بایــد از راه درســت 

صــورت گیــرد تــا موفــق تــر شــویم .

ببیــن کارهایــى کــه انجــام داده ایــد کدام 
ــان را  ــت داشــتید و خودت ــتر دوس کار را بیش

راضــی کــرد ؟
ســوال خیلــی ســختی ســت . مــن کال کارهایــم 

ــد  ــن چن ــی در ای ــت دارم ، یعن ــی دوس را خیل

ــای  ــه آق ــه ب ــی ک ــام کارهای ــال تم ــاله مث س

ثروتــی انجــام دادم مثــل ویتســک و فهرســت  

ــت دارم .  ــی دوس را خیل
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ــال  ــش س ــن نمای ــنجی ای برتری ــزاری نظرس ــا برگ ــاله ب ــر س ــتیوال ه ــر فس ــی تئات ــری ، تحلیل ــایت خب وبس

ــده در نظرســنجی  ــار شــرکت کنن ــد . انتخــاب آث ــق رای مســتقیم مخاطبیــن خــود انتخــاب مــی کن را از طری

ــر  ــن دپارتمــان مه ــه از ســوی ای ــاری ک ــان آث ــر فســتیوال از می ــه دپارتمــان نقــد تئات ــه اســت ک ــه اینگون ب

ــر را بــرای رقابــت معرفــی مــی کنــد تــا در یــک  «پیشــنهاد مــی شــوند» را دریافــت کــرده انــد ، تعــدادی اث

ــود .  ــی ش ــر معرف ــش برت ــن نمای ــق رای مخاطبی ــازه ی ١٠ روزه از طری ب

تئاتــر فســتیوال در ســال ٩٤ ، بــه جــای برگــزار ی یــک نظرســنجی ، بــا برگــزاری دو نظرســنجی ، یکــی بــرای 

نمایــش هــای ٦ ماهــه ی نخســت ســال و دیگــری بــرای نمایــش هــای ٦ ماهــه ی دوم ســال ، تــالش کــرد تــا بــه 

برگــزاری یــک نظرســنجی عادالنــه نزدیــک شــود .

ــده توســط  ــداد ٢٢ اثربرگزی ــزار شــد ، تع ــال ١٣٩٤ برگ ــه نخســت س ــار ٦ ماه ــرای آث ــه ب در نظرســنجی ای ک

دپارتمــان نقــد تئاتــر فســتیوال بــه مــدت ١٠ روز از تاریــخ دوازدهــم تــا بیســت و دوم مهــر مــاه بــه نظرســنجی 

گذاشــته شــدکه از میــان ایــن آثــار ، ٣ اثــر برتــر ،  نمایــش هــای «کالیگــوال» بــه کارگردانی همــــایون غــــنی 

زاده بــا ١,٧٢٩رای ، «فقــط بــه خاطــر مــن» بــه کارگردانــی چیــستایثــــربی بــا ١,٥٣٦ رای و «فهرســت» بــه 

کارگردانــی رضــاثروتــــی بــا ١,٢٦٨ رای انتخــاب شــدند .

در نظرســنجی نیمــه ی دوم ســال نیــز ، تعــداد ٢٦ اثــر برگزیــده ای کــه از جانــب دپارتمــان نقــد تئاتر فســتیوال 

معرفــی شــدند ، بــه مــدت ١٠ روز از تاریــخ پازدهــم تــا بیســت و پنجــم اســفند مــاه بــه رقابــت بــا یکدیگــر 

پرداختنــد کــه از میــان ایــن آثــار ، ٣ اثــر برتــر ، نمایــش هــای «متاســتاز» بــه کارگردانــی علــی اصغر دشــــتی 

بــا   ٢,١٨١  رای، «خشـــــم اژدهــا» بــه کارگردانــی علــی احــــمدی بــا ١,٩٦٠  رای و «پــــدر» بــه کارگردانــی 

میکائیــل شــــهرستانی  ١,٧٩٨   رای انتخــاب شــدند .

ــن نمایــش  ــرای انتخــاب برتری ــر نیمــه ی نخســت ســال و نیمــه ی دوم ســال ، ب ــر برت ــا انتخــاب ٣ اث حــال ب

ســال ١٣٩٤ ، نظرســنجی نهایــی کــه در اردیبهشــت مــاه ســال ١٣٩٥ بــر گــزار مــی شــود ،ایــن ٦ نمایــش بــه 

رقابــت بــا یکدیگــر خواهنــد پرداخــت تــا برتریــن نمایــش ســال ١٣٩٤ از طریــق رای مخاطبیــن تئاتــر فســتیوال 

انتخــاب شــود .
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