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رسيدن ، هنر گام زمان است
بسمه تعالي 

 امروز نه آغاز و نه پايان جهان است

اي بس غم و شادي كه پس پرده نهان است

 ديري گر مرد رهي غم مخور از دوري و

 زيرا كه رسيدن ، هنر گام زمان است    

ه. الف. سايه

رد راه اتر فستيوال را بنا نهاديم چرا كه خود را مئ. . . و ما ، ت

 دانستيم و دست به زانو گرفتيم و بلند شده و آغاز كرديم .

 ؛غاز بوده و نه آخرين آغازي كه خود مي دانستيم نه اولين آ

بسياري كه خود را مرد راه  و بوده و هستند و خواهند بود

سرزمين دانسته و دل به جاده زده اند ، و  فرهنگ و هنر اين

دستيابي است ، به شرط  بلبي شك رسيدن ، دير يا دور ، قا

 شمردن زمان . راهرو بودن و غم زمانه نخوردن و مقدس

***  
سراسر  ةتر فستيوال ، يك دورئادر ت در سالي كه گذشت ، ما

فراز و نشيب را طي كرديم . دوره اي كه در آن ، ما با فرض 

اتر ئدانستن نه ، بلكه حتم دانستن وظيفه اي خطير در عرصه ت

ايران زمين بر خود ، هر روز تن و جان به خطري سپرديم و 

خاطرات و خطراتي كه اينك در  .نتيجه اش شد سالي پر خاطره 

پايان سال يكهزار و سيصد و نود و سه خورشيدي و در آغازي 

اتر ئدوباره ، وظيفه خود مي دانيم با شما همراهان عزيز ت

  فستيوال در ميان بگذاريم : 

خطر ترين و به تبع آن پر خاطره ترين طرحي كه در پر شايد  -1

تر هاي ئات "اد نهپيش "اتر فستيوال به انجام رسيد ، طرح ئت

اتر ئروي صحنه نمايش به مخاطبين ، توسط دپارتمان نقد ت

 فستيوال بود .

اتر فستيوال ئي منتقدين دپارتمان نقد تأطرحي كه در آن ، به ر

اتر فستيوال بعد ئو نيز با كسب آراء مردمي توسط خبرنگاران ت

از اجراهاي روزانه ، بر اساس معيار و مبناي مورد نظر 

اتر فستيوال ، يك اثر نمايشي به مخاطبين ئرتمان نقد تدپا

 شد و يا نمي شد . مي "پيشنهاد  "سايت براي تماشا ، 

اتر فستيوال نيز همواره بر اين بوده كه ئتالش دپارتمان نقد ت

پيشنهاد نمي  "به طور خاص ، براي نمايش هايي كه برچسب 

ي در سايت حتما يادداشت و يا نقد دريافت مي كردند ، "شود 

منتشر گردد تا داليل ضعف اثر و البته نقاط ضعف و قوت آن 

اعالم گردد .

  سرمـــقاله

ـــوالبهـــــــــــــــار فستیــ بهاري تئاتر فستيوال   ويژه نامه
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  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

با همه ي اينها ، در طي مدت نزديك به يك سال 

كه از اجراي اين طرح مي گذرد ، ما از جانب 

و گروه هاي تياتري هم مورد  ياترئهنرمندان ت

اييد قرار گرفتيم و هم در مواردي مورد تشويق و ت

بي مهري و ناشكيبايي و البته نقد ناپذيري . ولي ما 

من و معتقد به نقد هستيم ؤتر فستيوال مئادر ت

گونه  چنانكه معتقديم تياتر در ذات خود نيز اين

اتر ئن پويايي تآاست و راه نجات و به دنبال 

و  نقد و احياي نقاديدر سرزمين خود را همانا 

نقدپذيري مي دانيم . و به لطف خداوند و با 

اتر ، ما اين طرح را ئهمراهي اهالي و دلسوزان ت

در سال جديد ادامه از قبل ، تر و دقيق تر  محكم

خواهيم داد و بي شك گوش شنواي ما به جانب 

كساني است كه ما و سيستم نقد ما را نقد كنند ، 

 نقدي دقيق ، موشكافانه و البته سلبي !

هاي گذشته  ،  سالي كه گذشت چون سال _ 2

ري برگزار شده در كشور تائتعداد جشنواره هاي ت

نها بود . جشنواره آبسيار بيشتر از نتيجه ي حاصله از 

هايي پرتعداد و پر هزينه و كم بازده . آسيب 

شناسي اين جشنواره ها بي شك در حوزه ي 

اتر فستيوال است و وظيفه ي ما . اما ئفعاليت ت

له نمي پردازيم و گزارشي أدر اين مقال به اين مس

از پوشش اين جشنواره توسط تياتر فستيوال را 

ارايه مي دهيم . چرا كه معتقديم توجه رسانه ها به 

اين جشنواره خود گامي است بزرگ به جانب 

 ثمردهي آنها . 

اتر ئاتر كودك و نوجوان ، جشنواره تئجشنواره ت

معلولين در تهران و برخي ديگر از مراكز استان ها ، 

اتر دانشجويي ئاتر خياباني ، جشنواره تئجشنواره هاي ت

اتر شهر و ئ، جشنواره ت و دانشگاهي و سوره مهر

نها آس همه ي أاتر اميد و در رئمناطق ، جشنواره ت

اتري ئتر فجر ، از جمله جشنواره هاي تئاجشنواره ت

ستيوال از بدو راه اندازي و در اتر قئاست كه ت

سال گذشته سعي نموده است تا مورد پوشش 

خبري و رسانه اي قرار داده و بر پويايي آنها 

اتر فستيوال بر ئبيفزايد . چرا كه چنان كه از نام ت

اتر ، به ئمي آيد ، پوشش دادن جشنواره هاي ت

س وظايف ما أخصوص جشنواره هاي داخلي در ر

ن سپاسگزار دبيران و مديران است و در اين ميا

جشنواره هايي هستيم كه با ما همكاري كردند و جايگاه 

اتر درك نموده و به آن بها ئرسانه را در احياء ت

 دادند .

مانند دكتر اردشير صالح پور عزيز و گرامي ، كه در 

اتر فجر را شايد ئ، سي و سومين جشنواره ت 93سال 

اما آرام ، بي  مختصر و كم بودجه تر از هر سال ،

دبيري كردند ، كه اين آرامش  حاشيه و نقدپذيرانه

  اتر ماست براي حركت به جلو .ئنياز ت

اتر فستيوال ، سي و سومين جشنواره ي ئما نيز در ت

ه اتر فجر را همه جانبه مورد پوشش خبري و البتئت
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  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

تحليلي قرار داديم ، كه نتيجه ي آن در قالب ويژه 

نامه اي گردآوري شده و بر روي سايت در اختيار 

 اترئمخاطبين قرار گرفته است . در واقع ما در ت

فستيوال نه تنها نمايش هاي صحنه اي و گروه 

هاي خارجي ( كه مورد عالقه ي بسياري از رسانه 

ها هستند ) را پوشش داديم و نقد و بررسي كرديم 

، بلكه بخش هاي نمايش هاي خياباني و البته 

 نمايش هاي راديويي را نيز فراموش نكرديم .

، چشم دوخته ايم به  93و اينك در پايان سال 

جشنواره  شنواره هاي سال آينده ، كه اميدواريمج

هايي باشند نزديك تر به ذات فستيوال و پوياتر و 

  البته رسانه اي تر. 

، ما در تئاتر  93در روز هاي پاياني سال  _3

فستيوال تصميم بر اين گرفتيم تا با طرح يك نظر 

را از  93سنجي مردمي ، برترين نمايش در سال 

  نماييم .نظر مخاطبين مشخص 

نمايش اجرا شده در  40اين نظر سنجي با انتخاب 

از بين تمام نمايش هاي سال ، توسط  93سال 

دپارتمان نقد تئاتر فستيوال آغاز گرديد . در واقع 

نمايش انتخابي اين دپارتمان براي يك نظر  40

سنجي مردمي بر روي سايت قرار گرفت تا 

يش برتر نمايش ،  به نما 40مخاطبين از بين اين 

 10از ديدگاه خود راي دهند تا در پايان مرحله اول كه 

نمايش از دور نظر سنجي  30روز به طول انجاميد ، 

نمايشي كه بيشترين آراء را كسب  10خارج شده و 

راه بيابند . الزم به ذكر  نمودند به مرحله ي دوم

است طراحي سيستم اين نظر سنجي از لحاظ فني 

به گونه اي صورت پذيرفت كه هر شخص، از هر  

 Ip (در واقع از هرالين اينترنتي) تنها و تنها يك

بار حق شركت در نظر سنجي را داشته باشد و در 

واقع هر شخص معادل با يك راي باشد تا امكان 

البته در  رف در نتايج نظرسنجي (هرگونه دخل و تص

  ابعاد يك نظر سنجي اينترنتي ) از بين برود .

و ديگر اينكه فلسفه ترتيب دادن اين نظر سنجي 

همانا اهميت دادن به رأي و نظر مخاطبين و دخيل 

كردن نظر آنان در ارايه يك جمع بندي از آنچه بر 

تئاتر ايران در طول يك سال گذشته ، بوده است . 

كه هر كس كه از دور دستي بر آتش تئاتر دارد  چرا

معتقد است كه تئاتر به مخاطب زنده است و بي او 

  هيچ.     

اما در اين ميان بودند عزيزاني كه بزرگان و اساتيد 

تئاتر اين سرزمين هستند و انتظار مي رفت كه 

ابعاد يك نظرسنجي اينترنتي را درك كرده باشند و 

تئاتر فستيوال دست به چنين دريافته باشند كه اگر 

اقدامي زده است همانا هدفش تزريق پويايي به 

تئاتر كشور و دخالت دادن مخاطبين در آن و به 

به عنوان هنري پيشتاز بوده و  "تئاتر"نحوي تبليغ 

 اتر فستيوال بهانه ـــدر واقع نظرسنجي براي ما در تئ
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بود كه تئاتر بر سر زبان ها بيفتد و مخاطبين ِ آن در 

پايان سال ، خود محكي شوند براي تئاتر و البته 

ريم سليقه خود . و گر نه ما مي دانيم و انتظار دا

اهالي تئاتر نيز ، از خرد تا كالن ، بدانند كه نتيجه 

چنين نظرسنجي اي نه قطعيت دارد و نه وجاهت 

علمي ، نه از ديدگاه علوم انساني و جامعه شناسي و 

  نه از ديدگاه علم آمار . 

اما اين نظر سنجي به هر شكل و علي رغم همه 

انتقادات به جا و نا به جا و علي رغم همه توهين 

هايي كه از جانب برخي بزرگان و صاحب نام هاي 

تئاتر به تئاتر فستيوال و البته ساحت علم و تئاتر 

شد ، پايان يافت و نتيجه اش نيز اعالم گرديد و 

خود تبديل شد به خاطره اي فراموش نشدني و 

تجربه اي ناب در عرصه رسانه براي ما و البته 

  براي اهالي تئاتر .

 ***  

 93در اين روز هاي پاياني اسفند ماه و در پايان ، 

، ما در تئاتر فستيوال ، بيشتر از هميشه منتظر و 

روزي كه "چشم در راه بهار هستيم چرا كه معتقديم 

بجنبد نفس باد بهاري/ بيني كه گل و سبزه كران تا 

دانيم و يقين داريم در اين و مي  "به كران است

نو شدن هاي به ظاهر تكراري اما بهارانه ، فردايي 

مي آيد كه ما ، اهالي فرهنگ و هنر چشممان به 

روز هايي باز مي شود كه در اوج ايستاده ايم ، اوجي 

كه با صبوري امروزمان و با تالش اصولي و اساسي 

و بي چشم داشت امروزمان و با زبان حقيقت گو 

ش و چشم حقيقت جوي امروزمان ، به آن و گو

گنجي  "،  "گوهر مقصود"خواهيم رسيد كه بي  شك 

  . "است كه اندر قدم راهروان است 

  ادقيــمحــــــبوبه ص

  93 ماهاسفند    
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چه آرزويي بهتر از عمر 
  با عزت و لذت؟

ثانيه ها ، دقايق ، ساعات ، روزها ،  ماه ها و سال ها مي 

چه  گذرند و هر لحظه عمر ما كوتاه و كوتاه تر مي شود ،

آرزويي باالتر از اين مي تواند وجود داشته باشد كه  اين عمر 

با عزت و لذت سپري شود و هر بهارمان شكوفاتر از بهار 

 قبل ؟

باشد كه اين بهار سرآغازي شود براي داشتن دنيايي به دور 

از : قهر و جنگ ،  فقر و نابه ساماني ، كينه و دشمني ، 

تعصب كور و تنگ نظري ، ظلم و خودخواهي ، ريا و چاپلوسي 

 و .......  دروغ و خشكسالي  .

  يـاد داشــــت

ـــوالبهـــــــــــــــار فستیــ بهاري تئاتر فستيوال   ويژه نامه

اصغر همت
بازيـــگر تئـــــــــاتر
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  خانه موزه استاد انتظامي
داراي  "خانه موزه استاد عزت اله انتظامي  "

فضاي موزه (خانه استاد انتظامي ) و يك كافي 
ي  نوه استاد مديريت گلنوش انتظام شاپ با

عزت اله انتظامي بر روي بام خانه موزه مي 
  باشد.

واقع شده  28قيطريه ، بلوار اندرزگو (شرق به غرب ) روبروي بلوار كاوه ، كوچه احمدي پالك اين خانه موزه در خيابان 
  است .

  خانه موزه انتظامي شامل يك سالن نمايش تئاتر است كه امكانات آن به شرح زير است :
  بلك باكس ، چند منظوره با قابليت پخش فيلم و اجراي تئاتر و انجام همايش ها و مراسم خاص . سالن

  نفر 85 سالن ظرفيت _1
  .باشد با روكش پارچه ضد حريق مي اكوستيك ديوارها و چوب از سن پودس و موكت ها كفپوش نوع _ 2
  .باشد مي مركزي اسپيلت سيستم وسيله به سرما و گرما ؛ هوا تهويه نوع _ 3
  آسانسور يك داراي _ 4
  ) عوامل براي صحنه پشت سمت از درب يك و اصلي درب يك(  خروج و ورود درب دو داراي _ 5
  .باشد مي  STEREO   صدا سيستم _ 6
  ) نوري خط 12 با كاناله 24 ديمر( نور سيستم داراي _ 7
  .صحنه پشت استراحت و گريم اطاق داراي _ 9
  بازيگر از پشت  صحنه ، كه قابليت چرخش يك راهرو از پشت _ 10

  صحنه را دارد كه از هر طرف يك درب ورود و خروج را دارا مي باشد.

گــــزارش  

ـــوالبهـــــــــــــــار فستیــ بهاري تئاتر فستيوال   ويژه نامه

معرفی یک سالن خصوصی تئاتر  
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  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

  اجرا شدند ؟ 93استاد انتظامي در سال  خانه موزه در  چه نمايش هايي
مشاور/ نويسنده و بازيگر : مهران رنجبر  / / كارگردان : آيدا آب پرور ريچارد سوم _ 1

  كارگردان : مسعود آب پرور
به مدت هر 1393مهر  30شهريور الي  30از  "خانه موزه استاد انتظامي  "ن اجراي تئاتر در اولي

دقيقه،اين نمايش اقتباسي است از ريچارد سوم شكسپير كه قبل از اين  نيز نمايشي به  70اجرا 
اجرا  1389و آقاي آتيال پسياني در سال  1378همين نام توسط آقاي داوود رشيدي در سال

زهرخندي است به  "ريچارد سوم  "، اما هر كدام با اقتباسي متفاوت ،  تراژمدي شده اند 
زندگي تراژيك امروز و زندگي تراژيك ريچارد ديروز .در اين نمايش شاهد قسمت هاي طنزگونه 

  نيز هستيم.
  نفر مي باشد. 1300شب اجرا حدود  26آمار فروش اين نمايش براي 

ترجمه : آبتين گلكارنويسنده : نيكالي واسيلويچ گوگول /  /كارگردان : وحيد اخوان   / عروسي _2
دي الي  3اثر نيكالي گوگول با زمان اجرا از  "عروسي  "اولين اجرا از نمايشنامه ترجمه شده 

دقيقه ، اين نمايش داستان دختريست كه خواستگاران  120به مدت هر اجرا  1393ديماه  30
  كه هر خواستگار عيوب و نكات مثبت خاص خود را دارد. زيادي دارد،

  نفر مي باشد. 1500شب اجرا حدود  26آمار فروش اين نمايش براي 
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  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

نويسنده : هنگامه مفيد/  كارگردان : افسانه زماني /  ملي _ 3
فرزين محدث ، بازيگران : وحيد آقاپور ، گلبرگ ابوترابيان ، مسيح كاظمي ، پريناز لطف الهي ، 

مهشاد مخبري ، مريم معيني ، سودابه مير كريمي و مريم آشوري 
  دقيقه  70به مدت هر اجرا  1393اسفند  22بهمن الي  19نمايشي ايراني از    

نمايش حكايت شيطنت ها و عاشقانه هاي زنان اندروني است كه با چاشني آهنگ هاي 
ايراني با لهجه شيرازي با صداي علي فتحعلي و عبداهللا آتشاني در طي اجرا شاهد هستيم ، اين 
اجرا با عروسك گرداني در آميخته است كه در بسياري از قسمت هاي آن تماشاگر را به خنده 

  توان  آن را  جز نمايش هاي كمدي موزيكال قرار داد.واميدارد كه مي 
  نفر مي باشد. 2400شب اجرا   30آمار فروش براي 
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  سمت و سوي تئاتر
اي با رسد خواسته و ناخواسته تئاتر حرفهبه نظر مي

ويي نامعلوم در سرعتي غير قابل تصور به سمت و س
حال حركت است. اين كه آيا طرح جامعي براي به 
سامان رساندن اين سير تخريبي و پرشتاب وجود دارد 
يا نه، قدري جاي ترديد دارد. البته اين به معناي آن 

هايي براي چاره كردن اين وضعيت نيست كه اراده
ها كه شد وجود ندارد ولي با عنايت به فرصت سوزي

توان به اين اي است كه به سختي مينهشرايط به گو
ها اعتماد كرد؛ تا اين هاي برآمده از آنها و ايدهاراده

قطار رم كرده و خارج شده از خط را به روال درست 
و معقول هدايت كنند؛ باالخره ايده اگر هم كارآمد 
باشد نيازمند نيروهاي اجرايي قوي و عمل جمعي 

دولتي صد در صد  است. وضعيت اكنون تئاتر ما نه
است، نه خصوصي كامل و نه حتي چيزي مابين اين 

گي كامل بر همه چيز سايه برنامهدو حالت. يك بي
تحت است نه ي كاملانداخته است. چون نه رها شده

اختيار و كنترل دقيق. هم زيان ده است و هم سود 
آور. هم به شكلي كامالً شانسي، گاه آثار فاخر با خود 

د و هم در حد وفور محصوالتي شبه تئاتري ارمغان دار
آور ي خنده دار و اشكشود. سوگ مضحكهتوليد مي

توان به شرايط موجود عجيب غريبي است. مطلقاً نمي
رسد در وهله مشخص داد. به نظر ميبه سادگي عنواني 

اول الزم است اهل اين حرفه به حالتي اضطراري 
فراهم آيند و در كمترين زمان ممكن اين وضعيت را 

 –اول تعريف كنند و سپس اين پديده تعريف شده را 
مورد مطالعه و  - اگر تعريفي بشود براي آن پيدا كرد

اري پيدا معاينه قرار دهند تا بعد بشود براي آن راهك
كرد. اكنون تعدادي سالن نمايش كوچك و در حال تكثير 
با فراهم كردن شرايط اجرا براي آثار كم پرسناژ به 

كنند. با نبود شكلي سخت و طاقت سوز گذاران عمر مي
ها ها به زودي اين مكانپشتوانه و باال رفتن هزينه

روند و يا با تغيير كاربري عمدتا يا به سمت تعطيلي مي
جبور به ارائه خدماتي غير از اجراي نمايش خواهند شد؛ م

هاي پراكنده گرد هم آيند و در قالب مگر آن كه گروه
هاي سهامي اقدام به تأسيس تعاوني و يا شركت

اي تئاتر كنند. درست همانند مؤسسات بزرگ و حرفه
هاي بزرگ توليد فيلم يا محصوالت فرهنگي چند شركت

ته در شكل پسنديده بازهم منظوره. كه اين هم الب
چه در كشورهاي  نيازمند حمايت مادي و صنفي است.

  تــگونه امور بدون حمايتئاتر هم اينب صنعت ـــصاح

  يـاد داشــــت

ـــوالبهـــــــــــــــار فستیــ بهاري تئاتر فستيوال   ويژه نامه

حسين پاكدل
اترـــكارگردان و بازيگر تئ
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  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

همه جانبه ممكن نيست. در شكل دولتي
نهايتاً با تعاريف مشخص ساليانه در حد محدود 

هاي شاخص شايد بتوان تا با نمونه سازي
ش را سمت و حدودي جهت حركت نماي

سوي مناسب داد كه البته اين امر نيز 
نيازمند برنامه ريزي تازه و بر اساس شرايط 
موجود است. غير از اين باشد، به زودي 

هاي اعتبارات و نيروي انساني و سرمايه
رود. گسترش فضاهاي بزرگ ذوقي به فنا مي

ها و اجاره دادن به نمايشي در قالب پرديس
در شكلي برداشت گروههاي طالب و يا 

در حالت  -درصدي از فروش از محل گيشه 
به صحنه رفتن با تعداد اجراهاي محدود و نبود 

جز فرسوده كردن  -ابزار مناسب تبليغاتي
بدنه متفكر تئاتر و دلزده كردن و خانه نشين 

ها و اهل انديشه و يا الغر و ايكردن حرفه
چيزي به ارمغان نخواهد  جان كردن تئاتربي

آورد. نهايتاً ميدان براي سفارشي سازي و 

ها رواج ي تئاتري در صحنهبساز و بفروشي
يابد و در اين صورت ديگر نه كار خالقه مي

معني دارد و نه هنرمندي به وضع موجود خود 
افتخار خواهد كرد و نه مديران چيزي براي 
 دفاع و فخر فروشي خواهند داشت. به نظر

ايم، به رسد از مرز بحراني نيز عبور كردهمي
  حالت اورژانسي بايد وارد عمل شد.
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 سال پرحاشيه ي تئاتر ايران
اتر ئهمانند سال هاي پيش براي ت 1393سال 

ايران حاشيه هاي خاص خود را داشت. حاشيه هايي 
  ر خوشايند نبود . كه چندان هم براي اهالي تئات

برخالف سال هاي پيش با اجراي تئاتر در  93سال 
تعطيالت شروع شد. تهراني ها در تعطيالت توانستند 

  به تماشاي نمايش هاي سقراط و شكلك بنشينند . 
در اين ميان تنها شهرستاني كه تئاترش تعطيل نبود 

هرچند  "دختر يانكي  "شهرستان بابل بود كه نمايش 
  حدود در اين شهر به روي صحنه رفت . به صورت م

دوستاني كه صحنه را ترك كردند 

و در تعطيالت نوروزي اولين  93در شروع سال 
هنرمند تئاتري صحنه ي دنيا را ترك كرد . حميد مهر 

 8آرا يكي از بازيگران قديمي تئاتر و سينما روز 
  فروردين به دليل بيماري ديابت در گذشت .

يكي از  93دومين ماه سال  در سومين روز از
بازيگران جوان تئاتر ايران ، ماه گل مهر از صحنه پر 

  كشيد . 
باقر صحرارودي از ديگر بازيگران سينما و تئاتر بود كه 

  در گذشت .  93در سال 
شهريور امسال دو تن ديگر از بازيگران تئاتر ، حسين 

 ضيايي و سارا بني صدر از بين ما رفتند . 
يعني در هشتم آبان مجيد بهرامي پس از  چند ماه بعد

سال ها مبارزه با بيماري سرطان صحنه زندگي را ترك 
ل هاي بسياري را دكرد . بهرامي جوان با رفتن خود 

  داغدار كرد . 
در كمتر از دو ماه بعد از مرگ بهرامي تئاتر و سينماي 
 ايران داغدار مرگ يكي از پيشكسوتان عرصه ي هنر

 23يعني انوشيروان ارجمند شد . انوشيروان ارجمند در 
  به دليل سكته ي قلبي در گذشت .  1393آذر سال 

پس از انوشيروان ارجمند ، نوبت مرتضي احمدي بود 
 30كه اين دنياي خاكي را ترك كند . مرتضي احمدي در 

  در منزل خود درگذشت. 93آذر 
را  هم مرگ سايه ي خود 1393در آخرين ماه سال 

بر سر جامعه ي تئاتر انداخت و بهرام ريحاني را با خود 
دليل بيماري سرطان  به 93اسفند  7برد . ريحاني در 

ريحاني در آخرين حضور خود بر روي صحنه  كبد درگذشت .
ارگرداني ياسر خاسب اجراكرده نمايش بي الال را به ك

  . بود

  93ادامه ي دردسرهاي تاالر مولوي در سال 

همچنان ادامه  93هاي تاالر مولوي در سال دردسر 
داشت و با اينكه به گفته ي مسئوالن بودجه ي تعمير 
اين سالن واريز شده بود ولي در ماه هاي اول سال 
هنوز خبري از تعميرات اين سالن به گوش نرسيد و 
حتي برگزاري نشست هم انديشي براي مشكالت تاالر 

  مولوي كار به جايي پيش نبرد .

گـــزارش

ـــوالبهـــــــــــــــار فستیــ بهاري تئاتر فستيوال   ويژه نامه

 نگاهي به تئاتر در سالي كه گذشت :
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  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

اميد بهتر شدن اوضاع براي در اين بين به
چندمين بار مديريت تاالر مولوي تغيير كرد و 
اين بار اميرحسين حريري كاشاني به عنوان 

  ر مولوي منصوب شد . مدير مركز تاال
كليد بازسازي تاالر  93مرداد  7باالخره در 

مولوي زده شد . در آستانه ي بزرگداشت 
سالگرد دانشگاه تهران ضمن آغاز بازسازي و 
تعميرات اساسي تاالر مولوي از نقشه ي 

  جديد اين تاالر رو نمايي شد . 
آخرين خبر هاي رسيده حاكي از آن است 

بهره  94ايان فروردين كه اين مجموعه تا پ
  برداري مي شود .

  انتخاب هيات مديره ي خانه ي تئاتر

 30هيات مديره ي خانه ي تئاتر در تاريخ 
  فروردين صورت گرفت .

در اين انتخابات ايرج راد ، عزت اهللا 
انتظامي ، عليرضا نادري ، بهزاد فراهاني ، 
قطب الدين صادقي ، حميد پورآذري و 

وان اعضاي اصلي هيات حسين كياني به عن
  مديره انتخاب شدند . 

  جشن هاي تئاتر ايران

جشن هاي ارديبهشت تئاتر ايران امسال از 
 27رد و ارديبهشت در مشهد آغاز بكار ك4

ارديبهشت در كرمانشاه كار خود را به پايان 
رساند . اين جشن هر ساله براي پاسداشت 
فعاليت تئاتري ها در استان ها و تقدير از 
پيشكسوتان و فعاالن تئاتر استان ها برگزار 

  مي شود .  
از  93ارديبهشت سال  20جشن بازيگر در 

طرف خانه ي تئاتر برگزار شد . جايزه ي اين 
وره از اين جشن به ريما رامين فر براي د

عنوان  هبهترين بازيگر زن ، پيام دهكردي ب
 هبهترين بازيگر مرد ، بازيگران نمايش يرما ب

كارگرداني علي رفيعي به عنوان جايزه ي 
گروهي جشن بازيگر رسيد . هما روستا نيز 

ايزه ي برگزيده ويژه اين جشن را از آن ج
  خود كرد . 

  93هاي تئاتري سال عزل و نصب 

پيام دهكردي به سمت دبيري بيست و 
يكمين جشنواره ي بين المللي تئاتر كودك و 
نوجوان انتخاب شد . هرچند كه اين انتخاب با 

ي  اعترض انجمن تئاتر كودك و نوجوان خانه
من معتقد جاي اين انضبود . اع هتئاتر همرا

 بودند كه پيام دهكردي هيچگونه سابقه ي كار
ك نداشته است و در بين كساني كه به كود

كار كودك مشغول بودند كسي مناسب تر از 
پيام دهكردي براي دبيري جشنواره تئاتر 

  كودك و نوجوان وجود نداشته است .
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  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

 4مدير كل هنرهاي نمايشي حسين طاهري 
دي ماه و كمتر از يك ماه مانده به جشنواره 
ي تئاتر فجر استعفا داد . پس از او اردشير 
صالح پور دبير سي و سومين جشنواره ي 

بر عهده گرفت .  تئاتر شهر سرپرستي امور را
پس از جشنواره ي تئاتر فجر مهدي شفيعي 
با حكم علي جنتي به مديريت اداره كل 

  هنرهاي نمايشي منصوب شد .
پس از به روي كار آمدن مهدي شفيعي ، 

به سمت مدير اتابك نادري از طرف وي 
  .  ها منصوب شدهماهنگي تئاتر استان

هم پيمان  93در روز هاي پاياني سال 
ي به سمت جديدي منصوب شد . شريعت

طي حكمي پيمان شريعتي را مهدي شفيعي 
به عنوان معاون اجرايي اداره كل هنرهاي 

  .نمايشي منصوب كرد

نمايش هايي كه بي دليل توقيف شدند 

نمايش تانگوي تخم مرغ داغ به كارگرداني 
خرداد ماه متوقف  16هادي مرزبان در شب 

  شد . 
شد كه بليط ها نيز اين اثر در حالي متوقف 

فروخته شده بود . در ابتدا رئيس شوراي 
ل هنرهاي كنظارت و ارزشيابي اداره ي 

تعطيلي اين  دليلنمايشي رضا دادويي 
نمايش را پاره اي از مشكالت و شبهات 
ايجاد شده اعالم كرد . پس از آن خبر رسيد 

ن هادي مرزبان و علي نصيريان به اكه آقاي

انه احضار شده اند و دادسراي فرهنگ و رس
همراه آنها مدير كل هنرهاي نمايشي نيز به 

به دادسرا رفت . وزير فرهنگ و ارشاد 
خرداد اعالم كرد كه اين  18اسالمي صبح روز 

نمايش توسط بخشي از قوه ي قضاييه 
توقيف شده است . ظاهرا بعد از اجراي سي 
و سه شب از اين نمايش فيلمي از طريق 
موبايل از اين نمايش گرفته و پخش كرده 

دوباره در بودند. روز بعد هادي مرزبان 
دادسراي فرهنگ و رسانه حاضر شد و البته 
پاي بازيگران اين نمايش هم به دادسرا باز 

  شد . 
دادسراي روابط عمومي دادسراي تهران در 
خصوص صدور دستور قضايي توقف اجراي 
تانگوي تخم مرغ داغ در بيانيه اي گفت : در 
پي اطالع واصله مبني بر ارتكاب برخي 

خالف موازين اسالمي در اقدامات و حركات 
اجراي نمايش تانگوي تخم مرغ داغ در اين 
زمينه پرونده تشكيل شده است ، وجود برخي 
صحنه هاي نامناسب ، استفاده از الفاظ ركيك 
و خالف موازين اسالمي و عفت عمومي از 

  جمله ايرادات وارده به اين نمايش بود . 
ت در صورتي رخ داد االبته همه ي اين اتفاق

ه اين نمايش تمام مجوز هاي الزم االجرا ك
  را از وزارت ارشاد كسب كرده بودند . 

 20پس از رفت و آمدهاي بسيار باالخره در 
راي نمايش تانگوي تخم مرغ داغ از جخرداد ا

  سر گرفته شد . 
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  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

چندي بعد از اتفاقات افتاده براي نمايش 
تانگوي تخم مرغ داغ هادي مرزبان دچار 
خونريزي مغزي شد و براي مدتي در 
بيمارستان بستري بود . وي پس از چند روز 
از بيمارستان مرخص شد و همسر هادي 
مرزبان دليل اين اتفاق را فشارهاي وارده 

  از حوادث اخير براي نمايشش عنوان كرد . 
از ديگر نمايش هاي متوقف شده در سال 

نمايش نامه خواني ناگهان هذا حبيب   93
... نوشته ي عباس نعلبنديان و كارگرداني 

دليلي براي لغو  متاسفانهرضا دادويي بود . 
متوالي اين برنامه آن هم در دو شب 

اعالم نشد . البته در سايت هاي مختلف 
و  ي اثر دليل لغو اين برنامه را نويسنده

همچنين تحريف واقعه كربال در اين نمايشنامه 
  اعالم شد .

به توقف اجراي نمايش شاخه نبات 
 20شمسايي بعد از بيش از  كارگرداني مهدي

مهرماه يكي  30 چهارشنبه روز در  ،شب اجرا
 93سال قهاي مهم تئاتري در ديگر از اتفا

بود كه حرف و حديثهاي فراواني را در پي 
كه برگرفته از  "شاخ نبات"داشت. نمايش 

عبيد زاكاني به  "موش و گربه"داستان 
نويسندگي و كارگرداني مهدي شمسايي در 
حالي متوقف شد كه كارگردان اين نمايش در 

ها گفته كه يك ماه  باره به خبرگزاري اين
رو هستيم و در  هايي روبه چالش است با

مهرماه نمايش  30نهايت روز چهارشنبه 

   .توقيف شد

رييس شوراي ارزشيابي و نظارت رضا دادويي 
اداره كل هنرهاي نمايشي وزارت ارشاد 

» شاخ نبات«درباره توقف اجراي نمايش 
نمايش مهدي شمسايي مشكل :  اعالم كرد

از همان شب هاي اول اجرا ايجاد شد و ما 
بارها نكاتي را تذكر داده و خواستار رعايت 
آنها شديم كه آقاي شمسايي برخي نكات را 
اعمال كرد و برخي را نيز در نظر نگرفت. ما 
از همان شب دوم اجرا گزارش هاي 
مختلفي درباره اين نمايش داشتيم كه همه 

ردان اثر منتقل و او نيز متعهد نكات به كارگ
شد كه همه نكات را رعايت كند ولي در 
گزارش هاي بعدي و در بازبيني هايي كه از 
نمايش داشتيم متوجه شديم كه برخي 
مشكالت رفع نشده و تعدادي از آنها 

در نهايت هفته گذشته از سوي  .پابرجاست
قوه قضاييه هم نامه اي به دست ما رسيد كه 

اكيد كرده بودند كه اگر اصالح نشود نكاتي را ت
در نهايت اين نمايش نبايد به اجراي خود 
ادامه دهد. ما باز هم اين نكات را تذكر 
داديم ولي در نهايت به اين نقطه رسيديم كه 

يك شب اجرا نداشته باشد و در » شاخ نبات«
صورت اعمال همه اصالحات و تغييرات و 

پس از ،  در صورت توافق با تاالر مناسب
  .محرم روي صحنه برود

نمايش دوباره به روي صحنه  ن اينپس از آ
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  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

اتابك نادري مدير تئاتر شهر استعفا داد . 
نادري يك سال پيش با حكم قادر آشنا به 
اين سمت منصوب شد . پس از او پريسا 

ير كل مقتدي به حكم حسين طاهري مد
هنرهاي نمايشي به عنوان رئيس جديد 
مجموعه ي تئاتر شهر منصوب شد . مقتدي 
پيش از اين چهار سال مدير برنامه ريزي و 
هماهنگي و معاون اجرايي تئاتر شهر بود و به 
مدت يك سال مديريت تاالر سنگلج را بر 
 عهده داست . البته اين انتصاب با واكنش

  . د شوبرو هنرمندان ربرخي از  عجوالنه
پيمان شريعتي از ديگر افرادي بود كه سال 

تصميم به ترك اداره ي هنرهاي  93
نمايشي گرفت . او پس از سه سال از 
سمت مديريت روابط عمومي اداره كل 

از وي بعد هنرهاي نمايشي استعفا داد . 
باس غفاري حكم مديريت روابط عمومي ع

  اين اداره را دريافت كرد .
ز طرف رئيس سازمان علي نصيريان ا

فرهنگي و هنري شهرداري به سمت رياست 
سومين دوره از جشنواره ي تئاتر شهر 

  منصوب شد .
دبير سي و سومين جشنواره ي تئاتر فجر با 
چندين ماه تاخير  انتخاب شد . اردشير صالح 
پور توسط حسين طاهري به اين سمت 
منصوب شد . البته پيش از اين پيشنهاد 

شنواره به حسن فتحي داده شده دبيري اين ج

بود . او اين پيشنهاد را رد كرده و عنوان كرده 
بود كه كسي بايد اين سمت را بپذيرد كه 
سابقه ي مديريت در اين حوزه را داشته 

  باشد . 
مرضيه برومند هم كه به عنوان دبير 
پانزدهمين دوساالنه ي تئاتر عروسكي انتخاب 

ه بود در شهريور ماه و قبل از برگزاري شد
اين جشنواره با گفتن جمله ي جانم به لبم 
رسيده استعفا داد . برومند دليل استعفاي خود 
را رفتار نادرست ، مديريت ضعيف و لجبازانه 
و خود محور مديريت مركز هنرهاي نمايشي 
اعالم كرد . البته اين استعفا چند روز بعد و در 

ن مركز هنرهاي نمايشي جلسه با مديرا
  پذيرفته نشد . 

باالخره پس از چند ماه بي ساماني تاالر سنگلج 
سيد يونس آبساالن با حكم حسين طاهري 
مديركل هنرهاي نمايشي به عنوان مدير تاالر 
سنگلج معرفي شد . اين تاالر از ارديبهشت 

كه پريسا مقتدي به عنوان  93تا شهريور 
تخاب شده و از مدير مجموعه تئاتر شهر ان

تاالر سنگلج رفته بود بدون مديريت به 
  فعاليت خود ادامه مي داد . 

دبير هجدهمين دوره ي تئاتر دانشگاهي در 
سال نيز در پايان دوره هفدهم انتخاب شد . 
امير مهدي مرسلي به عنوان دبير دوره 
هجدهم انتخاب و مجيد سر سنگي به عنوان 

  رئيس اين جشنواره ابقا شد . 
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  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

ماه كارگردان 3نرفت و پس از گذشت
اين نمايش به دليل اين اثر كه مدعي بود 

كامال نامعلومي از طرف مدير سابق هنرهاي 
نمايشي و به شكل كامال غيرقانوني توقيف 

ي و براي مطالبه خسارت ماد شده است
و » شاخ نبات«معنوي وارد شده به نمايش 

همچنين توقيف بدون عذر قانوني از بنياد 
رودكي و اداره كل هنرهاي نمايشي به مراجع 

     .قضايي شكايت كرد

هم يكي ديگر از تئاتر هاي  93در پايان سال 
  روي صحنه اين بار در ايرانشهر توقيف شد . 

ي مرند نمايش پاييز به كارگرداني نادر برهان
شب مانده به پايان اجرا توسط  5درست 

مجيد سرسنگي توقيف شد . مجيد سرسنگي كه 
مسئوليت توقيف اين نمايش را بر عهده 

در طول كار، يكي از گرفته بود گفت : 
بازيگران نمايش مطالبي را اضافه كرد كه در 
متن نبود و تماما از آن ركاكت و استهجان 

ادم و حتي خود چندين بار تذكر د .باريدمي
اقاي برهاني مرند حاضر و ناظر است، اما 
متاسفانه اين آقاي بازيگر حتي به حرف 

  .كارگردان هم گوش نداد

گفته بود تا زماني كه اين جمالت سرسنگي 
اضافي حذف نشود نمايش همچنان در 
توقيف مي ماند . در روز سي اسفند ماه و 
درست يك روز بعد از توقيف اجراي اين 

ميزبان اعضاي شوراي ش ، پاييز نماي
ارزشيابي و نظارت اداره كل هنرهاي نمايشي 
بود كه پس از بازبيني مجدد راي به ادامه 

  .اجراها صادر شد

بازسازي مجموعه ي تئاتر شهر  

بازساري مجموعه ي تئاتر شهر باالخره از 
آغاز شد . تئاتري ها كه از  93مهرماه سال 

 86خاطره ي بازسازي اين مجموعه در سال 
دل خوشي نداشتند اميدوار بودند كه اتفاقات 

  سال هاي پيش دوباره تكرار نشود . 
قرار بر اين شد كه در مرحله ي اول سه 

يش سالن قشقايي ، سايه و كارگاه نما
بازسازي ، بهسازي و نوسازي شوند و در 
مرحله ي دوم و بعد از پايان جشنواره ي 
تئاتر فجر سالن اصلي اين مجموعه تعمير گردد 

بازسازي اين مجموعه قرار است  م. در ايا
چهار سالن مجموعه ي تئاتر شهر به دو سالن 

اجرا و سه سالن تمرين تبديل شود . 

تئاتر فجر  دردسر هاي پوستر جشنواره ي

دي ماه از پوستر سي و سومين جشنواره  17
ي تئاتر فجر رونمايي شد .اين پوستر كه 
كارمشتركي بين يارتا ياران و محبوبه نيكخواه بود 
 با واكنش منفي هنرمندان روبرو شد .

هنرمندان تئاتر و گرافيك معتقد بودند كه اثر 
  .ه داراي استاندارد هاي الزم نيستارائه شد
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  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

اين انتقاد ها به حدي رسيد كه دبير جشنواره
ي فجر اردشير صالح پور اعالم كرد كه پوستر 

رو نمايي شده كنار گذاشته مي شود و به 
ه تا دوباره طرحهاي گرافيست ها فرصت داد

  خود را ارائه دهند . 
پوستر جديد جشنواره با طراحي امير رجبي پس 
از مهلت دوباره براي طراحي انتخاب شد . 

در مورد پوستر جديد هم بحث كپي  ههر چند ك
  كاري مطرح شد . 
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خدايا ؛ تو فريادمان را 
  بشنو ...!

سالي كه گذشت ، سال بدي بود . به بدي  سال قبل از خود 
اي ، و به تلخي سال پيش از آن ، به تيرگي و تباهي سال ه

  دورتر ...
سال پيش ، سال غربت بود و هجرت ياران ؛ كه اگر در اين 

دنيا روي خير و آرامش نديدند رفتند تا در كنار دادار 
  مهرآفرين آرام گيرند تا ابداآلباد ...

اتر ئسال پيش ، سال خراب شدن جان و روح هنرمندان ت
والن ، سال بي ئبود . سال شنيدن وعده هاي دروغين مس

ي و بي لياقتي كساني كه در قامت مديران فرهنگي و برنامگ
  هنري نيامده رفتند ؛

اتر شهر و فاجعه ي به هدر رفتن پول اين ئسال تعطيلي ت
مملكت براي بازسازي تاالرهايي كه حتي سازندگان و 

مهندسانش يك تصوير در ذهن و خيالشان براي طراحي آن 
هن مغشوش ها نداشتند . تنها ، بر اساس مشورت با چند ذ

خراب كردند ، ساختند ، دوباره خراب كردند ، متوقف شدند ، 

اتر كمي فكر كنند و ئتا با اعتراض انجمن طراحان صحنه خانه ت
  بعد دوباره بسازند .

وليت و بها دادن ئسال شانه خالي كردن دولت از زير بار مس
  اتر .ئبه ت

سال شرمساري درام نويسان ، كارگردانان ، بازيگران و طراحان 
در برابر رنگ زرد فرزندان و خانواده هايشان تا بيش از پيش 

مفاسد اقتصادي چهره ي كريه خويش را در خنده هاي 
  مفسدانش به رخ بكشد ...

  سال سرطان ...
  اتر فجر ...ئسال جشنواره ي بيمار بين المللي ت

  د ، سال هزار و سيصد و نود و سه !چه سياه سالي بو
اين سياه سال را به درك  "بهار  "بياييم با نام اهورايي 

  اسفل بسپاريم ... به اين اميد كه ديگر باز نيايد .
سال پيش رو ، سال معجزه نيست ، اميد كه سال گشايش 

  باشد . چرا كه محتاج لحظه اي خنده ايم در كنار خانواده هايمان ...
  يش ...لختي آسا

  دمي بي اضطراب و پريشاني ...
خدايا ، ببين چقدر آرزوهايمان حقير و الغرند ... تو فريادمان را 

  بشنو .
  سال بز مبارك .

  يـاد داشــــت

ـــوالبهـــــــــــــــار فستیــ بهاري تئاتر فستيوال   ويژه نامه

حميدرضا نعيمي
كارگردان و بازيگر تئــــــاتر
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 گذشت 93آنچه بر تئاتر 
تئاتر ايران سال بسيار بدي را در حاشيه و سال بسيار خوبي را 
در متن پشت سر گذاشت . اين همه بدبياري واقعا دور از 
انتظار بود ! با آن كه حضور جوانان بر صحنه ، قابل اعتنا و 

اما  ، بسيار پررنگ بود و شاهد اجراهاي بسيار خوبي بوديم
آن قدر بر تئاتر ايران سايه افكند كه در  حاشيه و جنجال 

هياهوي پديد آمده كمتر كسي به متن و آن چه كه بر صحنه 
ين همه مشكل بر تئاتر جاري بود ، متمركز شد . آوار شدن ا

بي سابقه بود ! سپردن سكان كشتي تئاتر به اين سرزمين 
افرادي كه تجربه كار در حوزه نمايش نداشتند ، اتفاق جديدي 

د اما شرايط به گونه اي رقم خورد كه اين نقطه ضعف نبو
بزرگ بيش از ادوار ديگر مورد توجه فعالين تئاتر قرار گرفت 
و اعتراض هاي پنهان و آشكاري را برانگيخت . اولين 

نوشته » تانگوي تخم مرغ داغ«نمايشي كه جنجال برانگيز شد ، 
نمايش  اكبر رادي و به كارگرداني هادي مرزبان بود . توقيف

در ميانه راه كارگردان را به دادگاه كشاند و كار تا جايي باال 
با حذف  گرفت كه او سكته كرد ! نمايش پس از رفع توقيف

 .ديالوگ هاي حساسيت برانگيز اجراهاي محدودي داشت

 »دورهمي زنان شكسپير « محمد يعقوبي ) و » ( دل سگ « 
مهدي شمسايي ) كه هر » ( شاخ نبات « ( بهاره رهنما ) و 

شب بالااستثناء با سالن پر اجرا مي شدند ، نقاط ملتهب 
محمد » ( دل سگ « بعدي بودند . روسري سر كردن مردان در 

يعقوبي ) و مصاحبه هاي كارگردان اين نمايش جنجال برانگيز 
شد ؛ سالن هاي مناسبي در اختيار يعقوبي براي اجراهايش قرار 

همتايان و همكارانش كه از اين امتياز  گرفته بود و بعضي از
محروم مانده بودند اين نوع تخصيص سالن را تبعيض تلقي 

درباره مميزي تئاتر » هيوالخواني « در كردند ؛ نكاتي كه يعقوبي 
مطرح كرده بود به مذاق برخي خوش نيامد !؟ شايد همه اين 
عوامل دست به دست هم دادند تا آن حواشي پديد آمدند . 

دورهمي زنان « مقطعي هم حجاب و پوشش بازيگران زن در 
و آرايش و كاله گيس شان پس از چند اجراي » شكسپير 

نخست حساسيت برانگيز شد به گونه اي كه رهنما براي صيانت 
از نمايش مجبور شد در حجاب و پوشش بازيگرانش تجديدنظر كند 

نيز به واسطه فضاي شوخ و شنگ و رقص » شاخ نبات« !؟؟ 
دچار شد ! يك » تانگوي تخم مرغ داغ«ايش به سرنوشت ه

ناگهان هذا حبيب « خبرگزاري با انتشار خبر بازخواني نمايشنامه 
كه قبل از انقالب توسط عباس نعلبنديان نوشته شده » اهللا... 

بود،عمال اين بازخواني را در نطفه خفه كرد . يك كارگردان تئاتر 
تقاداتي را مطرح كرد كه جنجال ان» مجله تئاتر « هم در برنامه 

او در بخشي از انتقاداتش از  را به اوج رساند . 93هاي تئاتر 
حيطه تئاتر خارج و وارد حوزه سياست شد و شايد به همين 
علت هم بود كه اين برنامه زنده كه تنها تريبون روز تئاتر كشور 

اهالي نمايش گرفته و توليد و پخش آن  روي آنتن بود از
شد .متوقف 

آربي آوانسيان يكي از بنيانگذاران تئاتر مدرن ايران در مراسم 
نوشته مجيد  »تئاتر و سينماي اربي اوانسيان « رونمايي كتاب 

لشكري به مذاق بعضي ها خوش نيامد و اعتراض ها برانگيخت 

یـــاد داشــــت
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كليد خورده بود تا  93ي كه از بهار دامنه جنجال هاي
آستانه جشنواره تئاتر فجر و حتي تا پس از مراسم 
اختتاميه اين رخداد مهم نيز كشيده شد ؛ پوستر 
طراحي شده براي جشنواره تمسخر جمعيت كثيري از 
دوستداران تئاتر و گرافيك را برانگيخت و كار به 

عكس جايي كشيد كه طنازان با قرار دادن طرح ها ، 
ها و پوسترهاي بازطراحي شده در شبكه هاي 
اجتماعي ، محتوا و ساختار گرافيكي پوستر جشنواره 
تئاتر فجر را زير ذره بين بردند . اين تمسخر جمعي 
سبب شد تا دبير جشنواره بالفاصله دستور طراحي 
پوستر جديدي را صادر كند اما جالب است كه پوستر 

ي از آب در آمد ! جايگزين هم كمي تا قسمتي تقلب
و معلوم شد كه از روي پوستر ديگري كپي شده 
است !؟ به طرح برخي موضوعات در چند نمايش 
جشنواره هم اعتراض شد و البته به رقص عربي 
بازيگر زن يكي از اين نمايش ها ! اما بپردازيم به 

كه بسيار شوق انگيز و  93آن روي ديگر سكه تئاتر 
شن نگه داشتن مشعل دلگرم كننده بود و از رو

تئاتر در ايران نشان داشت . نمايشگران ايراني با 
حداقل امكانات و بي بهره يا كم بهره از امكانات و 
تسهيالت دولت و ارگان هاي مسئول ، پرچم تئاتر 
را با افتخار برافراشته نگه داشتند ! طرح موضوعات 

و  جديد ، به اجرا در آمدن ايده هاي بديع
غيرتكراري و ساختارهاي ابتكاري در صحنه ، تنها 

بود ؛ امتيازاتي كه  93بخشي از امتيازات اجراهاي 
بر سي و سومين جشنواره تئاتر فجر هم مترتب بود 
و نويد تئاتري فعال ، پويا و سرشار از خالقيت و 

اجراي بيش از صد  مي داد . 1394ابتكار در سال 
تحسين  و البته حيرت انگيز 93نمايش در سال 

برانگيز بود . جوان ها از قديمي ها و باسابقه ترها 
در موارد قابل توجهي بهتر كار كردند . شهرستاني ها 

قابل مالحظه اي » جهش « كه نه ، » پيشرفت«
داشتند . بازيگران بسيار با استعدادي براي نخستين 
بار پا به صحنه گذاشتند كه تعدادشان كم نبود . طراحي 

ر تئاتر ارتقاء يافت و... خالصه اهالي تئاتر هر پوست
آن چه كه از دست شان برمي آمد ، انجام دادند 
تا چراغ صحنه خاموش نشود . در حيطه كارگرداني 

« ، پري صابري با » فاوست « حميدرضا نعيمي با 
هارايگيري «         ، شهاب مهربان با » باغ دلگشا 

» قصر« ين جوان با ، آرم» لكه « ، غزل نعيمي با » 
مرتضي » آنسفاليت        ، سياوش بهادري راد با 

«  ، محمدمهدي شاهي با » پي دو« ميرمنتظمي با 
مالقات بانوي « ، هادي حجازي فر با » سوءتفاهم 
، » شب به خير مادر « ، مهشيد بابايي با » سالخورده 

، » ننه دالور و فرزندان او « زهرا صبري  با 
، » دو ليتر در دو ليتر صلح « رنگ با حميدرضا آذ

طروپ «     خيراهللا تقياني پور و جواد نوري با 
، رضا گوران » گلوله... « ، شايان فيروزي با » طرب 

در « ، سميرا مهدوي با » مرداب روي بام « با 
«  ، سابينا شياري و پيمان مجيدي با » اعماق 

» دوزخ مكاشفات راسكلنيكف با آر.جي.ديو در گالري 
خوش » بيرون پشت در « و ايمان اسكندري با 

درخشيدند . ياسر خاسب مثل هميشه و طبق انتظار 
غافلگيرمان كرد . » هوموريباس « با نمايش فيزيكال 

عنوان مبتكرانه ترين » كابوسنامه « وحيد رهباني با 
 نصير ملكي جو با نمايش سال را از آن خود كرد .

سبتا تازه اي از نمايش را ساختار و سبك ن» مسخ « 
ھمه »خانه.وا.ده « سيدمحمد مساوات با   ارائه داد .

را حيرت زده كرد . دكتر قطب الدين صادقي با 
كوباني و حماسه سازانش را پيش » عزيز شنگال«

، » مصاحبه « چشم ما زنده كرد . عاطفه نوري در 
، » ملكه زيبايي لي نين « ويشكا آسايش در 

ژاله صامتي ،  ،» خانه .وا.ده« ي در محمدعلي محمد
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، جواد » ترانه هاي محلي « و » برف سرخ « در 
مرثيه اي براي « و » اوليورتويست « موال نيا در 

خواب « ، بورژين عبدالرزاقي در » كتابسوزي ها 
مردي براي تمام « ، رضا كيانيان در » آلودگي 
نوعي داستان « ، نسيم افشارپور در » فصول 
« ، كوروش ساسانيان و النا آهي در » عاشقانه 

گلن گري،گلن « ، منصور نصيري در » روبان قرمز 
« ين زاده در ، امير كامران و علي حس» راس 

،امير » شغال « ، منيژه ستوده در » هارايگيري 
، سينا رازاني » مردن با دهان باز « اسماعيلي در 

، الهام كردا و ستاره » سيستم گرون هلم « در 
« ، مهران احمدي در » هم هوايي « اسكندري در 
، فرزانه كابلي ، پريسا مقتدي و ليال » دن كاميلو 

، آشا » گوي تخم مرغ داغ تان« برخورداري در 
، عليرضا » آنتراكت بي آنتراكت « محرابي در 

« مهران ، شهرام قائدي و بهنوش بختياري در 
، حسام منظور و رامين سيار دشتي در » آرامسايش 

مكاشفات راسكلنيكف با آر.جي.ديو در گالري دوزخ « 
باور كنيد من گره گوار « ، مهدي حسيني نيا در » 

اوليورتويست « و نوشين تبريزي در » سامسا هستم 
بازي هاي ماندگاري از خود به يادگار گذاشتند . » 

» باغ دلگشا« ، » شاخ نبات « طراحي حركات موزون 
« و » عزيز شنگال « ، » اسب مرده « ، » اددلو « ، 

ماجراي به شوي رفتن بانو گشسب دختر رستم 
» دورهمي زنان شكسپير « ، طراحي لباس » دستان 

» شغال « ، طراحي پوستر نمايش هاي » قصر « و 

جالب توجه » طروپ طرب « و » تب خال « ، 
بودند... تئاتر ايران سال سخت و پر از سوءتفاهمي 
را پشت سر گذاشت اما طراوت و سرزندگي خود را 
از دست نداد . به انتظار نمايش هاي بسيار خوبي 

فت ، كه در سال پيش رو بر صحنه جان خواهند گر
مي نشينيم تا يك بار ديگر ميل به بالندگي اهالي و 
دوستداران تئاتر اين سرزمين را در ته ته ته 
دلمان حس و باور كنيم . آقايان ، خانم ها... باور 

 كنيم تئاتر را.باور كنيم تئاتر را...    
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بهار فصل نو شدن... فصل شكوفه دادن ... فصل باروري 
گذرانيم كه در سال جديد  مي...روزهاي پيشرو را به اين اميد 

براي تئاتر.. هنرمندانش... اهالي اش و  . بهاري باشد درخور
  مخاطبانش.

ها براي تئاتر  بتوانيم به بهترين رو اميد دارم در سال پيش
دست يابيم چرا كه مي گويند سال اگر قرار باشد نكو باشد بايد 

سالي كه گذشت سال غمباري براي  از بهارش پيدا باشد.
هالي هنر نمايش بود. از دست دادن چهره هاي مطرحي ا

چون انوشيروان ارجمند... مجيد بهرامي... بهرام ريحاني. اميد كه 
در سالي كه مقابلمان است كمتر شاهد اين ازدست رفتن ها 

  و از دست دادن ها باشيم. 
، سال گذشته براي شخص من و همكارانم سال پرباري بود 

از تاسيس مكان جديد تئاتر باران گرفته تا حضور تئاتر باران در 

جشنواره ي بين المللي تئاتر فجر و پس از آن استقبال بي 
نظير اهالي تئاتر و مخاطبان نازنين از اين مجموعه تا شروع 
سالي پر بار براي تئاتر باران . اميد كه در سال جديد بتوانيم 

نردوستان حضور پيدا كنيم كه آنچنان شايسته ي هنرمندان و ه
ناممان را بتوان گذاشت ميزباني خوب براي تئاتر ... مردم ... 

  هنرمندان.
آرزو مي كنم براي تو ... براي ما ... براي همه.  	سال خوبي را

  		تو كه قلبت براي هنر مي تپد... براي تئاتر ... براي مردم...

  يـاد داشــــت
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  تماشاخانه آو :
هاي نمايش خصوصي در تهران است كه سالن گروه تئاتر آو از نخستين گروه

آغاز كرده  89طور رسمي فعاليت خود را از نيمه دوم سال اجرايي اش به

است.[به نقل از روزنامه همشهري، تحقق شعار تئاتر براي همه، ارديبهشت 

، تنها فرصت اجراهاي محدود و بدون امكان خانه نمايش آو] در ابتدا 1392

گروه نمايش آو داشت. با گذشت يكسال،  اعضاي فروش بليط را صرفا براي

اين امتياز گسترش يافت و شرايط اجراي عموم براي پس از پيگيري ها و هماهنگي ها با ارگان هاي مرتبط

مشتاقانه و با افتخار ميزبان اجراهاي گروه هاي  خانه نمايش آوديگر گروه هاي هنري نيز فراهم شد. تاكنون 

كه گاهي با  "تماشاخانه آو". زيادي بوده است و ساالنه بيش از بيست نمايش  در اين سالن اجرا مي شود

در داالن تئاتر دولتي راهي تازه يافت و دو اين نام نيز خوانده مي شود، به عنوان يك سالن خصوصي پيشرو، 

چهارمين "و نيز  "جشنواره تئاتر دانشگاهي ايران"و يك دوره  "جشنواره بين المللي تئاتر فجر"دوره ي پيشين 

را و چندين پرفمنس و ويدئو آرت  "اولين دوره كارناوال انفعال"و   "نوليودوره فستيوال مستقل موو پنجمين 

 . ميزباني و همراهي كرده است

گــــزارش  
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  سالن خصوصي تئاتر معرفي يك
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  در تماشاخانه آو اجرا شدند ؟ 93 چه نمايش هايي در سال

١٣٩٣نمايش ھای اجرای شده در تماشاخانه آو سال 

  کارگردان  نام نمايشرديف
زمان 
  برگزاری

زی احسان گودر مثل شلوار جين آبی ١
فروردين 

و 
 ارديبھشت

  محمد مير علی اکبری االوياتان٢
ارديبھشت
 و خرداد

  شايان فيروزی گلوله رو گذاشت در اسلحه و...٣
ارديبھشت
 و خرداد

  تير  محمد زمان وفا جويی مشترک مورد نظر در دسترس نيست ٤
  مرداد  نغمه ثمينی کارناوال انفعال ٥
  مرداد  ازاناشکان تفنگ س ماداگاسکار ٦
  شھريور  مھدی کوشکی آوازه خوان تاس ٧
  شھريور  امير لشکری بحث داغ فرھنگی ٨
  مھر  آرزو منفردروز ناشنوا ٩
  مھر  سابينا شياری و پيمان مجيدی مکاشفات راسکلنيکف ١٠
  مھر  ثنا شجاعیھبوط ١١
  آبان  سعيد زارعیبيدينجيلی ١٢
  آبان  ندا شاھرخیدژاوو ١٣
  آبان پانته آ ارمانفر و حسين معرف شوايک سرباز پاکدل ١٤
  آذر  سيد سعيد ھاشم زاده اسب مرده ١٥
  آذر  سيما شيبانیآناليز ١٦
  آذر  پوريا درخشانیرخت فر ١٧
  دی  مھدی پور خياطصندليب ١٨
  دی  محسن معينیکاسپار ١٩

  بورژين عبدالرزاقی خشم شديد فيليپ ھوتس٢٠
بھمن و
 اسفند

  رضا کشاورزکچلو ٢١
بھمن و 
  اسفند
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 مديريت  يكآسيب شناسي
 هنري معيوب

آقاي حسين طاهري مدير مركز ي متن استعفانامه 

مرا به اختيار ، بي هنرهاي نمايشي در زمستان گذشته 

اش  "هستي بار  "  رمان و "ميالن كوندرا"ياد 

 آنهايي كه رمان را خوانده اند خوب به ياد  .انداخت

 در كودتاي  ، رمان اين  قهرمان " توما "دارند 

سران پيمان ورشو عليه و نيروهاي نظامي روسيه 

تنها به اين ،  1968    در بهار پراگچكسلواكيكشور

شود   جنايت كاري از كار بركنار و تبعيد مي چوندليل

 "كه پيشتر در مقاله تحليلي در مورد مقايسه عملكرد 

ان پيمان محلي و سرمطيع  با مقامات "شهرياراديپ 

: اديپ سلواكي مي نويسدو چك در مجارستان ورشو

و همگامي كه بر آن ندانسته اشتباهي مرتكب شد 

  ؛كردو تبعيد  كور ،  تنبيهآگاهي يافت ، داوطلبانه خود را

چكسلواكي  گناهكار و ن فروشوطدر حالي كه هيچ مقام 

و اثبات آگاهي از گناه ، حتي پس از  شرق و بلوك

 تنها  ،نه  خيانت هاي شانواشتباهات ويرانگر 

،  خود را طلبكار  ، بلكهنخواستندو پوزشي اعترافي نكردند 

 ! دادند   و صاحب حق هم جلوهمدعي

يك سال ه  با آقاي طاهري كستحاال حكايت ماو 

همگان منتظر رفتن شان محفلي اداره و هر تمام در 

بدون پوزش و  طلبكارانه ه اند ،كه رفتو اينك بودند 

 مي كنند!هم قلم فرسايي 

يك و پر از اشتباه مديريت غيرتخصصي كابوس خوشبختانه 

  راس كه درشخص اين  وسال گذشته به پايان رسيد

مركز توليد و سياستگذاري تئاتر ايران قرار حساس نهاد 

و ندانم كاري خود اشتباهات گوناگون ، و با داشت 

را از اين سالها تئاتر  اوضاع  ،هاي متعدد همكارانش

و آشفته تر كرده بود ،  ب نا امن تر مرات، بهبودآنچه 

  ، وزير بركنار شد و با حكم معاونت هنريبه درخواست

 و عقالنيت  برنامه، اعتدال،تا شايد سرانجام اندكي نظم

 ماجرا برگردد.پر مركزبه اين

 كوتاه مدت حسين طاهري يكي از فورا بگويم رياست 

 يـاد داشــــت

بهاري تئاتر فستيوالبهـــــــــــــــار فستیـــــوال ويژه نامه

دكتر قطب الدين صادقي
نمايشنامه نويس ، مدرس و كارگردان تئاتر
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   ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال 
 "له اي ف" مديريت عينمونه هاي نو

 "اهري اما بدون كمترينظ "تعهد"ناشي از 

 واقعي افراد فاقد صالحيتي است كه "تخصص

  ، ماندگاري ودر صورت تداوم اقتدار

حضورشان مي تواند تاثيرات منفي بسياري بر 

ساختار اداري ، مديريت توليد و بينش 

اجتماعي و هنري اين سرزمين باقي بگذارد .

يك بار ديگر اشتباهات اين نكته اي كه 

ي نامه ،  مي كند اييدمديربركنار شده را ت

ماده اي است كه به جاي ده استعفاي 

 ناشيانه مي خواهد وضيح ،هرگونه پوزش و ت

خود را منتقد سياست هاي مديريت و نحوه 

كند تا شايد  تخصيص بودجه وزارتخانه معرفي

 و اگر شدتوپ را به زمين حريف بيندازد 

و بتواند با زرنگي از زير بار مسئوليت 

  .اشتباهات خود شانه خالي كند

 شخصا اعتقاد دارم محتواي اين نامه بيشتر 

. به يك شوخي شبيه است تا انتقاد راستين 

 مورد را از مفاد هدآن اوال  همه ، زيرا 

دفترچه بودجه تئاتر کشور " تالیف معاونت "

هنري وزارت فرهنگ و ارشاد رونويسي كرده 

 كردن مراه و ثانيا اگر نگوييم با نيت گ ،است

 سرشار دست كم ست،ديگران نوشته شده ا

 "خود فريبي"ي از نشانه هاي ساده لوحانه 

 دهاست. هرچند نيك مي دانم پاسخ گويي به 

موردي كه بر شمرده اند از وظايف مسئوالن 

است و مرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

 اما آنچه كه مستقيما به با آن كاري نيست .

حوزه اين  افراد فعال  تئاتر وخانواده ي

 اتفاقا در نامه استعفاي  ( ومربوط مي شود

شان هم كوچكترين اشاره اي به كار و هنر و 

مجموعه روش ) انديشه آنان نكرده است 

 است كه ناهنجاريهاي ناصواب و روابط 

 يك طي شطاهري با مديريت انتقاد برانگيز

سال اخير در ارتباط با هنر مندان در پيش 

 صداي دوست و  همو بارها، گرفته بود 

 كه ما در  ،بوددر آورده دشمن را به سختي 

اينجا برخي از آنها را تيتر وار و به شكلي 

  اصل : 4مختصر زير 

 الف - شخصيت و نيروي انساني 

 ب- توان برنامه ريزي

 ج - قدرت سازماندهي

 د - مهارت در نظارت و اجرا

ياد آوري و بررسي مي كنيم تا جامعه هنري 

كارنامه مديريت و دليل آمدن و رفتن 

 ايشان را بهتر بشناسد.
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   ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال 
شخصيت - نيروي انسانيوالف

، انتخاب ايشان براي مديريت تئاتر كشور -1

 ي از همان ابتدا اشتباهند ،با سوابقي كه داشت

بزرگ بود . زیرا این شخص عالوه بر نظامی 

بودن ) و روحیه نظامی داشتن ( ، گویا 

کارمند بازنشسته تلویزیون بوده است و در 

طی دوران خدمت خود ، مهمترین پستی که 

 ساده يكي از شبكه " ناظر پخش "است تنها داشته 

 بازنشستگي  ، و پس ازشمار ميرفته ها ب

و فيلم هاي نيز دفتر و دستكي به هم زده بود 

 كامال پيداست ند .تجاري توليد مي كرده ا

ايشان هيچ گونه آشنايي قبلي با هنر نمايش

،  طراحي ، بازيگري ، نمايشنامه نويسي،

نام و حتي  شخصيت هاي تئاتري  ،كارگرداني

نداشته هم و نشاني تماشاخانه هاي تهران 

 همه مي دانند همان روزهاي ابتدااست . 

 ، او را بردند و  ايشان كارش را شروع كردكه

تماشاخانه هاي تهران را از نزديك نشانش 

 هنرمندي كه به او مراجعه مي  و يا هردادند!

  مي طلبيد چون"رزومه"او  بي مقدمه از،كرد

سوابق ، كوچك ترين شناختي از هويت افراد 

هنرمندان و جايگاه چهره هاي اين عرصه 

هم نمي داد  زحمت  حتي به خودو، نداشت 

 كوچك ترين  نابلدش)ياران( خود يا پيشتر تا 

 پژوهش مختصري انجام دهنديا پرسشي بكنند 

 "رزومه"چندان باال گرفت كه واژه ! و كار 

 هنري مهمرين لطيفه ي هر محفلمدت ها 

 !به شمار مي رفت

 "فله اي "شكلي  افرادي كه با خود به -2

 حسابدار و شوراي  وعنوان مشاور و كارمندبه 

ق  از با جنا ، همهآوردنظارت و ياران اداري 

اي شركاز همكاران و ، محترم گرفته تا حسابدار

شركت توليد فيلم هاي تجاري او در آن 

سابقه اي در زمينه ي هيچ  هيچكدام  وبودند

يكي از مگر  . نمايش نداشتندوفرهنگ و هنر

، سال پيش در ايام نوجواني كه سي آنها 

نمايشي ،  كوچك يتنها يكبار در شهرستان

 اجرا كرده بود!مبتدي 

به عنوان مديران نهادهاي او - كساني كه 3

و از ، زير مجموعه هنرهاي نمايشي مهم 

  گمارد،هاي بزرگ تهرانتئاترهمه مهمتر 

 كم سواد طيع ،م، همه از كارمندان دون پايه 

راعتباو فاقد  بدون كوچكترين مهارت هنري ،
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   ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال 
 تا به اين ترتيب از نظر قد و  ،ملي بودند

او قواره در جايگاهي به مراتب كمتر از خود 

 باشند و در نتيجه مجري اوامر ايشان!

4- دشمنی آشکار و جدل لجوجانه ي او با 

افراد حرفه اي و هنرمندان باسابقه ، از 

طریق میدان دادن به افراد میان مایه 

وسودجو ، شگرد اصلی مدیریت او بود تا با 

این سیاست هم اقتدار اداري خود را به رخ 

بکشد ، هم آنها را با نوعی خود شیفتگی و 

غرور کاذب وامدار و سپاسگزار خود نماید ، و 

هم به تعبیر خود "کارکشته هاي کاربلد و 

مدعی را از قطار کار و تولید و خالقیت پیاده 

 ."کند!  

و اعتماد به ط داشتن تسلنعلت به - 5

 به كار )روحيه نظامي گرينيز و ( نفس كافي 

 ، و فرهنگ و هنري به دور ازبردن ادبيات

نسبت رفتار خشونت در گستاخي در كالم و 

 اداري ايشان را تسياسكه هنرمندي به هر 

روش هاي شان را تاييد نمي ، يا تعريف 

 ماجراي آن هنرمند  ،كرد. نمونه بارز

  چونكه، پيشكسوت هفتاد و چند ساله است 

دو جمله -  راديويي در يكي  ايدر مصاحبه

جناب طاهري از نظارت پخش  "گفته بود 

 نمي  او راما چندانو تلويزيون آمده است 

 و  ايشان با لحني تند و پرخاشگرانه ،"شناسيم

، از  "مرتيكه" به زبان آوردن لفظ موهن با

 بود تا اين كارمندان زير دست خود خواسته

 شايسته و چهره ي ملي هنرمند صاحب نام ،

 مديريت ايشان بيرون كنند ! دفتررا از

 و علت نداشتن توان نفوذ در ديگرانبه - 6

 يكي ديگر از  مثبت ، تاثير گذاريفقدان

 سب وجهه، بي حرمتي براي ك او روشهاي

 مديران شايسته و خوشنام  نسبت بهكردن

در خدمت ؛ كساني كه به سهم خود قبلي بود 

هنرمندان نمايش ايران تالش به هنر و 

. يورش زيادي كرده بودندو هاي ارزنده 

كه به  دكتر علي منتظري  بهناشيانه ايشان

  ايهنر نمايش ديگر چهرهبه خدماتش دليل 

اشتباهات فاحش ترين از است ، ملي 

كارنامه مديريتي جناب حسين طاهري است ! 

 اندك  چنان شخصي با بينشي سويآنهم از

ذوق  ابا نكرد تا هيچكه در جشنواره فيلم فجر

 فيلم با موبايلش  از هنرپيشگان سينمايي زده
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   ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال 
بگيرد تا شايد بتواند با نشان دادن آنها به

  ! فخر بفروشد ، خانواده محترمدوستان و

  ب-  توان برنامه ريزي

شايد  در برنامه ريزي فينداشتن توانايي كا

ترين جنبه آسيب شناسي كارنامه ايشان بد

 است . 

 كمك  و در تخصيص تاالرهاعيض آشكار- تب1

سابقه از ابتكارات به شكلي بي هاي مالي 

براي نمونه در . ايشان به شمار مي رود 

 تئاتر يبراي تنها سالن چهارسوكه شرايطي 

و در صف اجرا ان  نمايش خواه126شهر 

 عياد ،با احتساب ا(كه وجود داشت ، نوبت 

 تنها ميتوانو غيره  جشنواره ها  وعزاداري

 نمايش در سال را در اين سالن به هشت

يعني آماده بودن اين ، و اين صحنه  برد 

  ! ) به برخي سال آينده16نمايش ها براي 

از افراد و گروههاي نور چشمي در آن واحد 

  ماه5 سالن مي بخشيد . يا به شخصي طي 3

 ديگري تاالر رد . يا به تاالر واگذار مي كپنج

اصلي تئاتر شهر را به مدت چهار ماه براي 

!  اعطا مي فرمود  دو نمايشاجراي همزمان

 در شرايطي كه بزرگاني چون دكتر علي آن هم

 دنبال به به درمثال سه سال تمام دررفيعي 

 ي لوركا را به "يرما " نمايش ي بود تاتاالر

  سالپور پس از پنجزنجانصحنه برد يا به اكبر 

يا ميكاييل  در تئاتر شهر مي دادند. تاالري

نمايشي ده ساله انتظاري پس از شهرستاني 

 در آنجا اجرا مي كرد !

گروه ها و مديران تماشاخانه ها ترغيب - 2

، و تبديل  تفنني  - اجراي آثار تجاريبه 

محل اجراي نمايش به مراكز فرهنگي دولتي 

به ياري چهره هاي ، هاي كاسب كارانه 

  ، بدون تلويزيوني و موسيقايي،ورزشي

 هنري ياو كمترين توجه به ارزش فرهنگي 

كردن ؛ و در نتيجه تضعيف حرفه اي آنها 

 . يك هنريحرفه اي- جريان بالنده ي تئاتر 

 آن برخورد مدير يكي از بزرگترين نمونه ي

ها با كارگرداني صاحب نام است كه در تئاتر

 براي گرفتن سالن  اوپاسخ به درخواست

بي تامل گفته ، براي نمايشي نخبه و فاخر 

و فاخر نخبه ، بود : شكل و محتوا مهم نيست 

 دستور مركز هنرهاي ، بگذاريد كناربودن را

  يازده و نيم  شبي مي تواني ستنمايشي

31



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

www.theaterfestival .ir
tf@theaterfestival.ir 

   ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال 
بخواهيد  ؟ اگر همتومان گيشه داشته باشي

  بهتون معرفي كنيم  ! داريم"چهره"

نمايش ملي و دوري از فرهنگ عناد با - 3

كافيست براي . در اين زمينه و هنر ايراني 

نمايش هاي اجرا ليست به نگاهي نمونه 

اندازيم. با كمال بشده تاالر اصلي تئاتر شهر 

 در هنگام  ديد كهحيرت و تاسف خواهيم

 - نمايش"مديريت ايشان تنها اجراي يك 

نمايش در برابر هفت  ايراني "كنسرت

 خارجي برنامه ريزي و اجرا شده اند.

  ازروي گرداندنپرداخت نكردن يا - 4

  سرپرداخت دستمزد بسياري از هنرمندان از

 كشيدن قدرتلجاجت ، به رخ ندانم كاري ، 

.  و يا براي به جان هم انداختن افراد خود

ندادن به كليه ي دستمزد ي تلخش نمونه 

مسابقه نمايشنامه نويسي  و برندگان داوران 

مسئوالن كه تالش خانه تئاتر ايران است 

انجمن نمايش نامه نويسان از بهمن ماه 

 زيرا ! گذشته تاكنون بي نتيجه مانده است

به نام خانه تئاتر كشيده چك را جناب طاهري 

 اين  مي گويد مديرعامل خانه تئاترو است 

 ، اگر چنين نيست وست ا ك مال منچ

مسابقه و براي انجمن نمايش نامه نويسان 

يك صادر شده است آقاي طاهري تنها 

جناب كه البته ! در يك نامه بنويسد جمله 

ماه 9در طي پس از بارها مراجعه طاهري 

  اينكتوضيح ندارد و هرگز ننوشت و گذشته

در خانه تئاتر جنگ و تقرقه اي زشت 

برپاست!

جلوگيري از پرداخت دستمزد داوران پژوهش 

پاره سه بار جشنواره تئاتر خياباني مريوان و 

 ماه  پنجكردن چك هاي آنها پس از گذشت

 توان و ابتكار ازنمونه درخشان ديگر، يك 

ايشان است .

 ج- قدرت سازماندهي

بحراني جدي و سراسري براي آفريدن - 1

تعيين دبير جشنواره كودك و نوجوان همدان

 هنرمندان براي گزينش همه و مخالفت ،

 ايشان تعيين  سويغيركارشناسانه فردي كه از

  بازيگر بودنغم ر ؛زيرا اين شخص بهشده بود

.  سابقه و تخصصي در اين زمينه نداشتهيچ 

تا جايي كه هنرمندان اين حوزه در سراسر  
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   ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال 
 پايان  وايران تهديد به عدم همكاري

بخشيدن به كارهاي هنري و توليدي خود كردند 

. و يا جنگ و جدل آشكار ايشان با دبير 

، كه منجر به عروسكي پرسابقه ي جشنواره ي 

 تنها  و اواستعفاي دبير جشنواره شدسه بار 

با پادرمياني بزرگان بود كه سرانجام پذيرفت 

 پيوند و ارتباط حضوري با آقاي طاهريبدون 

  ! را به پايان برساندكار

در تكميل اين بخش بد نيست اين را هم 

سه دهه يادآوري كنيم كه در طول بيش از 

فعاليت مركز هنرهاي نمايشي ، تنها در 

طاهري بود كه صدها زمان مديريت كوتاه 

  و در تاالر وحدتحياط هنرمند با اجتماع در

  واعتراض به شرايط ناصواب مديريت كاري

، دست به مالي مركز هنرهاي نمايشي 

سوي  البته ازد و اعتراض آميز زدنيتظاهرات

 واقع "  تهديد" متقابال مورد هم ايشان 

 شدند !

 روشن ون و- نداشتن هيچگونه برنامه مد2

، و در عوض براي توليد نمايش ايراني 

 ي كه از گروههاي بي قيد و شرطحمايت كردن

، آماتور، تقليد ، ترجمه  اغلبآثارشان

فنني و كارهاي تو يا  تجارت ، تجريد، بازخواني

سودجويانه بود. به عبارت ديگر حمايت و 

در عرصه از هر آنچه پشتيباني آشكار ايشان 

 ، هنر، فرهنگ ه، جامعازهنر نمايش دور

انسان ايراني و دغدغه هاي دوران ما بود . 

  ،آثار با كيفيت نازل تاالر سنگلجاجراي 

آثار ، شيوع نمايش هاي تجاري تاالر وحدت 

 نمايشهاي  يا كثرتخارجي تئاتر شهر و

كيفيت تاالر و فاقد  فرماليستي ي - تجريد

 ايشان كار نمونه خروار مشتي ازهمه، حافظ 

 است .

 شهرستاني  جديگروه هايكم اعتنايي به - 3

و رها كردن هزاران هنرمند تئاتر شهرستان ، 

 ياحمايت، آموزش بدون كمترين ها 

 .هدايت 

 د-مهارت در نظارت و اجرا

 و توقيف چند شرايط كاريبي ثباتي - 1

در اثر بي  قوه قضاييه مهم از سوينمايش 

 مديريت ايشان و همكاران ناپخته دقتي هاي

نتيجه ايجاد  ، و دريك سال گذشته ر طي شان د
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   ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال 
از امنيت شغلي ي سرشار از عدمفضاي

ايشان در نظارت و اجرا به حساب مهارت 

تانگوي تخم  "نمايشهاي . توقيف مي آيد 

كارگرداني هادي مرزبان و  به "مرغ داغ 

به كارگرداني مهدي شمسايي  "شاخه نبات "

 همه اينها  شايد ازنشنيده باشد؟كيست كه را 

 به " ...  ناگهان"  نمايش توقيفخنده دارتر

 دادويي "ايشان آقاي خود كارگرداني معاون 

  مسئول  كه از قضا خود اين آقا است"

 شوراي نظارت  آثار و رييستصويب

  ! بودند نيزنمايشهاي مركز هنرهاي نمايشي

 اقدامات بازدارنده   و- كارشكني آشكار2

 نسبت به ابتكارات و فعاليتهاي نمايشي

نهادها و وزارتخانه هايي كه وابسته به ديگر 

. يك قيموميت ايشان را نمي پذيرفتند 

موانع تراشيدن نمونه ي آن تهديد آشكار ، 

براي جلوگيري ي اقدامات غير دوستانه جدو 

 خياباني معاونت هاياز برگزاري جشنواره تئاتر

پيشگيري سازمان بهزيستي در مهر ماه 

 گذشته بود.

در بود مهارت نبراي جبران شايد - 3

 همكاري كارشناسان  ضعف در جلبنظارت و

كاري ديده شد او ناپرهيزرات كه به كبود 

و عبارت بود از بخشيدن سكه كه ديگري دارد 

 وهمراه ، كارت هاي هديه براي هم قدم 

همسفر كردن تعدادي از هنرمندان مطيع  . 

ديديم كه  را در خانه تئاتر  دو مورد آنيكيو 

 تاثيرات سوئي از  و چه آشوبي به پا كردچه 

 ت!خود باقي گذاش

 به عنوان نتيجه

ختصار به نظر مي رسد چند نكته اي را كه به ا

برشمرديم ، به اندازه كافي تضاد جدي 

عملكرد ايشان با محتواي نامه استعفا را 

ويژگي ها و از دور بودن ايشان و برساند ، 

ي معمولي و مديرحتي  معقول اندازه هاي

  به روشني آشكار كرده باشد .ساده را

در آنگونه كه ايشان بنابراين دليل رفتن 

انه  فروش ماده اي و فضل10ي استعفانامه 

تخصيص بودجه ( عدم  عنوان كرده اند شان

 ،نيست ) الزم و دخالت در امر مديريت 

مسئوليتي در قبال نوعي بي اتخاذ بلكه 

 هنرمندان ، خلق جوي عصبي ، فضايي پر از 
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   ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال 

به كاربردن ادبياتي، و  مديريتي تكرو  ،تبعيض

 از سوي  فرهنگيخيف و به دور از شانس

 به  رامدير يك دستگاه فرهنگي بود كه همگان

 همه سويه بر انگيخت و سرانجام ياعتراض

  ايشان متقاعد كرد! يكناررا به برمسئوالن 

 ياميدوار باشيم مديريت جديد با اتخاذ تفكر

اي  تدوين برنامه درست ، روشي  ،خالق

 ي  ياراني كاردان ، از همهن و برگزيددقيق 

 سال  و ريز و درشت  تلخاين اشتباهات

گذارد تا كابوس و نگيرد بروشن درسي گذشته 

 خشن و فاقد صالحيت له اي ،مديريت ف

و نيز .  گذشته يك بار ديگر تكرار شود

معاونت هنري وزارت به اينكه اميدوارتر 

، با انتخاب مديري  فرهنگ و ارشاد اسالمي

 ديگر ناچار ده ، آزمو و كارشناسهنر قوي و 

نباشد دست به تغييرهاي ناگهاني و بسيار 

نامه ها  و برطرح ها؛ و فرصت دهد تابزند

فرهنگي پيگيري و جوي در آرامشي واقعي 

ان اوتاين د تا جامعه هنري ما بيش از نشو

دستگاه  و بي معياري هاي بي ثباتي ها

 !مديريت را نپردازد 
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آیا تئاتر هم بهاري 
خواهد شد ؟! 

  و دردمند ! و كهنه همچنان ما تئاتر و ميشود نو سال

 اعتبارات اختصاص و مسئولين بيشتر توجه به نيازمند

 بيشتر ! هاي ساخت سالن و الزم

 هاي سال اين در و هم پي در همچنان كه مسئوليني

 به اما! اميدوار  و قول و اند داده قول سر پشت

 و نبوده اعتباري هيچ قول هايشان شدن محقق
  نيست !

 ما كشور در قدرتمند و تاريخي هنر اين چرا راستي به
 است ؟! مهري بي مورد چنين اين
 خوبي به ها انجمن و ها ،سازمان ها نهاد اكثر

 به يابي دست و منظور بيان براي كه اند دريافته

 ، ابزاري خود و تبليغي اجتماعي و فرهنگي اهداف

 آيا ندارد ، اما وجود تئاتر از تر جذاب و قدرتمندتر

جشنواره  هجوم در ما كه است هماني تئاتر حقيقت

هستيم ؟  آن شاهد ساله هر تئاتري مختلف هاي
 كم الاقل كيفيت بي نگوييم اگر كه هايي جشنواره

 در چنداني تاثير و اند كيفيت

 عنوان به آن گستردگي مفهوم به تئاتر امر پيشبرد روند

 .ندارند  اجتماعي قوي فرهنگ يك

 با كه اجراها بعضي نسبي هاي موفقيت از نظر صرف

 اعتراف شوند ، بايد مي رو به رو هم خوب استقبال

 بسته ما توان ، تئاتر كم و است ما بيمار تئاتر كه كرد

 درجه هاي تئاتر به نگاهي است محدود ، كافي و است

 مي حضور فجر در جشنواره كه كشورهايي چهارم و سوم

 مي در كه است مقايسه اين باشيم ، در داشته يابند

 ايم ! مانده جا خيلي يابيم
 مفهوم به گذار تاثير و رونق و پررنگ و فعال تئاتر

 .است  فرهنگ با و ، پويا مدني اي جامعه داشتن

 ، مختلف هاي دانشكده از ها تئاتري خروجي سيل
 براي خدمت به آماده جمعيت از عظيمي نيروي بالقوه

 ايجاد بدون ها خروجي اين اما . تئاتر است احياي

 به راه كالن مديريت بدون و افزاري سخت امكانات

 .برد  نخواهند جايي

 به و تئاتر اندركاران دست از يك هر مثل نيز من

 نيز ما تئاتر بهار روزي بازيگر ، آرزومندم يك عنوان

 را دغدغه كمترين تئاتر آدم هاي كه برسد ، بهاري فرا
 به نيل از را ما امروزه كه اي  دغدغه .باشند داشته

،  تئاتر پويا ، تاثيرگذار يك داشتن همانا كه اهدافمان
 اجتماعي و فرهنگي بخش الينفك جزو و ماندني ياد به

 .دارد  مي ماست ، باز وطن
 ق وارتزا هاي دغدغه كه ايم رسيده جايي به متاسفانه

 يـاد داشــــت 

بهاري تئاتر فستيوال بهـــــــــــــــار فستیـــــوال ويژه نامه

محمد ساربان
كارگردان و بازيگر تئــــــــــاتر
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   ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال 

نگراني ديگر بر غالب شغليامنيتعدمو
 .باشيم تئاتر داشته براي بايد كه است هايي

 تئاتر هنر پيشكسوتان حضور شدن رنگ  كم

 نفي و كارگردان و نويس نمايشنامه از اعم

 ما نمايش تاريخ از كه بخشي آنان از برخي
،  تئاتري هاي مكان شدن هستند ، فرسوده

 كه شهر از نقاطي در سالن ساز و ساخت

 ها آن روي موقعيتي لحاظ به كارشناسي الزم
 ارتباط كافي ، عدم بودجه نشده ، عدم انجام

در متداوم حضور براي دائمي و پيوسته
 در تئاتري ، محدوديت بزرگ جشنواره هاي

 سليقه هاي كنترل و اجرا و موضوع انتخاب

و كارگرداني هر كه هايي نگراني و اي
 دارد ، همه خود نمايش اجراي گروهش حين

در نوعي به تا شود مي موجب همه و
 .ببريم سر به تئاتري سرد دوران

 هم ما تئاتر رسد ، آيا مي فرا بهار اينك

 شد ؟! خواهد بهاري
 وطنان هم به نو سال تبريك ضمن اينجانب

تئاتري  كاران بي خيل و اندركاران و دست
شكوفايي  شاهد آرزومندم سال هر مثل(!!) 

 هاي سال در كشورمان تئاتر دائمي و واقعي

 بالتكليفي و انجماد اين از و باشيم آتي

پر  و يافته گسترش ها سالن.آييم بيرون
 ، وماندگار دار جان ها باشند ، نمايش رونق

 واقعي حقوق و رازي و شاد تماشاگران

 فرهنگي كشور عظيم بخش كه تئاتري جامعه

 شده، شناخته جامع و كامل طور به ماست
 .بگذاريم  احترام آن به و داشته باور را آن
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 با نمايش هم هوايي 93افسانه ماهيان در سال 
خوش درخشيد . او با دو بار اجراي هم هوايي در 
سالن هاي تهران و اجرا در شهرستان شيراز و 

همچنين حضور در بخش بين الملل جشنواره تئاتر 
 را به پايان برد . به اين بهانه 93فجر ، سال 

گفت و گويي مختصر با وي ترتيب داديم تا در 
 از اوضاع تئاتر در سالي كه گذشت 93پايان سال 

 با خبر شويم .

مصــــا حبـــــه

بهاري تئاتر فستيوال بهـــــــــــــــار فستیـــــوال ويژه نامه

 ، صبوري هنرمندان تئاتر است 93افسانه ماهيان : اتفاق خوب سال 

؟ديديدچطور 93 سال در را تئاتراحوالواوضاع

 احوال و اوضاع در خاصي اتفاق يعني گذشت . 92 سال در كه بود شكلي همان به93 سال در تئاتر احوال و اوضاع
 عدم ، سالن كمبود تا گرفته ها سالن افزاري سخت مشكالت از ، بود قبل مشكالت همان مشكالت . نيفتاد تئاتر

 ما و بوده همان همچنان ها اين همه . فجر تئاتر جشنواره وضعيت و فرهنگي كالن مديران  ، مجلس و دولت حمايت
  .كنيم نمي مشاهده را باشد بهبود به رو كه تغييري فعال

، از كدام اتفاق نام مي بريد ؟ ببريد نام را بد اتفاق يك و خوب اتفاق يك 93 سال اتفاقات از بخواهيد اگر

 بيماري دوران در حال هر به . است تئاتر خانواده در كشورمان عزيز همكاران و هنرمندان دادن دست از ، بد اتفاق
 اين وقتي . متاسفانه شدند مي حمايت خانه وزارت طرف از بايد شان زندگي و بودن زنده زمان در و افراد اين

  . دهيم انجام توانيم نمي ديگري كار افسوس و جز ! شد چه كه فهميم مي تازه دهيم مي دست از را عزيزان

 شامل نيز هنرمندان و كرده پيدا شيوع جامعه در سرطان بيماري حاضر حال در . است مهم خيلي هنرمندان بيمه قضيه
  .است مهمي بسيار مسئله اين ، شوند مي آن

 . هستند كار به مشغول و  اند نداده دست از را اميدشان تئاتر اهالي و هنرمندان هنوز كه است اين خوب اتفاق
 مي ادامه را تئاتر ،  داريم مان حرفه به كه عشقي خاطر به هميشه است كه مي توان گفت . خوبي اتفاق تنها اين
 را تئاتر و كنند مي كار همچنان كه است تئاتر هنرمندان صبوري ، خوب اتفاق  .بماند مسكوت گذاريم نمي و دهيم
  . اندداشتهنگهپاسرفـعال
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  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال
 چگونه را كردند كار به شروع 93 سال در ها آن بيشتر  كهخصوصيهايسالنشدناضافه
 ؟ كنيد مي ارزيابي

 يساز خصوصي 44 بند به توجه با بايد خانه وزارت كه اين به مشروط است مثبتي اتفاق قطعا
 مي تئاتر سالن به تبديل را مكاني و گذارم مي اي سرمايه يك من كه اين صرف به و كند حمايت

 . نباشد،  كنم

 اين از بايد مجلس و خانه وزارت همچنين و بدهد سوبسيد ( يارانه ) نوعي من به بايد دولت 
 . كنند استقبال اتفاق

 سالن آن بارز نمونه.  شود حمايت بايد دبمان سرپا و زنده بتواند كه اين ادامه برايروند  اين
 انجام شان شخصي اندك سرمايه با را كار اين و هستند تئاتري ها بچه خود كه است باران تئاتر
 و مادي حمايتي گرو در ها آن حيات دهند ؟ ادامه فعاليتشان به توانند مي چقدر مگر.  دادند
 و شود منتقل بزرگتري محل به خواهد يم فردا باران تئاتر اگر يعني.  است مسئوالن معنوي
 .  بگيرد سوبسيد دولت از بتواند بايد كند تجهيز را خودش

 تئاتر سالن به رامكاني  و بسازم تئاتري سالن شخصي سرمايه صرف به بتوانم من كه اين فقط
 يك آن  ، است نكرده هنري دولت ؟ است كرده چكار دولت ديگر وقت آن پس،  كنم تبديل
 مركز مثال عنوان به ولي كند. مي را كار اين كه كسي به آفرين واقعا و شود مي شخصي كار

 مثل كوچكتر خيلي هاي سالن يا ها آموزشگاه در ؟ كند مي كار چه باران تئاتر براي نمايشي هنرهاي
 داده مالي امكانات ها اين به بايد؟  ديگري چه مي كند جاي هر يا و مشايخي ، نو موج ، نقطه سه
 اجرا جا آن در ها گروه كه اين يعني معنوي حمايت چون.  است مهم خيلي اتفاق اين و شود
  !  مجوز يك ماند مي فقط و كنند مي
 هر يا و اي حرفه گروه هاي بهحتي  يا شوند .و تجهيز ها آن تا گيرد صورت مالي حمايت بايد اتفاقا
اينكه اين كار خوب است يا نه  صرف فقط.  دشو داده بيلبورد تبليغات براي كند ، مي اجرا كه كسي

 چه مجلس فرهنگي يا كميسيون خانه وزارت ،  نمايشي هنرهاي مركز ، دولت فايده ندارد . پس
؟ كند مي

 و است خوبي ايام اينكه به توجه با ؟ چيست نوروز در تئاتر تعطيلي با رابطه در شما نظر
 . ببينند تئاتر دارند فرصت مردم

ست.طبيعي ،  باشد تعطيل روزي چند بايدكه در اعياد  ديگري كشور هر در نوروز مانند اترتئ تعطيلي
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  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

 بسيار ما تعطيالتاينكهوليكنند .كاربهشروعهمهنوروز اول روز ازبگوييمتوانيمنمي
 جلوي سنگ . دهد ادامه خودش فعاليت و حيات به تئاترخيلي خوب است كه  ، است طوالني
 باشد داشته را اش آمادگي تئاتري يك باشد قرار اگر.  نيندازند دارند آمادگي كه ييها گروه پاي
 خيلي شود مي و داريم سالن همه اين ما حال هر به !؟ نه كه چرا برود اجرا هم نوروز در كه

 .  اجرا شود كارها

  ؟ بگيرد خود به بهاري شكل تواند مي تئاتر چگونه  شما نظر به
 يا و سنتي نمايش بياييم ما يعني  ؟ چه يعني تئاتر در بهار.  است خصيش خيلي موضوع اين

 جاذبه بحث در اگر و خواهد مي مدت طوالني هاي ريزي برنامه ها اين ؟ كنيم كار نوروزنامه
 خانواده يك ما خياباني تئاتر هاي بچه ؟ كند فعاليت تواند نمي خياباني تئاتر چرا باشد گردشگري
 كه بگويد ديگري كس هر يا و شما يا ماهيان افسانه منِ كه شود نمي را ها اين و هستند بزرگ
 ؟ كنم بايد چكار.  كنم كار بهاري كار يك نوروز خاطر به خواهم مي

 همه اين براي و كنيد گذاري سياست بايد شما ولي.  دهيد خط هنرمند به توانيد نمي كه شما 
 كار ها گروه اين بتوانند تا،  شود ريزي برنامه بايد داريم كه خياباني و آييني و سنتي هاي گروه
 تئاتر آنها همگي.  داريم مبارك و عروسكي هاي نمايش. ما انجام دهند  خودشان حيطه در را خود

 با شود نمي تئاتر در بهار المان كردن بيان با وگرنه.  شود ريزي آن برنامه براي بايد و هستند
 شما و است نمايشي هنرهاي مركز وظيفه همگي ها اين.  فتدبي اتفاق اين ديگر نفر چند و من
  .بپرسيد  آنها از را ها سوال اين بايد

؟ ببريد صحنه روي به كارهايي چه است قرار و داريد اي برنامه چه 94 سال در

يك،كنمهنرخيلي اگر چون!!  نه كههايينمايشچه
 نمايش تواند مي كارگردان كدام.  ببرم صحنه روي نمايش
 حداقل! ؟ ببرد صحنه روي به سال طول در را هــايي
 !توانم  نمي من كه بگويم توانم مي

 پاييز براي كه كنيم مي كار صدري خانم با نمايش يك انشاهللا
 با و برسد كار ، شود فرصت اگر . شود مي آماده آينده سال
 صحنه روي به را كار اين برسم توافق به نظر مورد سالن
 .رمبمي
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  بهار خنده زد و ارغوان شكفت
به سرعت پايان يافت. و در آغاز سال  1393سال 

نو بودن شك مي كنم. و به  جديد، سالي نو،  من به
اينكه چه چيز قرار است نو شود؟ ....  پيرامونمان، دل 

  ها و ذهن هايمان، دانش و دستاوردمان .... 
سالي كه گذشت براي عده محدود ي در تئاتر سالي پر 
بار بود. و اما براي جماعتي بسيار ، چون سال هاي 

  گذشته نواميدانه تر از پيش. 
ي نو از خود مي پرسم اگر اجراي اكنون در آغاز فصل

نمايشي نداشتم ، يا كارگاهي برگذار نمي كردم ، چه 
بايد مي كردم؟ آيا چاره اي جز خانه نشيني و يا در 
وادي ديگري به كاري ديگر مشغول شوم ، راه ديگري 
وجود داشت؟! ما در هر سال به اگر ها  ، شايد ها و 

وران در اي كاش ها و يا لطف و كرم مديران و دا
جشنواره ها اميد بسته ايم كه چه بسيار نواميدانه و 

  ويران گرايانه است.
 8760روز ،  365يك سال چهار فصل ، دوازده ماه، 

ثانيه  است. 31536000دقيقه و 525600ساعت و
اين يك سال از عمر يك كارگردان در تئاتر است كه 

  بر باد نوشته مي شود. 
در ماه سوم از سالي كه در حال اتمام آنيم ، مدير 
ارشد تئاتر ايران در نشست مطبوعاتي خود براي ارائه 

اعالم كرد كه متاسفانه سال  93سياست هاي سال 
را براي برنامه ريزي از دست داده ايم و بايد از  93

برنامه ريزي كنيم.!!!!!!!!  94هم اكنون براي سال 
  ؟؟؟؟؟؟ 

روز ديگر  272روز گذشته و  93ها روز تن 365از 
ساعت كه برابر  6528باقيست يعني چيزي در حدود

  دقيقه  391680است با 
..... و مدير ارشد ما مي گويد كه زمان را از دست داده 

  است. 
براي به دست آوردن محصولي با كيفيت، كارگردان و 
تمام گروهش در كنار هم تالش مي كنند تا براي لحظه 

مايش برنامه داشته باشند. براي دقيقه ها و لحظه آن ن
ثانيه هايش ... با مديريت زمان ، سال ها و روز ها را 
در يك نمايش  به كمترين  زمان ديداري و شنيداري 

  مي رسانند تا زمان تماشاگر را مديريت كرده باشند. 
اما چه كسي پاسخ گوي زمان از دست رفته يك گروه 

در سالي كه گذشت مكان تئاتري است ؟! درحالي كه 
اجرا نداشته، بودجه اي دريافت نكرده و پس از تمرين 
بسيار با كج سليقگي مديران و يا بازبين هاي جشنواره 

  اي متوقف مي شوند.  
مديران ما آيا براي ماه و روز ها و ساعت هاي ما 

  تئاتري ها برنامه اي دارند؟

  يـاد داشــــت

ـــوالبهـــــــــــــــار فستیــ بهاري تئاتر فستيوال   ويژه نامه

آرش دادگر
اترـــــــدرس و كارگردان تئـــم
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  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

ما در تئاتر و اجراي يك اثر نمايشي تالش
مي كنيم زمان مرده را براي تماشاگر به 
حداقل برسانيم. در حالي كه مديران ما تالش 

ارائه نكردن برنامه  مي كنند زمان مرده براي
هايشان بخرند. نمونه اش آماده نشدن تئاتر 

  شهر  در سر وعده اي كه داده بودند.
من هميشه از شروع سال جديد در حرفه ام 
مي ترسم ، چرا كه تا چهار ماه اول سال 
همه گيج مي زنند و منتظر سياست هاي 
سال جديد هستند و يا منتظر بودجه و تخصيص 

سال تئاتري ما چهار ماه است آن ..... عمال 
، از شهريور ماه تا پايان جشنواره تئاترفجر .... 
چهار ماه مدت برنامه ريزي مديران تئاتري 

  ما است در طول يك سال  از دوازده ماه 
با اين همه در آغاز سال نو من اميدم را 
شايد از مديران و برنامه ريزان تئاتر ، شايد 

ن فرهنگي و تئاتر از سياست هاي غلط و كال
به ظاهر خصوصي، ازدست داده ام؛  اما 
اميدم را به زندگي ، به حمايت همسر و 
فرزندم در تمام لحظات حرفه ايم، به گروه 
تئاتر كوانتوم و تمامي اعضاي خوب و پرتوان 

از دست ...آن  و به دوستان خوبم
نداده ام . ما هنوز هم چون جنگجو مي جنگيم 

يك گالدياتور نه براي شكر نه  براي به مانند 
  شكايت، تنها براي روح مبارزه 

آرزويي جز سالمتي براي تمامي تئاتري هاي 
  خوب سرزمينم ندارم. سالمتي .... و آرامش

 سال نو مبارك
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  تماشاخانه باران
هنرهاي نمايشي باران به مدير مسولي خيام وقار آموزشگاه 

و با هدف در تهران تاسيس گرديد  1390سالدر كاشاني
يد در عرصه فرهنگ و هنر از وزارت آموزش، پژوهش و تول

اين آموزشگاه فعاليتخود را با فرهنگ واجازه فعاليت گرفت . 
اين آموزشگاه با در و و دو پالتو آغاز كرد نمايشي چند رشته 

برگزاري بزرگترين كارگاه آموزشي هنرهاي نمايشي در سه 
فر از اساتيد دانشگاهي تئاتر و سينما گامي بزرگ در ن40نويسي با حضور حدودنامهگرايش بازيگري، كارگرداني و نمايش
  . جهت تحقق اهداف خود برداشت

زير مي باشد :تر باران به شرح تئا 94هاي اجرايي نيمه نخست سال برنامه

ارديبهشت 11آبادي از نهم فرودين تا به نويسندگي حميدرضا نعيمي و كارگرداني ميالد نيك "رابينسون كروزوئه"
 19عت ماه، سا

20: 03تارديبهشت ماه، ساع 11فروردين تا  16به نويسندگي اسالوير مروژك و كارگرداني شايان افكاري از  "پليس"

19خرداد، ساعت  13ارديبهشت تا  13نوشته و كار مهدي كوشكي از  "عبد"

21خرداد، ساعت  13ارديبهشت تا  13به نويسندگي حميدرضا نعيمي و كارگرداني محمد برومند از  "خانه كاغذي"

19تير، ساعت  26خرداد تا  17به نويسندگي فارس باقري و كارگرداني سيامك احصايي از  "درياي واژگون"
 26خرداد تا 17ام دهكردي از نمايشي كه هنوز نام آن مشخص نشده است به نويسندگي محمد ياراحمدي و كارگرداني پي

21تيرماه، ساعت 
21و  19مرداد ساعت  30تير تا  28رضا كوهستاني از نوشته و كار امير "شنيدن"

19به نويسندگي آنتوان چخوف و كارگرداني رضا گوران از اول شهريور تا سوم مهر، ساعت  "سه خواهر"

21گامي از اول شهريور تا سوم مهر، ساعت به نويسندگي محمد چرمشير و كارگرداني ندا هن "خانه"

گــــزارش  

ـــوالبهـــــــــــــــار فستیــ بهاري تئاتر فستيوال   ويژه نامه

 سالن خصوصي تئاترمعرفي يك
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 در عين محدوديت ،
 به خالقيت رسيده ايم
كشد به  در راهي قدم گذاشته ايم كه سالها طول مي

يان هنري اثر گذار در جامعه شناخته عنوان يك جر
شود. توليد تئاترهاي  حرفه اي با افرادي كه جزء 
كيس هاي اجتماعي مي باشند و داراي معلوليتهاي 
ذهني ، جسمي و حركتي ، ناشنوا و نابينا ، هر چند بسيار 
سخت و طاقت فرساست اما به شدت تاثير گذار و 

ديت به غني از خالقيت هايي است كه در عين محدو
حضور گروه نمايشي  93آن رسيده ايم. در سال 

پاپيون در جشنواره بالروس و كسب عنوان بهترين 
نمايش و كسب مقام بهترين بازيگر زن كه معلوليت 

پرده برداري  "ذهني و جسمي داشت اجراي نمايش 
در خانه نمايش اداره تئاتر و پالتوي مشايخي كه  "

يم و توليد و ساخت شب اجرا را تجربه نمود75جمعا
با پنج بازيگر كم توان ذهني  "در انتظار گودو  "نمايش 

گروه  93از اهم فعاليتهاي گروه پاپيون بود . در سال 
ر پاپيون دوستاني پيدا كرد كه به شدت در كنار خود تئات

آنها را حس نموديم. اصحاب محترم رسانه ، سايت 
هاي مختلف تئاتري و هنري، تماشاگراني كه هم اكنون 
جزء خانواده پاپيون هستند و مدام در جريان اخبار گروه 

 94هستند ، همگي الطاف خداوند منان بود . در سال 
اپيون در جشنواره روسيه ، لهستان ، حضور گروه نمايش پ

پزشك نازنين  "برزيل و توليد و ساخت نمايش هاي 
اوژن يونسكو  "آوازه خان طاس  "نيل سايمون و  "

از اهم فعاليت  "صندلي ها  "و اجراي عموم نمايش 
. گروهي كه  هاي گروه پاپيون در سال آينده خواهد بود.
ش معلولين در به عنوان يكي از چهار گروه فعال نماي

جشنواره شمسه شهرداري تهران به فعاليت مي پردازد 
و تمامي سرپرستي آن را بنده بر عهده دارم. اميدوارم 
اجراي نمايش هاي ما عالوه بر لذت تكنيكي به 
تماشاگر موجب ايجاد محبت هايي شود كه در زندگي 
كنوني شهري ما كمتر از قبل حس ميگردد حضور اين 

اما پرتوان خود نشان دهنده لطف  هنرمندان معلول
خداوند بزرگي است كه انسان را اشرف مخلوقات خود 
خواند و به همگان ثابت نمود انسان بودن زمينه 

  فرشته شدن است .
در پايان پيشاپيش ضمن عرض تبريك به مناسبت فرا 
رسيدن نوروز باستاني و بهاري دل انگيز آرزوي 

 د عزيزم ــو اساتي نسالمتي و توفيق براي يكايك دوستا

  يـاد داشــــت

ـــوالبهـــــــــــــــار فستیــ بهاري تئاتر فستيوال   ويژه نامه

حسين رحيمي
اترــــــردان تئـــــــكارگ
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  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

و از همين جا الزم ميدانم از زحمات تمام 
دوستاني كه در كنار اين گروه هستند كمال 
تشكر و قدرداني را داشته باشم. باالخص 

ه عنوان مشاور فني استاد دكتر رحمت اميني ب
گروه و سرپرست گروه كارگرداني ، جناب 
آقاي حميد كياني به عنوان دبير مجموعه 
جشنواره هاي شمسه ، دوستان و همكاران 
عزيزم در گروه نمايش پايپون و تمام 
دوستاني كه به نحوي درگير اين گروه نمايشي 

هستند.   
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  نيروي خيال، ميراث آن روزهايمان

بچه كه بوديم، يك دل خوشي ساده مان خالصه ميشد 

اده به شمال يا باغچه اي در روستاي آبا در سفر با خانو

واجدادي پدربزرگ ولذت شيطنت سر بيرون كردن از 

پنجره ي ماشين... علي رغم توصيه هاي پدر و مادر در 

باب خطرناك بودن اين كار، باز عشقمان مي كشيد 

سر و دستمان را از پنجره بيرون كنيم... باد خنكي كه 

مي پيچيد و گاه باز به صورتمان مي خورد و در گوشمان 

نگه داشتن چشمها را دشوار مي كرد... ديدن رديف 

درختها كه به سرعت از برابر چشمانمان مي گذشتند و 

سايه هاي بلند و متناوبشان در انتهاي روز، پرشهاي 

نوري دستگاه آپارات پدر را تداعي مي كرد... جيغ 

زدنهاي گاه و بيگاه هنگام گذشتن از تونل و شگفتي 

لنجار ن دهانه نوراني انتهاي تونل در دل تاريكي... كديد

رفتن با سرعت بادي كه مدام مي خواست كف 

دستمان را كه از پنجره بيرون گذاشته بوديم به عقب خم 

كند... همگي در يك چيز خالصه ميشد: لذت عبور كردن و 

پشت سر نهادن دنيا... هر چه سرعتمان بيشتر بود، 

  شاديمان هم عميقتر ميشد انگار...

تر شده باشيم... اما امروز شايد اندكي از آن روزها بزرگ

هنوز كودكي هستيم داخل ماشين زمان كه كمي بيش از 

سرعت آنروزها به پيش مي رود... بسوي جاده اي كه 

انتهايش را مثل آنروزها نميشود ديد.. آنقدر سريع به 

جلو مي تازد كه گاه بايد تمام سلولهاي مغزمان را مثل 

 و پايين رشته هاي كامواي مادربزرگ در يه رج ممتد باال

با دقت و ظرافت كنارهم بچينيم تا تصويري از آنروزها 

دوباره در خاطرمان نقش ببندد... فرقش در اينست كه 

شور و نشاط ديروز جايش را به سكوت و نگاه عميق 

سرعت اين ماشين كه قبال شگفت انگيز بود،  داده...

  .  . . دــه با درد باشـختـز و آميــالل انگيـــايد مـــحاال ش

  يـاد داشــــت

ـــوالبهـــــــــــــــار فستیــ بهاري تئاتر فستيوال   ويژه نامه

رامين سياردشتي
اترـــــكارگردان و بازيگر تئ
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ديروز كوه و دشت و مزرعه و درختان را

پشت سر مي گذاشتيم و امروز دوستان و 

رفقايي كه يا مرگ يا قهر يا سفر يا هرچيز 

ديد مي كند و ما ديگري آنها را در دل جاده ناپ

ميرويم همچنان با اين ماشين لعنتي كه 

معلوم نيست اينهمه سوخت را از عمر ما 

  مي گيرد يا آنهايي كه دوستشان داريم...

يكسال ديگر هم گذشت... به اندازه سيصد و 

شصت و پنج روز ديگر مسافر اين ماشين 

شديم كه نه بر مدار گرد ساعت كه بر خط 

ها به پيش ميرود... ممتد جاده اي بي انت

يكسال به سنمان اضافه شد و از عمرمان 

كم... يكسال خنديديم و گريه كرديم... هم بر 

صحنه كوچك نمايش و هم بر سن وسيع 

زندگي... مي دانيم كه اين ماشين هرگز در 

راه حتي به قدر ثانيه اي توقف ندارد، اما 

نيروي خيال را كه ميراث همان روزهايمان 

ت، هنوز داريم... خيال كنيم كه ماشين در اس

خيالمان ناگهان مي ايستد و به ما اجازه مي 

دهد پياده شويم و خستگي كوتاهي در كنيم... 

نگاهي به پشت سر بياندازيم و از آنچه پشت 

سر گذاشتيم مثل سابق غرق لذت و رويا 

شويم و  دوباره بنشينيم و براه بيافتيم... 

اب باز كالف سردر گم بخواب برويم و در خو

خيال را نظمي بدهيم و تصويري زيبا و 

ايي كه ماشين ما را خواستني بسازيم از ج

  خواهد برد...

سال نوي تان پر از رويا و لذت و عشق و 
آرامش...       
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  "عزيز شنگال "تا  "تانگوي تخم مرغ داغ  "ايران از  اترئتهاي  " ترين "

حال كه روزهاي پاياني اسفند را پشت سر مي
ندازيم و بيابه پشت سر  نگاهيجا دارد گذاريم ، 

 مروري كنيم تا 1393 سالتئاتر ايران را در 
از ميان تمام نمايش هايي كه به روي  بتوانيم

صحنه رفته اند آن ها را كه به نوعي ترين بوده اند 
ترين هايي از نظر پربازيگرترين ، را معرفي كنيم . 

پركارترين كارگردان و نويسنده ، پرحاشيه ترين 
  . نمايش و ..

"غبار  " قيمت بليط را نمايش گران ترين_

به نويسندگي انوش معظمي و كارگرداني محمدرضا 
به خود اختصاص تومان ،  40000با قيمت مداحيان 

  داده است .

به نويسندگي و "عزيز شنگال  "نمايش  _
بازيگر ،  62 كارگرداني قطب الدين صادقي با 

  نمايش امسال بود .پر بازيگرترين 

نمايش در 34شهر با ميزباني مجموعه تئاتر  _

سالن اجرايي سالپركارترن سالي كه گذشت ، 
بوده است .  93

از ميان كارگرداناني كه امسال نمايشي را به  _
كارگردان با دو نمايش در 6 روي صحنه برده اند ، 

گـــــــــــــــزارش

ـــوالبهـــــــــــــــار فستیــ بهاري تئاتر فستيوال   ويژه نامه

مي قرار پركارترين كارگردانانليست 

 "با نمايش هاي  نادر برهاني مرندگيرند. 

ميكائيل ،  "پاييز  "و  "مرگ فروشنده 
و "هفت پرده  "با نمايش هاي  شهرستاني

با حميدرضا نعيمي،  "در پوست شير  "
،  "فاوست  "و  "سقراط  "نمايش هاي 

 "خانه واده  "با نمايش هاي محمد مساوات 

آروند دشت آراي،  "قصه ظهر جمعه  "و 
م ، تهران ، آمستردام لندن ، ر "با نمايش هاي 

با كاوه مهدوي ، "رد پاي صورتي  "و   "
شانس داشتن  "و  "پوتين ها  "نمايش هاي 

.در ليست پركارترين ها قرار مي گيرند  "ته ديگ 

با حميدرضا نعيمي، در ميان نويسندگان  - 
 "،  "فاوست  "،  "سقراط  "سه نمايشنامه 

وات محمد مساو  "كالون و قيام كاستليون 
قصه ظهر  "،  "خانه واده  "نيز با سه نمايشنامه 

آشپزنامه ي بي چاره ي رستم آبادي  "،  "جمعه 

امسال پركارترين نويسندگانجزء "
ي ،ــــــبودند و اما در ميان نمايشنامه نويسان خارج
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نوعي "با سه نمايشنامه ي  آرتور ميلر
مرگ  "،  "سقوط  "،  "داستان عاشقانه 

پرطرفدارترين نمايشنامه  "فروشنده 
در ميان كارگردانان ايراني نويس خارجي

  . است 
اتر فجر ئدر سي و سومين جشنواره ت _

به نويسندگي و "بوقلمون  "نمايش 
كارگرداني خيراهللا تقياني پور در بخش تازه 

نمايشنامه نويسي ، جايزه   4هاي تاتر ايران 
، كارگرداني ، بازيگري زن و موسيقي را به 

" بيرون پشت در "مايش. دست آورد 

به نويسندگي فولفاگانگ بوشرت و كارگرداني 
بخش بين الملل ايمان اسكندري نيز در 

جايزه طراحي صحنه ، بازيگري مرد  4 توانست 
را  نت داورائ، طراحي لباس و جايزه ويژه هي

نمايش  دو بنابراين اين .به دست آورد 
بيشترين تعداد جايزه را از جشنواره 

  .دريافت كردند  اتر فجر سي و سومئت

 نمايش سالپرحاشيه ترين و اما  _

نگوي تخم تا "را مي توان نمايش  93
كارگرداني ونوشته اكبر رادي  "مرغ داغ 

شروع حاشيه هاي  .هادي مرزبان دانست 
را مي  "تانگوي تخم مرغ داغ  "نمايش 

توان از زمان جشنواره فجر سي و دوم 
به دليل آنكه دبير جشنواره بودجه . دانست 

نمايش ، اي براي تهيه دكور به مرزبان نداد 
سرانجام نمايش . از اجرا در جشنواره بازماند 

ارديبهشت ماه در  "تانگوي تخم مرغ داغ  "
رفت اما پس از  به روي صحنهتاالر وحدت 

. سي و سه شب ، اجراي آن متوقف شد 
بخشي از قوه قضاييه با صدور بيانيه اي مبني 
بر  وجود برخي اقدامات خالف موازين 

ايش جلوگيري كرد كه از ادامه ي نم ، اسالمي
 "پس از چند روز پيگيري عوامل نمايش ، 

دوباره به صحنه  "تانگوي تخم مرغ داغ 
پس از اتمام نمايش ، خبر سكته . بازگشت 

 "بار ديگر نمايش ، ي مغزي هادي مرزبان 
را بر سر زبان ها  "تانگوي تخم مرغ داغ 

فرزانه كابلي ، همسر مرزبان دليل . انداخت 
را فشارهاي ناشي از اين  سكته ي او

 "نمايش عنوان كرد و اينگونه شد كه نمايش 
به عنوان پرحاشيه  "تانگوي تخم مرغ داغ 

.ترين نمايش سال شناخته شد 
	  "عزيز شنگال  "در نهايت نمايش _

به نويسندگي و كارگرداني قطب الدين صادقي 
برترين نمايش سال از نگاه به عنوان 
  .انتخاب شد  اتر فستيوالئتمخاطبين 
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  ياد اون روزا بخير ... !
ياد اون روزا بخير... دوران بچه گي... زمستانهاي واقعي... انتظار 

وي كشيدن هاي بي پايان براي اومدن عيد... نوشتن هاي ر
روز مانده به عيد... خونه تكوني و خريد عيد...  15تخته سياه ... 

دلمون ميخواست فالن كفش رو مي خريديم اما كفش 
كناريش رو برامون مي خريدن ... ولي بازم شاد بوديم... رها 
بوديم و بي دغدغه... آخه بهار بود دست خودمون نبود كه... 

ازي هاي كودكانه در سرمست بوديم و سبكبال... بهار بود و ب
كوچه هاي خاكي شهرمون... مشقهاي فراوان كه معلم براي 
سيزده روز عيد تعيين كرده بود و ما همون روز اول يه خط در 
ميون همه رو مي نوشتيم تا از شرش خالص بشيم... و 
عيدي گرفتن... آخ كه چه كيفي داشت... آخ كه چقدر همه چيز 

ال پدر... پدر نازنين و بزرگوار ساده بود و صادقانه... و هر س
سر سفره هفت سين برامون دعا مي كرد كه سال رو با 

  عشق و دوستي و بركت شروع كنيم...
بزرگ "ولي نمه نمه كه نه،شايد حتي كمي هم با سرعت مثال 

... االن ديگه خيلي از سالها بدون ديدن زمستان بهار "شديم
االن ديگه راستش رها نيستيم و بي دغدغه... از راه ميرسه... 

االن هر سال سر سفره هفت سين ياد دعاي زيباي پدرم مي 
افتم ... براي همه دعا مي كنم سال رو با چيزهايي كه دوست 
دارن شروع كنن و ادامه بدن زندگي و كارشون رو با چيزهاي 

سم نو بهتر... آرزو مي كنم براي خانواده تئاتر بوي بهار، بوي مو
باشه ، موسمي كه با خودش عطر گشايش سالن هاي تئاتر رو 
داشته باشه ، عطر اجراهايي كه نگران تعطيل شدن نباشن . بهار 

  موسم شادي و سالمتي و بركت باشه براي خانواده تاتر .
رو با چيزي كه دوست داشتم شروع كردم... با  93من نوروز 

  اط .تئاتر... س مثل سقراط... با نمايش سقر
رو هم دوباره با سقراط شروع كنيم و بياموزيم  94و قراره سال 

از اين فيلسوف بزرگ كه گفت: خودت رو بشناس ...خودت رو 
  مثل يك انسان بشناس....حد و مرزت رو بشناس...و.....

  نوروزتون خجسته
  يشه شاد باشيد و سالمتهم

  يـاد داشــــت
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سياوش چراغي پور
بازيگر تئــــار
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چه سالي بود ، سالي كه گذشت و اين شيب ماليم 
چه بر سر تئاتر و سينما و همه ي صنوف هنري نياورد 

ر و حل شود هر آنطو 5+1. اميد كه شكسته شود اين 
كه خدا مي خواهد ، نه آنكه بدخواهان بخواهند .

واقعيت اين است كه هر نهادي بدون پول و با بضاعت كم 
مالي نمي تواند كيفيت و كميت را به طور همزمان داشته 
باشد . چه بسا در تئاتر فجر سالي كه گذشت ، تعداد نمايش 
هاي خوب ايراني و خارجي روي هم رفته  از انگشتان دو 

تجاوز نمي كرد و اين مصداق در جشنواره فيلم فجر نيز  دست
وجود داشت . مانده ام كه چطور براي آناني كه اختالس 
ميلياردي و ميليوني مي كنند ، پول هست ولي براي مردم و 
به ويژه هنرمندان پولي در كيسه و خزانه نيست . مانده ام كه 
م چطور براي كمك هزينه اجرايي و گرفتن پول ، آن ه

چندرغاز بايد كپي كارت ملي دهي ، و چند امضا دهي ، ولي 
ميليون توماني نيازي به وصيغه  6500براي گرفتن وام 

نيست . هنر در دنياي امروز به كيفيت بسته است و كيفيت 
، امري است اجتناب ناپذير كه رابطه اي مستقيم با پول دارد 

كارگردان حرف اول را مي زد چه در . چه بسا در دوره هايي ، 
تئاتر و چه در سينما ، اما بدون شك در سال هاي اخير تهيه 

كننده حرف اول را مي زند . سالي كه گذشت سال خوبي براي 
مارادونا را ول كن  "هنر نبود . ياد آن لطيفه اي افتادم كه 

اميد كه بعضي از مسئوالن به بهانه ي  "غضنفر را بچسب . 
اي كثيف اهواز و اصفهان و تهران را فراموش نكنند . هو 1+5

درصدي ، چندين درصدي نان و برق ، آب و گاز را  10گراني 
فراموش نكنند و به اين بهانه دنبال گرفتن آن يارانه ي 
چندرغازي نباشند كه از مردم بگيرند . بودجه ي تئاتر همچون 

ماه كه هر يارانه اي است كه توهين آميز و چه بسا نه سر هر 
شش ماه داده مي شود . اميدوارم در سالي كه مي آيد سونامي 
سرطان براي مردم و هنرمندان نباشد . اميدوارم دوره اختالس 
به سر برسد . شايد از اين طريق آرامش فكري در روح و جان 
مردم و به خصوص هنرمندان كه شاخك هاي تيزي دارند ، 

ل باران و بركت قرار بده و دميده شود . خدايا سال جديد را سا
مباد كه دروغ و خشكسالي بر ما مستولي گردد .

  يـاد داشــــت
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سيروس همتي
كارگردان و بازيگر تئــــــاتر
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مطمئن باشيد  "مصطفي عبداللهي : 
در ارديبهشت  "در اعماق "كه 

  " به روي صحنه مي رود . اهم

در "كمتر كسي است كه اجراي جشنواره اي نمايش اشاره : 

نوشته ماكسيم گوركي و با كارگرداني مصطفي عبداللهي را  "اعماق 

در آخرين شب سي و سومين جشنواره تئاتر فجر ديده باشد و لذت 

دقيقه كه توانست  120پرده و به مدت  4نبرده باشد . اجرايي در 

مخاطب گريزان اين روزهاي تئاتر را در طول اجرا با خود همراه كند 

  ش كند .و راضي روانه ا

نمايشي كه از اگر حق نگذريم ، با توجه به سطح كيفي اش ، در 
  جشنواره ناديده گرفته شد  .

در جشنواره و به اميد روي صحنه رفتن آن  "در اعماق"به بهانه اجراي 

كارگردان اثر ،  عبداللهي ،در سال نو ، مصاحبه اي داشتيم با مصطفي 

تن از بازيگران آن .  عليزاده ، دو شهين امير عباس توفيقي و

كه  دوستانههايي گفت و گويي صميمانه و دلپذير و همراه با در دل 

  نتيجه اش را در ادامه مي خوانيد :
در اين نمايشنامه چه  ؟!  "در اعماق"هي چرا لآقاي عبدال

  ؟ اين متن را انتخاب كرديد ويژگي هايي ديديد كه 

 نوشتهمطلب كوتاهي كه در بروشور اگر به  : مصطفي عبداللهي

مي توان فهميد كه چرا اين متن را  ، شده است دقت شود

هايي كه براي كار كردن انتخاب مي  اساسا متن. انتخاب كردم 

نمي توانم حتي يك قدم  ، من را درگير خود نكننداگر كنم 

بايد  ، به خصوص كار تئاتر م كه من هميشه معتقد.  بردارم

اين ويژگي را نداشته  اگر و دش را داشته باشدحرف زمانه خو

بسيار كساني هستند كه مي .  آب در هاون كوبيدن است، باشد 

لذت  هم مردم و مردم را سرگرم كنندبهتر توانند خيلي زيباتر و 

بلد نيستم و نمي خواهم بلد باشم  شكل رامن آن  اما ؛ ببرند

رهاي تفنني هستند اتئچون آنها ت، البته نه اينكه مخالف باشم ، 

آن  من به شايد، اما خود خوب هستند و سطح كه در نوع 

در جامعه زياد است آنقدر عالقه اي ندارم و يا اينكه تعداد آنها 

. قدم بردارم به روشي ديگرمن  ممي گوي ديگر هك

  مصا حبـــــــه

ـــوالبهـــــــــــــــار فستیــ بهاري تئاتر فستيوال   ويژه نامه
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  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

چيزي  همان "در اعماق  "در نمايش اين رنابب

، همان را كه در اجرا و يا متن مي بينيد 

كه من در جامعه خودمان مي بينم  ي استمختصات

 ويدگ به من مي يمسئوليت ست كه، اين گونه ا

بقيه ي .  به نمايش در بياور را تو اين كار

اترهايي هم كه داشته ام مي توان گفت به ئت

 .ند همين شكل بوده ا

چه چگونه شكل گرفت و "در اعماق "گروه    

 ؟ميزان براي اين كار تمرين كرديد 

 تئاتر داشته ايم درهميشه اين معضل را  عبداللهي :

كه  يور كه بايد و شايد نتوانسته ايم از بازيگرانآنط كه

 ، هستند و تجربيات بيشتري دارند هاستخوان خرد كرد

به خصوص وقتي كه پاي جشنواره به  . استفاده كنيم

چرا كه جشنواره حق الزحمه اي به بچه ها  ، ميان بيايد

براي يك آدم حرفه اي بسيار كار  . پرداخت نمي كند

هد بيايد و چند ماه از وقت خود مشكلي است كه بخوا

متاسفانه . از طرفي همچنين كار سنگيني كند صرف را 

از بازيگران  بسياري وجود داردكه به دليل شرايط مالي 

 ترجيح مي، هستند  هم كه از دوستان و همكاران ما

كار كه البته اين  ، دهند كه در سينما و تلويزيون كار كنند

يك بازيگر خوب كه چرا ، به نظر من خيلي غلط است 

الاقل هر  بايداتر به سمت سينما رفته است ئاز ت

تا  ، چند وقت يك بار خود را در تئاتر محك بزند

جوان و تازه ، دوباره آماده شود شود و گرفته  زنگارها

در پرده نقره اي  ولي متاسفانه آنهايي كه ديگر . شود

آنقدر  پيش  ، دنشو و يا اين جعبه جادويي غرق مي

، د كه ديگر حتي به ديدن تئاتر هم نمي آيند نمي رو

 . در نتيجهكه بخواهند بيايند و كار كنند  چه برسد به اين

پيشنهاد مي دهيم اولين چيزي كه مي  به آنهاوقتي 

 حال !!؟ گويند اين است كه قراردادش چقدر است

اصال پول تهيه لوازم ، كاري كه اصال قرارداد ندارد 

براي تهيه  م ،مي توانيم بگيري زحمت را هم بهاش 

هم پول كم  نمايش ، لباس و متعلقات ، دكور هزينه

كه  يچطور مي توان به آن بازيگر بگوي م ،مي آوري

  ؟! من پول هم به تو مي دهم 

اينكه ما اول  :  بنابراين ما به دو شيوه عمل كرديم

 "كوچه  رگروه تئات " يك گروه تئاتر داريم به اسم

نيز جشن چهل و چهارمين چندي پيش  كه

اين گروه يك اعضاي ثابت  ،سالگردش برگزار شد 

ي در اگر گروه كار هستند كه اين اعضا موظف دارد

در كنار آن و گروه كار كنند  اول با دست داشت 

بازيگر  گروه نياز باشد ما از بيرون هم كه وقتي

   . دعوت مي كنيم

افراد حرفه اي  تالش ما اين است كه ابتدا از

آن  داگر آنها هم كامل نشون، دعوت به كار كنيم 

كه اغلب دانشجو هستند ي مجبوريم از بچه هاي قتو

. به هر حال چون اين  كه به كار بيايند مخواهش كني

، انتخاب نياز داشتبازيگر زيادي تعداد نمايش 

بازيگري چون هر . برد زمان كمي آن بازيگران 
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  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

به . نمي توانست از پس اين نقش ها بربيايد هم 

  د . اصلي بودن،  نمايش هاي گمان من همه نقش

روز تمرين كرديم و به سختي هم  50ما چيزي حدود 

مناسب نداشتيم و در  نچرا كه سال، ين كرديم تمر

كوتاه تمرين يك  ، هفته سه روز تمرين مي كرديم

 !! سهكه دو ساعت است  يساعته براي نمايشسه 

عالوه بر آنكه من ، ساعت زمان بسيار كمي بود 

، هم من به لحاظ جسمي حال مساعدي نداشتم 

 كه باعث مي شد تمرين، چندين بار بستري شدم 

خود بچه ها كار  و البته تعطيل نشد، ختل شود م ها

 ، كارگردان كار نباشدوقتي اما به هرحال . مي كردند 

.  تمرين يك مقدار پيشرفتش مختل است

تا روز آخر همه چيز با هم هماهنگ  نهايتا خداراشكر

 شد.

 چه زماني "در اعماق"انشاءاهللا اجراي عموم 

 خواهد بود؟

  .  ماجرا اشاره كرديدبه اصل  عبداللهي :

ولي با ،  تعريف كردن از خود خيلي بد است

برخوردي كه تماشاگر با دو اجرايي كه ما در جشنواره 

خودمان اجرا با اينكه آن دو (  اثرداشتداشتيم با 

و  )را راضي نكرد و كاستي هايي در كار وجود داشت

كه هم كه نسبت به كار شد فهميدم  يبعضا نقدهاي

داشتم  توقع . من قبال واقع شده استكار مورد ا

و كار را مي  كه مسئولين جشنواره حداقل مي آمدند

مشغله چون شب آخر جشنواره هم بود و   ديدند .

الاقل مي آمدند و كار را مي ؛ هم نداشتند  اي

يك كار فاخر دارد اجرا مي شود اين  ، كه اگر ديدند

ي تفاوتي قدر ب نه اين! است  چگونهكار چيست و 

. من توقع  من اينها را نمي فهمم !و كم محلي 

داشتم كه شب آخر گروه هاي خارجي كه به ايران 

ندارند را  هم كار آورده اند و ديگر هيچ كاري

و نمايش ما را  هماهنگ مي كردند تا مي آمدند

، شناسند  چون گوركي را همه دنيا مي.  مي ديدند

اما گوركي  ، ندمصطفي عبداللهي را جايي نمي شناس

گفته مي شود از اين طريق ال اقل .  را مي شناسند

كه از نويسنده هاي  هم افرادي را داريمكه ما 

اصال فرض  . كنندمي اجرا  نمايشسرشناس جهان 

من اين بود ، بحث كنيم كه كار ضعيف بوده است 

 كه اين مهمانان را مي آوردند و يا خودشان مي

اي جشنواره را نديدم يك نفر از اعض . من مدندآ

ويد آقا غلط كردي گپشت صحنه و اصال ب بيايد كه

، گل و شيريني نخواستيم  !! اين كار را اجرا كردي

! حيرت مي كند . آدم نخواستيمهم خسته نباشيد 
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  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

چهل و پنج سال از عمرم را ، من ادعايي ندارم 

پس يك آدم بيگانه با اين ، صرف تئاتر كرده ام 

يك جوان نيستم كه تازه به اين  ، مقوله نيستم

. چهل و پنج سال از عمر من  رسيده باشمقضيه 

زماني كه شما هنوز به .  صرف اين كار شده است

يد وهنر عالقه پيدا نكرده بوديد كه تبديل به مدير بش

كه بسياري از  مگفتاي مصاحبه !! در من كار ميكردم 

ولي من هنوز ، اين مديران آمده اند و رفته اند 

مي روند و مي آيند و  ههم . سر جاي خودم هستم

هنر چيزي نيست كه تمام . م يمان من ميامثال 

مي آمدند و كار را  آنهامن توقع داشتم كه  . بشود

به خصوص با توجه به شرايط من كه هر . مي ديدند 

   . شود تر مي تر و وخيم روز هم دارد وخيم

من از شما سوال مي كنم در كجاي دنيا ديده ايد كه 

بار  3اشته باشد و سرطان خون د ، يك كارگردان

صبح برود بيمارستان و زير انواع سرم ،  بستري شود

 و بيايد اعضا گروهاز  يك نفر 3ساعت  ، ها باشد

او سر تمرين ببرد و دوباره شب به با ماشين او را 

حال فرض كنيد اين آدم من نيستم ؟  گرداندرا بر

آيا اين آدم جاي تقدير ، و كس ديگري است 

سال  45گروهي كه ، با مي كنم دارد ؟ من سوال ن

، چگونه بايد برخورد كرد ؟ كه تئاتر كار مي كند  ستا

 15شما يك گروه را در ايران به من نشان بدهيد 

تئاتر را مي  نم؛  سال دوام داشته باشد 20 -

من حتي اين را با دوستان  . بوسم و مي روم كنار

م: آقاي مرادخاني گفت . بهم ه اهم مطرح كرد مدير

 ه كردئچنين گروهي را بايد  حمايت كرد يا بايد تخط "

خب  ":  گفتم  "!  بايد حمايت كرد": گفتند  "؟ 

حمايت بايد  ":  خنديدند و گفتند "! كنيد حمايت 

   "كنيم و مي كنيم. 

من بايد تعطيل  چرا كار، ها خيلي اهميت دارد  ينا

م دكورم را ببرم در نزديكي وشود كه من مجبور ش

 من چه مي! هرا در يك گاوداري دپو كنم ؟بهشت ز

 !؟ سر آن دكور آمده استبر دانم االن چه باليي 

امشب اجراي سالم هستند چرا دوستاني كه ماشاهللا 

 از شب بعدشجشنواره شان تمام شده است 

آن ديگري يك اجرا تا  ؟ اجراي عمومي مي روند

 بعد از ده جشنواره، شب اول جشنواره داشته است 

همان شب دكور من را جمع ، مام شده روز ت

اجازه بدهيد فردا ، بچه ها خسته اند  ":  مگفت.  كردند

بايد امشب جمع شود كه  ، مي شودن ":  ندگفت ". 

 گفتيم ". شب اجرا داريم فردا چرا كهما دكور بزنيم 

اينها ، بچه ها خسته اند و اين دكور سنگين است ": 

امروز هم كه  د ،دنو دكور ز دديشب تا صبح ايستادن

بايد ، امكان ندارد  ":  ندگفت  ". مدام كار كرده اند

دند و ايشان رجمع ك دكور را نهايتا  "!! جمع شود 

اين چه عدالتي .  را به روي صحنه آورد شنمايش

چرا به آدمش ؟!!!  ي استـــاين چه نگاه ؟! است
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  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

فرقي چه براي شما ! به كار نگاه كنيد  ؟! نگاه مي كنيد

به آدمش چه ؟! كند كه اين كار چه كسي است مي 

 . من دكار داشته باشي نمايش به خود؟ كار داريد 

من به قدري  باور كنيد، ها را نمي فهمم  اين

شده بودم كه مي خواستم بگويم اين آخرين  افسرده

من !! خواهد بود و ديگر كار تئاتر نمي كنم  من كار

فيل را از پا ، اسم اين بيماري  م !اذيت شد اواقع

به  يمن با شرايط بسيار بدي كار ! در مي آورد

ولي انجام دادم ، را اين بزرگي و با اين عظمت 

  .  با يك نامهرباني بسيار زياد مواجه شدم

ايشان ، بعد از آن از آقاي سرسنگي پيگيري كردم 

مي به من قول صددرصد دادند كه يك جابجايي انجام 

من شنيدم گويا يكي از آقايان . بعد از آن  ندده

شهريور اجرا داشته  ه استكارگرداني كه قرار بود

 ه اندش سر سريال رفتياينكه بازيگرهابه خاطر  ، باشد

حتي خود آقاي سرسنگي هم  ، انصراف داده است .

 كه ناراحت بودند و به اين قضيه معترض بودند

تعجب مي كنم كه چرا . ايشان اعالم انصراف كردند

 ، آقاي سرسنگي به من خبر ندادند بگويند فالني

اين سكوت چه معنايي   ! شهريور فعال خالي است

كه رفته ام و حرف زده ام و فيلم  ؟! من مي دهد

حداقل چرا به من اطالع !!  كارم را هم داده ام

نمي دهند كه بگويند اين كار اصال به درد اين جا 

من نمي توانم بفهمم كه اين !!  نمي خورد

  !!  خواهند مناسبات در اين مملكت چه مي

 ، هنرهاي نمايشي رئيس جديد مركز ي بااز طرف

ايشان خيلي برخورد  . آقاي شفيعي صحبت كرده ام

گونه اي صحبت كردند كه من به خوبي داشتند و 

تصورم اين است كه بعد از عيد اجرا خواهيم 

از آقاي  زحمت بسيارحتي با  من . داشت

. ايشان با  مرادخاني وقت گرفتم و رفتم خدمتشان

 هر چه من ميشدند و ما آغوش بسيار باز پذيراي 

حتي معترض !  مي گفتند كه حق با شماست ؛ گفتم 

و چرا  مي گفتند بايد به تو سالن مي دادندو بودند 

نداده اند و اين  كه حاال !نده ابه تو سالن نداد

اما اگر بخواهد زمان زيادي ، اتفاق افتاده است 

من نمي دانم فردا چه  بگذرد شايد من اصال نباشم .

اما با ، مرگ دست خداست !  فتاداتفاقي خواهد ا

و  هستم من نزديك تر ، توجه به شرايطي كه دارم

   مانند اين است كه من اول صف ايستاده باشم .
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  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

را  هنفر 25يا  20 گروهمن دوباره نمي توانم يك 

بچه ها مي  . جمع كنم و همچنين نمايشي را اجرا كنم

 دانند من براي يك كلمه اش ساعت ها حرف مي

براي يك حركت كه از پاي ميز بلند شود و ،  مزد

 . ساعت ها حرف مي زدم ، برود آن طرف

شايد هم غلط  اصال،  قدر است بضاعت من اين

يك  م ،اما براي خودم يك استراتژي داشت، باشد 

من براي اينكه طرف يك سيگار بر  م .تفكر داشت

م ه ابا طرح و نقشه گفت . دارد و بكشد حرف دارم

بضاعت  ، اماشايد اصال غلط باشد ، را بكند  اين كار

 ممن همين قدر بلد هست . من همين قدر است

اما براي همين بلد ، و بيشتر از اين بلد نيستم 

من روي تخت  ! نبودن هم كلي مطالعه كرده ام

كنار !! متن اين نمايش كار كردم روي  بيمارستان 

م را دراز نكرده بودم و نوشيدني ا م رااستخر پاهاي

من !! بخورم و سيگار برگ بكشم و يك جمله بنويسم 

از  و چند ترجمه مدر بيمارستان درمان مي شد

. در  بوده است نمايشنامه اطرافم ، روي تخت

پيدا  گد و براي من رنبياي ندمي خواست بيمارستان

كه بتواند  ندكاغذ و كتاب را جابجا مي كرد، مدام كند 

ر چنين شرايطي آدم د ند !اين كار را انجام دهد

 نمي گويم نگاه ويژه كه به او نگاه كنند  ، توقع دارد

  .  داشته باشند اي

رست كرده اند و هر وقت مي روي د يجدول

كساني روي صحنه كار است !  گويند ما جدولمان پرمي

 مي برند كه ما اصال نمي دانيم اين ها كه هستند .

سالن در تئاتر اجراي  من چهار سال پيش براي

م چهار يگو مي.  م نامه كتبي نوشت شهراصلي تئاتر

 سال گذشته است باز هم نوبت من نشده است

مي گويم من حاضرم  !؟ كي بايد نوبت من شود! ؟

 ، كه اگر نمايش با استقبال مواجه نشود متعهد بده

باور كنيد !!  نمايش را جمع كنم و خسارت هم بدهم

بچه ، گويا وزد سنمايشم مي من دلم به قدري براي 

 به او اي را بزرگ كرده باشي و بعد يك موتورسوار

از بين ، كشتند  من را نمايش. بزند و او را بكشد 

از ، نابود شد  . يك نمايش بسيار زيبا و عظيم بردند

ه در حالي كه من درخواست كتبي داد.  بين رفت

  . بودم 

به من قول هاي بسيار خوب و  امروزبه هر طريق 

طوري كه من به بچه به  ،  رانه اي داده انداميدوا

 اهمطمئن باشيد كه ما در ارديبهشت م مها گفته ا

دانم چقدر روي  اما نمي. اجرا خواهيم رفت 

  . حرفشان بمانند و حرفشان درست باشد

(  زماني آقاي شريف خدايي : توفيقيامير عباس 

 مجيد شريف خدايي ) رئيس مركز هنرهاي نمايشي

( حسين يريت تئاتر شهر با آقاي پاكدل بودند و مد

تئاتر  آن موقع هيچ مديري حق كار . بودپاكدل ) 

در  .اتفاق خوبي بود نداشت و اين خيلي  كردن

 اشـاره آقاي عبداللهي كه يزمان آقاي پاكدل جدول
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  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

كه دانشجويان هم كار  شدكردند طوري تقسيم مي 

اما متاسفانه اتفاقاتي افتاد  . كنند و همه راضي باشند

نم مدير تئاتر ن به عنوان مثال عرض مي ككه اآل

كه از دوستان بسيار صميمي بنده هم هستند ، شهر 

 94در جدول جناب آقاي سرسنگي براي سال ، 

من يادم هست ! براي بهترين سالن  ا دارند !اجر

چقدر عاشقانه  دزماني كه آقاي سرسنگي دانشجو بودن

زماني كه كيف ،  مي آمدند و كار مي كردند

 ، ر نشده بودندسامسونت در دست نداشتند و مدي

متاسفانه از . خيلي عاشقانه اين كار را مي كردند 

زماني كه مدير شدند نگاه ايشان نسبت به حرفه اي 

و اين گرفته اند تغيير كرده است  اكه در آن دكتر

جناب آقاي سرسنگي !! فاجعه اتفاق افتاد شد كه 

در اين زمينه  ، شما كه تحصيالت اين رشته را داريد

چرا نسبت به تئاتر ، گيريد  مي مديريتسمت 

چرا بچه هاي تئاتري مانند خانم ؟! بيگانه مي شويد 

در عرصه بازيگري  ( شهين عيلزاده ) كه چه عليزاده

كارهاي  و و چه در عرصه كارگرداني پيشتاز هستند

بزرگي انجام داده اند و يا جناب آقاي عبداللهي و 

حضور د يدر ليستي كه  ارائه مي ده، دوستان ديگر 

 هستندهم در اين ليست بچه هاي سينما  رند ؟!ندا

بچه هاي سينما بخشي از بدنه تئاتر ، اشكالي ندارد  ،

حضور داشته بيشتر بايد بچه هاي تئاتري . اما هستند 

بچه هاي سينمايي ، تر ئابعد از بچه هاي ت، باشند 

م و در سينما ومن هم ممكن است فردا بر . دنباش

هايي كه  اما ايراد اينجا است كه تعداد آدم . كار كنم

 و در اين ليست مي كنند يا تلويزيون كارسينما  در

اين ايراد ! بيشتر از بچه هاي تئاتر است هستند ، 

نمي . اصلي است كه بر آقاي سرسنگي وارد است 

مي و  من متاسفم ، دانم چرا اين نگاه وجود دارد

 ، رسدخواهم اين حرف ها به گوش مسئولين ب

! حقيقت هميشه بايد گفته شود 

در ارتباط   بخشي از اين حقيقت را آقاي عبداللهي
بسيار خرسند و من گفتند  با جناب آقاي مرادخاني

از زماني كه من وارد تئاتر شدم مديران . شدم 
هر سه با  از همان زمان كه ما . زيادي بوده اند

 به كارگرداني قطب، را كار كرديم  "مده آ"هم 
،  57 در سالن چهارسو در سال ، الدين صادقي

آقاي مرادخاني  ،  مديران زيادي آمدند و رفتند
. من اميدوارم كه بمانند البته  هم خواهند رفت و

ال گذشته ـــمن در س ؟ چرا از ايشان دفاع مي كنم 
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  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

مرگ "كه  92و در سال م دو نمايش كار كرد ، يكي

براي من ؛  را كار كردم "تصادفي يك آنارشيست

عجيب بود كه آقاي مرادخاني آمدند و كار را ديده 

و بعد هم آمدند پشت صحنه و خيلي از كار  اند

ند و تعريف كردند و با انرژي بسيار مثبتي آمد

 ديدم رفتم ور ديگ يدر نمايش انرژي دادند و رفتند .

، آقاي مرادخاني به عنوان يك بيننده نشسته اند 

 . بينم كه پيگير هستند  چون مي، باز من لذت بردم 

، وزير هستم اينكه مي گويند براي من كه معاون 

فاجعه است  يك دكور شما به آنجا رفته استاينكه 

 . و مي گويند كه كامال حرف هاي شما درست است

. ها نشان مي دهند كه اين آدم دلسوز است  اين

ها را آقاي سرسنگي بايد  در صورتي كه اين حرف

جاها عوض شده ! بزنند نه جناب آقاي مرادخاني 

  است .

در ، ن حرفه را گرفته اند آقاي سرسنگي دكتراي اي

من برايشان ولي اين زمينه تحصيالت دارند 

كه آقاي مرادخاني اين كارها  . اين متاسف هستم

را مي كنند نشان مي دهند كه ايشان عالقه مند 

اين ارزشمند است و اين ، هستند و پيگير هستند 

حقيقت بايد گفته شود . به نوبه خودم از ايشان تشكر 

 .  مي كنم

در "راجع به ، يك عرض ديگر هم دارم  من

ها شده و صحبت ها خواهد  بسيار صحبت "اعماق

از سال  است ها دردهايي هست من .  اين شد

ن به طور آماتور آ، قبل از  تئاتر مي كنم كاركه  57

كه شروع كرديم تا به  57از سال كار مي كردم ، 

، افتاد  "در اعماق"امروز با اتفاقي كه در نمايش 

من بغض كردم كه چرا آقاي سرسنگي با همه 

البته نه اين كه االن ،  جواني كه داشتندو انرژي 

در "به عنوان مدير نمي آيند نمايش  ؛ پير باشند

در شرايطي كه بليط ها فروش ،  را ببيند "اعماق

خانواده و ما خودمان مشكل بليت داشتيم  و مي رود

من  ، چرا كه ندمن نتوانستند بيايند و كار را ببيخود 

داشتم كه به دو نفر كه عالقمند ت بلي عدد 2خودم  

. روز قبل از م دادم نمي شناختآنها را بودند و من 

اجرا در تاالر محراب ديدم دو نفر ايستاده اند و 

 2را ببيند كه گفتم من  "در اعماق"عالقمند كه 

براي شما . روز اول به ما  اين هابليت دارم عدد 

، بعد گفتند  ها پيش فروش شده است گفتند بليط

و كار آتيال پسياني و سپس حسن  "در اعماق "

پاكدل كامال پيش فروش شده است . حتي ما 

خودمان هم نتوانستيم بليت تهيه كنيم . اما در 

اجراي اول جشنواره ، نيمي از صندلي ها خالي بود 

در "و جمعيت زيادي از مردمي كه مشتاق ديدن 

بيرون سالن ، بدون بليت منتظر  بودن ، "اعماق

بودند و كسي هم به اين ازدحام و درخواست پاسخي 

نداد و علي رغم اين كه اعالم كرده بودند بليت ها 
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  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

كامل پيش فروش شده ، نيمي از سالن خالي بود 

و مردم هم بي بليت مانده بودند . و اين واقعا 

 "در اعماق  "سوال من است كه چرا بايد اجراي 

  ونه باشد ؟!اين گ

در طول دوران بازيگريتان چقدر دوست داشتيد 

  ؟را بازي كنيد   "در اعماق"نمايشنامه ي در 

سالم بود و تازه  16ماني كه زمن  شهين عليزاده :

اين  ، ازدواج كرده بودم و دو تا نوزاد دوقلو داشتم

نمايش در تهران اجرا مي شد و ما از شهرستان 

ين نمايش را به ارم آمديم و به همراه همس

ي بسيار بسيار قوي يكارگرداني دكتر كوثر ديديم و اجرا

، بود . با وجودي كه آن زمان من خيلي جوان بودم 

ن و كامال تحت تاثير كار قرار گرفته بودم . م

دو بچه ي نوزاد را در صندلي عقب ماشين  همسرم

اشتيم به امان خدا و هر دو آمده بوديم كه ذگ

آن هم نمايشي سه ساعته ، چون  ش ببينيم .نماي

ساعت  3 ، كامل اجرا كرده بودندرا اين نمايشنامه 

تا سه ساعت و نيم طول كشيد . ناگهان يك نفر 

من اصال نفهميدم چرا  وصدا زد  ما رامد و آ

مشعول ديدن نمايش  و فقط را صدا زدند همسرم

ند بعد كه برگشت تازه پرسيدم چه كارت داشت، بودم 

اصال حواسم نبود كه من بچه دارم . گفت يكي از  ؟

زدتد كه بچه  صدايم !بچه ها افتاده بوده كف ماشين 

مده بود و نشسته بود نمايش را آدوباره  ورا بردارم 

من اين نمايش را آن زمان ديدم و خيلي . ببيند  

تحت تاثير قرار گرفتم .

  ؟دوست داشتيد چه پرسونازي را بازي كنيد

هيچ وقت فكر نكرده بودم كه دوست  زاده :علي

واقعا مي  . را بازي كنماز نقش ها يك  دارم كدام

گويم وقتي دستيار آقاي عبداللهي به من زنگ زدند 

كه آقاي عبداللهي تصميم دارند اين نمايش را كار 

كه خيلي  براي اين. يرفتم ذمن با اشتياق پ؛ كنند 

نم . من دوست داشتم با آقاي عبداللهي كار ك

سال است كه مي  36آقاي عبداللهي را حدود 

بوديم در مقطع كارشناسي در  كالسيمشناسم ، هم ه

اتر ئو هم همكار اداره ي برنامه هاي ت  58سال 

نمايش با هم كار كرديم . بوديم و هم چند

60



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

www.theaterfestival .ir
tf@theaterfestival.ir 

  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

ايشان نقش ژوزان را بازي  "مده ا"در نمايش 

در نمايشنامه ي  ،كردند و من مده آ را بازي كردم 

ن مايشان بهرام چوبينه بودند و  "بهرام چوبينه"

هم ،  خواهرش بودم ، براي فوق ليسانس ديهرگ

 كسي از ويرجياناوولف مي"من نمايشنامه ي 

را كار كردم كه نقش مقابلم را ايشان بازي  "ترسد

كردند . البته من نمي خواستم در آن نمايش خودم 

، چون خيلي  ولي ايشان پيشنهاد دادند؛ بازي كنم 

ار ها مي آمدند و تست مي دادند و مورد قبول قر

عبداللهي به من پيشنهاد  خود آقاي، نمي گرفتند 

دادند كه بهتر است خودت بازي كني .و  در آن 

اين است كه  .نمايش هم ما با هم كار كرديم 

. خيلي دوست داشتم با آقاي عبداللهي كار كنم 

چون بي حاشيه ترين شخصي است كه من مي 

شناختم و پر از انرژي مثبت است . واقعا مي گويم 

قاي توفيقي گفتند كه وقتي كه يك بازيگر آچيزي كه 

هني مي شود و خيلي ذكار است دچار فرسودگي  بي

مان هم پيش  مشكالت ديگر كه حتي براي جسم

من از زماني كه رفتم سر تمرين . د آيمي 

احساس شارژ بودن مي كردم . شما باورتان نمي 

شود من خيلي اوقات چند قدم هم سختم هست كه 

كه  "در اعماق"ولي سر تمرين نمايش  ،بروم 

بودم از سالن محراب تا چهارراه وليعصر پياده مي 

خانه پياده  و دوباره تامي رفتم مترو  رفتم و آنجا با

مي رفتم . يعني واقعا لدت مي بردم و دوست 

چون . داشتم و خوشحالم كه با اين گروه كار كردم 

كرده ام  قاي توفيقي كارآقبال با آقاي عبداللهي و 

، همه ي بچه را دوست داشتم و همه خيلي خوب 

اين براي من واقعا افتخار بود و  . همكاري كردند

شايد  . كه انشااهللا اجرا كنيمهستم خيلي هم مشتاق 

اي عبداللهي مي شوم آقبيشتر از همه من مزاحم 

 چون بايد بعد از. و زنگ مي زنم و پيگيري مي كنم 

اجرا من از ايران بروم و فقط منتظر اجراي 

دي از  15هستم . خود من از  "در اعماق"نمايش 

شان  قاي سرسنگي وقت خواستم حتي به موبايلآ

هنوز كه ،  زنگ زدم و با خودشان صحبت كردم 

  ند .ه اهنوز است به من وقت نداد

من يك نمايش براي تاالر حافظ از دي ماه داده 

دو  به من زنگ نزده اند . من ام و تا حاال اصال

منشي بودند  زنگ زدم و با خانمي كه آنجا روز قبل

كار به ما  عدد 80گفتند خانم عليزاده  . صحبت كردم

از اين كارها را  عدد 15ما  ، پيشنهاد شده است

ها  اگر اين . انتخاب كرده ايم كه مناسبتي هستند

كم كم  ، ما بدهند درصد اسپانسر را به 20نتوانستند 

. زنگ مي زنيم  ها حدف مي شود و به شما از اين

گفتم واي به حال من كه بعد از اين همه سال 

من بايد منتظر بشم كه يك عده اي حذف شوند تا 

اتر كرده ئزنگ بزنيد . من از بچگي كار ت شما به من

ناختمـــــــــخودم را ش يعني واقعا از زماني كه،ام
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  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

حق من . اتر كردم ئدبيرستان مي رفتم كار ت و

گونه رفتار كنند . من اعتقادم  نيست كه با من اين

بايد كار كه من قدرت دارم   اين است كه تا زماني

  كنم .

اصال كار ما بازنشستگي ندارد .  : توفيقي

قاي عبداللهي با اين حالشان مي امدند آ : عليزاده

و چند نفر ديگر از  و كار مي كردند . آقاي توفيقي

دوستانمان كه در كار بازي مي كردند مي رفتند و 

وردند سر تمرين و بعد آايشان را از بيمارستان مي 

انرزي مي گرفتند و متوجه اين از تمرين ايشان 

نجا و دارند كار مي آنبودند كه از بيمارستان آمده اند 

كنند . اگر يك نفر خوب بازي نمي كرد ايشان 

مي زدند كه همه ي ما هول مي شديم ،  يفرياد

به خدا داد نزنيد  را مي گفتيم آقاي عبداللهي تو

  .حالتان بد نشود 

ول گرفتيد و بازي چقدر پ "در اعماق"براي 

  كرديد ؟

واقعا همه ي معيارها پول  ) با خنده(  عليزاده :

تجربه است  نيست . من بهترين تجربه ام همين

كه با اين گروه و در خدمت آقاي عبداللهي بودم .

دم آمعيارها خيلي تغيير كرده است و  : عبداللهي

دم فكر مي كند كه براي آ گين مي شود .واقعا غم

؟ به چه قيمتي ؟  مي كند ؟ چرا چه دارد اين كارها را

،  نه اينكه بخواهم همه ي امكانات را به ما بدهند

ديگران هم حق دارند و دارند كار  مي كنند .  نه .

يك بررسي درستي بايد صورت بگيرد . من به 

 آيا پيش آمد كهسا گفتم كه ؤصورت اعتراضي به ر

شما من  ك بارمدت چهل و اندي سال يدر اين 

كه فالني بيا و امسال شما يك زنيد ؟ برا صدا 

بعد از چهل و پنج سال  ؟!نمايش براي ما كار كن 

اين حق من نيست ؟ من بايد همه اش بدوم و 

؟ شما كاري براي مدام با ديوار سنگي مواجه بشوم 
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  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

براي من كار ايجاد  هشما وطيفه داريد ك. من نكرديد 

. كار هم كه مي كنم  ، من كه درآمدي ندارم كنيد

مواجه ور با مشكالت ط و اين برخورد مي شود طوراين

است و  به همه ما مربوطمي شوم . اين مساله 

طور  نميفقط من نيستم . بقيه ي بچه ها هم ه

هستند . 

: ماجرايي را هم كه آقاي توفيقي گفتند با ايرانشهر 

من مي دانم اين تخم لق را چه كسي از روز اول 

اتر خصوصي داشته ئر دهان ديگران كه تداشت ذگ

اتر را ئهنوز واژه ي ت باشيم . وقتي ما مملكتمان

؟ فيلمت را كي بيايم ببينم " : يك پزشك مي گويد

اتر ئه ي فيلم و تژيعني هنوز فرق بين حتي وا ، "

 گونه مي توانكمن چ . را يك پزشك نمي داند

تر ما خيلي ئامعضل ت ؟! اتر خصوصي داشته باشم ئت

اتفاقا در  ، من از چند سال پيش ، زياد است

دايي مطلب خيلي بلندي زمان آقاي شريف خ

. سري پيشنهادات و راهكارها دادم  نوشتم و يك

. گفتم  اما كسي به آن توجه و حتي نگاه هم نكرد

گسترش داد و چگونه مي شود تئاتر را چطور مي شود 

كه اسم  در همياتر را به جامعه معرفي كرد . چيز ئت

گويا پرفورمنس  ، خاصي هم برايش گداشته اند

. اين ، به اسم تئاتر مي سازند  ، آرت مي گويند

 هم به همان شكل است . در آنجا چون درآمد

طرف خودش علنا به من مي گويد  ، سازي است

كار ؟ ه دو تا چهره بگذار . من چهره مي خواهم چ

من بازيگر مي خواهم . من بازيگري مي خواهم كه 

بازي اش حيرت مي كني ، اسم و شهرت هم  زا

دنبال پول است ، مي  ت داردكه شهر . او ندارد

درصدش هم به من  30تا  20گويد سالن پر شود 

برسد . من هم كه نمي خواهم به اينها پولي بدهم 

ورند تياتر خصوصي آاز فروش خودشان بدست مي 

اترهاي سفيد ئاست !! اگر خصوصي است كه اين ت

مه خصوصي تر هستند . اينها كه خيلي فروش كه از ه

دارند ، شب جمعه برويد و بينيد چه خبر است ، سه 

چهار تا سانس مي روند . اين كه خيلي حرفه اي تر 

اگر تعريف حرفه اي اين است . همه  . مي شود

است و من نمي فهمم . عدالت خوب  در همچيز 

ي صلتقسيم نمي شود . من مي گويم براي سالن ا

سال است كه من نامه داده ام . به خدا براي  4

همين ايرانشهر هم نامه داده ام . به همين آقاي 

  ها زياد است . سرسنگي . هرچه بگوييم اين درددل

به يكي بودجه مي دهند و به ديگري نمي  : عليزاده

دهند . چرا بايد به اين شكل باشد .هيچوقت درست 

كار مي كنند نمي شود . فقط عده ي محدودي دارند 

. اگر دقت كنيد مي بينيد كه يكسري بازيگر هستند كه 

هم كار دارند  عدد 6،  5هر سال كار دارند و سالي 

ما  وو يكسري از كارگردان ها هر سال كار دارند 

  . خيلي وقت است كه كار نكرديم
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  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

فردي مي گفت فرض كن كه تو ديگر  : عبداللهي

نيايي مگر كك كسي مي گزد مگر مهم است . اصال 

مگر كسي مي پرسد كه فالني  ، نيايي و نباشي

؟  دليلش چيست. ديگر كار نمي كند كجاست چرا 

براي همين نمايش به من گفته بودند چرا خودت 

برو يك نمايش دو سه  ؟ را به دردسر مي اندازي

تا يك  . كار كن . گفتم من نمي توانم پرسوناژ

محال است كه اصال  ، نمايش من را درگير نكند

نمايش خواندم  30خوشم بيايد كه بخوانمش . من 

نتخاب كردم .تا اين را ا

وظيفه ي شما در قبال نسل آينده كه شور و 

هيجان جواني و انرژي انجام كار دارند اما سواد و 

تجربه ي انجام كار ندارند چيست ؟  اگر شما هم 

اتر ما چيست ؟  ئنده ي تآيكار نكنيد تكليف نسل 

چون جوان امروز بدون هيچ پشتوانه ي علمي 

ش مي شود همين به سراغ كار مي رود و نتيجه ا

اتر به معناي واقعي فاصله ئاتر امروز ما كه از تئت

 شما گرفته است . عدم حضور شما و كناره گرفتن

روند ناز اين عرصه نيز باعث مي شود كه اي

نهايتا جوانان بيش از پيش ادامه پيدا كتد و 

د نهايي برو موزشگاهآ غبراي كسب تجربه به سرا

اغلب تشكيالتي كه مثل قارچ رشد كرده اند و

يك كار  و خروجي همند كاسب كارانه شده ا

 كارگاهي مي شود براي دلخوش شدن جوان كه

اتر كرده است . با اين ئاو هم كار ت مثال 

و  كرداتر ما چه خواهد ئاوصاف نسل بعدي ت

اوضاع به چه سمت و سويي خواهد رفت ؟

يحي كوچك بدهم . يك ضمن تو عبداللهي :

ها و  مقدارش بر مي گردد به توقعات همين جوان

خيلي  . اين در جامعه ي ما اپيدمي شده است

، يعني شما تا شاگردي  هايشان خيلي متوقع هستند

. حتي ممكن است در  نكني به استادي نمي رسي

و دانشگاه تا مقطع دكترا هم پيش بروي اما تا نيايي 

محال است بفهمي صحنه  ؛ خورينخاك صحنه را 

يعني چه . به همين دليل هم هست كه بسياري از 

 هي داشته باشندامديران مي توانند تحصيالت دانشگ

در كار مي لنگند و  ؛ كار اجرايي نداشته اند اما چون ،

چگونه است . چرا كه خودشان در كار تئاتر نمي دانند 

سختي ا يي يا زشتي و يند و اصال متوجه زيباه اكار نبود

يا راحتي كار نشده اند . كار بازيگري هم به همين 

 ، شما صرفا همه چيز مطالعه بود شكل است . اگر

مي توانستي بروي  اين همه كتابفروشي كه هست 

و خوشبختانه االن هم كه اوضاع و احوال با دوره ي 

 يمن موقع ما محال بود بتوان، آ ما خيلي فرق دارد

 االن فراوان اي.  م.وري پيدا كنيئيك كتاب ت

ت ، همه هم زبان بلدند ، اينترنت هم كه كار اس

احت كرده است . مي توانند بخوانند و بعد ررا  

  بگويند من عالمه هستم . اما به اين شكل نيست .

ي تبراي بازيگري بايد خاك صحنه را بخوري ، بايد 

64



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

www.theaterfestival .ir
tf@theaterfestival.ir 

  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

كشي كني در صحنه تا تازه بفهمي چگونه است . اين 

توقعات نمي گذارد ، نگاه ها ، نگاه هاي بدي  

 .ها هستيم  است . مثال فكر مي كنند ما رقيب اين

ها هستيم .  كه برعكس، ما رفيق اين در حالي

. من خودم در اكثر  نگاهشان نگاه ديگري ست

حضور دارند كارهايي كه كار مي كنم بسياري از جوانها 

باور كنيد خيلي هايشان هستند كه بار اول است  ،

 سال گذشتهكه پايشان را به روي صحنه مي گذارند . 

به  "مرگ تصادفي يك آنارشيست"نمايش در 

خاطر همين حركت به من جايزه دادند و گفتند كشف 

. چند نفر از  صورت گرفته است استعدادهاي جوان

عوامل من جوان بودند كه براي اولين بار بود  به 

روي صحنه مي رفتند . من خيلي برايشان زحمت 

ها الفباي ماجرا را هم نمي دانستند  كشيدم . اين

كار مي كردند .  اما پا به پاي ديگران روي صحنه

به هر حال همين گروهي  .ما تالشمان اين است 

كه ما داريم مگر فكر مي كنيد از چه كساني تشكيل 

شده است ؟ چندتايشان ز استخوان خرد كرده هاي 

 هم اكثرشان جوان هستند  . بايدو قديمي هستند 

ها بايد بيايند . منتها  باشند ، چاره اي نيست . اين

نگاهشان بايد عوض شود . يعني بايد بفهمند كه در 

كجا قرار گرفته اند و زرنگ باشند و از تجربيات بچه 

هاي قديمي تر مجاني استفاده كنند ، نه اينكه با اين 

چشم نگاه كنند كه تو نمي فهمي و قديمي فكر مي 

 كني . گويا من حتما بايد روي صحنه جنگولك بازي

اتر . اين كه تو داري انجام مي ئدربياورم كه بشود ت

تو اول راه رفتن ،  اتر نيست عزيز من ئدهي ت

كه يك . خودت را ياد بگير بعد اداي كبك را دربياور 

  نشود .  در هم و بي معنا چيز

واقعيت اين است كه ما تمام اين كارها را كرده 

 يدمي كشفرياد وقتي استادم سرم من ايم . به خدا 

لذت مي بردم ، مي گفتم اين من را دوست  ،

. بيشتر راغب مي شدم  دارد كه سرم داد مي كشد

كه به حرفش گوش دهم و تشكر كنم . االن شما 

نمي تواني به يك جوان بگويي كه باالي چشمت 

ابرو است . بهش بر مي خورد كه مگر تو كه هستي 

  و كامال در رويت مي ايستد .

خيلي مشتاق  برخيي كنم من فكر م :عليزاده 

 اهرــــــظهستند كه قديمي ها منزوي شوند و به 

  يدان مي دهيم .ــــــــها م مي گويند كه ما به جوان
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  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

ولي جوان به هر حال جوان است ، يكسري افكار 

ديگر هم دارد ، هنوز خيلي چيزها برايش پخته نشده 

اتر براي ئاست ، هنوز حرفي براي گفتن ندارد . ت

مي  .ه اجرا مي شود ؟ براي اينكه يك هدفي دارد چ

خواهد يك ارتباطي با تماشاگرش برقرار كند . بيشتر 

يند آهايي كه باري به هر جهت مي  ها جوان اين

ت هم مي برند كه داريم ذو كار تاتر مي كنند ، ل

نها هم آكنيم و يا بازي مي كنيم و  كارگرداني مي

ها ميدان مي  وانشعار مي دهند كه ما داريم به ج

كه از تجربيات قديمي ها نمي  در صورتي . دهيم

به اين خاطر كه حرفي براي . خواهند استفاده كنند 

گفتن دارند ، و به همين دليل هم بهشان ميدان 

به خاطر اين است كه اكثر قديمي ها  نمي دهند .

منزوي مي شوند و به خاطر همين است كه آقاي 

ما دچار آن بيماري مي  استاد همه ي ، سمندريان

به خاطر همين است كه ركن الدين خسروي  . شود

ايران را ترك ميكند و به كشور ديگري مي رود . به 

خاطر همين است كه مجيد بهشتي از اينجا مي رود . 

خيلي از بازيگران خوب ما و كارگردانان خوب ما از 

ايران رفته اند . اتفاقا وقتي من زنگ زدم كه از 

كتر سرسنگي وقت بگيرم ، منشي شان يك قاي دآ

ها را  سالن 94آقايي بود گفت ما تا آخر سال 

كال سالن را به  گفتم شما. برنامه ريزي كرده ايم 

است كه  ها داده ايد ؟ گفت به ما ثابت شده جوان

ها بهتر دارند كار مي كنند !! جوان

اترمان را ئينده ي تآقاي توفيقي شما نسل آ

  د ؟چگونه مي بيني

د . منتها خودم ندوستان بخشي اش را گفت :توفيقي 

 سال است كه با آقاي عبداللهي كار مي كنم نساليا

در اين كار و كار قبلي خيلي از نزديك برخورد  .

بازيگري كه مدرك گرفته است و فارغ . داشتم 

اتر ئالتحصيل شده است نمي دانسته است كه ت

حس يعني چه ، تمركز ، يعني چه ، بازيگري يعني چه 

 فن بيان بلد نبود . اين !يعني چه ، تخيل يعني چه 

، ها را اصال نمي  دانست و واقعا در همين يكي 

گفته  .حيرت كرد  آموخت ،دو كاري كه آمده بود و 

فارغ  !اتر يعني چه ئبود من تازه فهميدم كه ت

التحصيل اين رشته است ! چه كساني دارند تدريس 

سري جوان كه فارغ التحصيل شده اند مي كنند ؟ يك

رفته اند و دارند تدريس مي كنند . فوق ليسانس 

گرفته اند و تدريس مي كنند . حاال چه كسي به آنها 

  خودشان .  يفوق ليسانس داده است ؟ رفيق ها

خب معلوم است كه چه اتفاقي مي افتد . اگر 

دوستاني كه در اين دو  ،ور داشتند ضخودشان اينجا ح

وردند كه آر همراه ما بودند ، خودشان اسم مي كا

يكي شان من هستم ، چون اين شجاعت را دارند 

كه بگويند من فارغ التحصيل هستم و نمي دانستم !

رسما اعالم كرده بود كه من تازه با اجراي اين 

!چه بازيگري يعني تر يعني چه وئانمايش فهميدم ت
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  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

كه آقاي  چنان . ي كشيدتاين است كه بايد 

 كار با خانم صابري انجام داده 4گفتند . من  عبداللهي

كارها  شنيدم و ما واقعا اين از او هم و اينها را  ام

ي كشيد ، بايد به اين شكل ترا انجام داده ايم . بايد 

ا رحمتش دشروع كنند . به قول هادي اسالمي كه خ

نردبان پله پله است ، براي چه نردبان پله ، كند 

ت كه هيچ وقت فدارد ؟ هميشه همين را مي گ

دفعه نرويد باال ، نمي توانيد ، نمي توانيد  يك

  خودتان را نگه داريد .

  ولي اكثرا اين روزها باال مي روند .  :يزاده عل

من اتفاقا مي خواستم راجع به اين قضيه  :توفيقي 

صحبت كنم ، ممكن بعضي از دوستان ( نمي شود 

اسم برد چون ما در خيلي جاها در راديو و ... با هم 

 همكاري تنگاتنگ داريم ) .  سالي سه كار انجام دهند

دو كار بازيگري و دو كار ،  دوكار در حيطه نويسندگي ،

ممكن است اين دوستان در سال به  . كارگرداني

وقتي شما كار  لحاظ مالي به جايي برسند ولي باور كنيد

مي بينيد متوجه مي شويد كه اين آقا در  دو سال 

ه بيشتر كن باشيد ئكار انجام داده ، مطم 5يا  4گذشته 

  . هست اما كمتر نيست

آمار و ارقام وجود دارد اگر بگرديد اسم پيدا مي شود 

اما چرا وقتي درباره مصطفي عبدالهي و شهين ، 

عليزاده صحبت مي شود ، اسمي وجود ندارد و با 

ها  چرا از بعضي .قوت و قدرت صحبت مي شود 

آنها كه كارهاي بيشتري مي  ؟ به بزرگي ياد مي شود

را ماندگار نيست ؟ تنها كنند ولي كارهاي آن ها چ

بله  . چيزي كه براي آنها مي ماند پول است

ممكن است براي نوشتن كاري پنج ميليون و يا 

بازي در كاري سه ميليون و يا در كار ديگري براي 

و بگويد كه من حرفه اي شده ام بگيرد چهار ميليون 

به  است كه سال 5كار انجام داده ام .  و  20و 

يك نقطه كنار آن مي گذارد و مي  ،اتر آمده ام ئت

 ولي شود پنجاه سال و فقط پول بيشتري مي گيرد

ماندگار نيست .

اسم ها ماندگار نمي شوند ؟ چرا مي گوييم ركن چرا 

الدين خسروي ، چرا اسم ها گنده مي شود و آدم 

زنم چرا مي  ها صاحب تيتر مي شوند ؟ مثال مي

؟ ابر ي شوند ، دكتر قطب الدين صادقي و پري ص

چرا ديگران كه به ظاهر بيشتر كار مي كنند صاحب نام 

  نمي شوند ؟
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  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

يعني هنر آنها كوششي مي شود . يعني آن ها 

سرچشمه را بسته اند و زور مي زنند كه توليد 

كنند به همين خاطر از جايي الهام نمي گيرند تنها 

  . صرف است ، يك كارخانه است توليد

  . توليدي است ، سري دوزي :عليزاده 

بله واقعا سري دوزي است و اين  : توفيقي

درست نيست . براي مثال ما نمايشي با عبدالهي 

كار كرده بوديم كه اتفاقا كاري مذهبي بود با نام 

تمام ،  وقتي كار اجرا شد .  "كابوس سرخ"

ند كابوس سرخ الگويي نقدهايي كه بود تيتر زده بود

، مذهبي  -الگوي تياتر ملي  ، براي تياتر ملي 

ببينيد حتي در آن زمينه هم ، . الگوي تئاتر مذهبي 

اكثر بچه هايي كه بازي مي  ويك كار ماندگار بود 

كردند ، كانديداي بهترين بازيگر شده بودند ، هم 

بازيگر زن و هم مرد ، هم پول گرفتند و هم سفر 

ببينيد ، اين . ، همين طور خود كارگردان  حج رفتند

طرف صاحب نام و  طور است كه كاري مي ماند

چرا ؟ چون درست انتخاب مي كند ولي . مي شود 

كار انتخاب  4 در سال . آنها فقط انتخاب مي كنند 

به نظر . مي كنند كه بازي كنند و يا كارگرداني كنند 

خاب انت. ريشه در انتخاب دارد . من اين است 

همه كارهايي كه ايشان مي . درست مهم است 

به نظر من انتخاب ، انتخاب . كنند اين گونه است 

!انتخاب درست ! 

بر گرديم ؟ بازي  "در اعماق  "كمي به 
بازيگران چگونه بود ؟ چقدر كارگرداني مستقيم 

و چقدر مشورتي بود و بازيگر  آقاي عبداللهي بود
  خودش چقدر تصميم گيرنده بود ؟ 

اوال كارگردان خوب ، كارگرداني ست كه  :عليزاده 
  %50يعني . انتخاب هاي درست داشته باشد 

انتخاب خوب كارگردان ، مشكل هاي ديگر كار را 
ندارم ، اما مثال وقتي  من ادعايي. حل مي كند 

حبخانه انتخاب مي شهين عليزاده را براي زن صا
د به چه دليل شهين نمي دان انيعني خودش، كنند 

در صورتي . عليزاده را در اين نقش گذاشته است 
كه من خودم ، نقش زن مسلول را براي بازي 
كردن دوست داشتم و وقتي ايشان پرسيدند چه 

من اين نقش را ، كسي چه نقشي را دوست دارد 
ين خيلي كوتاه انتخاب كردم كه ايشان گفتند نه ا

به هر حال انتخاب خيلي مهم است و در . است 
ثاني آقاي عبداللهي هيچ كس را به حال خودش 

كرديم و مواقعي كه اشكالي مي نمي گذاشتند ، كار 
حتما راهنمايي مي  ، بود يا مسير را اشتباه مي رفتيم

خيلي مواقع بود كه ما را . كردند ، صحبت مي كردند 
شد  رين تكرار ميــــداشتند و تمروي صحنه نگه مي 
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  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

و برخي مواقع هم خيلي زود به هدف آقاي 
. ي رسيديم و از آن قسمت مي گذشتيمعبداللهي م

مشورت جزء اركان . دقيقا همين طور بود  :توفيقي 
اوره ـــيعني مش. ر آقاي عبداللهي است اصلي كا
ولي در نهايت چون امضا ء خودشان پاي  ، مي گيرد

ولي خب . كار است ، خودشان تصميم مي گيرند 
بچه ها گفت و گو مي كنند ، حتي . مشاوره هست 

در ميزانسن مي گويند كه  اگر چيزي به ذهنتان رسيد 
ه حركتي مثال لحظاتي بود كه خانم عليزاد. مطرح كنيد 

مي كرد و ايشان مي گفتند كه خيلي خوب شد ، اين 
  .حركت را نگه دار 

اما خودشان لحظه به لحظه حتي روي مفاهيم كار مي 
  .كردند 

كه از ما نظر مي  حتي خيلي مواقع با اين :عليزاده 
خواستند ، اگر پيشنهادي مي داديم كه در راستاي كار 

ما هم . د و هدف ايشان نبود ، موافقت نمي كردن
يك بار پيشنهاد مي داديم و اگر مي ديديم مورد 
قبول ايشان نيست ديگر آن را پيگيري نمي كرديم 

با اين حال . كارگردان دارد ،  چون به هر حال كار .
به نظر من هر بازيگري ، كه سال ها وقت و عمر 
خود را مي گذارد ، به هر حال ژانر فعاليت اش 

علي رغم نظر يعني اين كه . مشخص است 
كارگردان ، بازيگري او نشانه هاي خود را دارد و با 

  .بازي بقيه بازيگران متفاوت است 
. اين مسئله به بازيگر هم بستگي دارد  :عبداللهي 

وقتي من مي بينم كه بازيگري در اختيار دارم كه 
صاحب تجربه است ، صاحب انديشه است و عالقه 

چگونه فردي است، مي فهمم كه با  رمند به كا
با بعد از مدت ها فعاليت در تئاتر ، . طرف هستم 

مي فهمم چه طور  كوچكترين تكان بازيگر ، من
ه دارد ، عمي فهمم كدام بازيگر مطال. بازيگري است 

  . چه كسي بي خيال است  وكار كرده است 
طبيعي ست كه از نظرات بازيگر اهل مطالعه و 

از او مي  خودمحتي انديشه استفاده مي كنم و 
چرا كه اثر به نام . خواهم كه اگر نظري دارد بگويد 

فردا نمي گويند كه اين صحنه را . من تمام مي شود 
همه كارگردان  .گونه باشد  اينكه فالني پيشنها كرد 
بازيگري كه تجربه  بي شكاما . را مي شناسند 

 نه اين. چنداني ندارد ، هرگز از او نظر نمي خواهم 
او هنوز به اين د ، بلكه ديكتاتوري باشكه بخواهم 

. او به غلط خواهد رفت . آمادگي نرسيده است 
او صد در صد به  او را رها كنم ، من اگر بخواهم 

؛ مگر اينكه از او اطمينان حاصل كنم . غلط مي رود 
يعني من آدمي هستم كه اگر كوچكترين عضو گروهم 

به  ، پيشنهادي بدهد ، گوش مي كنم و بعد راجع
آن فكر مي كنم كه آيا در راستاي آن فكر كلي 

اگر باشد مطمئن باشيد آن را انجام يا نه . هست 
اما برخي از . نباشد هم مي گويم نه . مي دهم 

سال ها كار كرده اند . بازيگران خودشان تجربه دارند 
طبيعي ست كه من با  ، پسحتي كارگرداني كرده اند 

هست كه  زمانيحاال  . احترام هم برخورد مي كنم
به قضيه نگاه شخصي ، طرف چون به عنوان بازيگر 

، مصداق اين مي شود كه مي كند و نه كليت اثر را 
 تو مي بيني و من پيچش مو ، چون من كلي مي

او شايد احساس كند كارش قشنگ است اما  . بينم
با بقيه بازيگران هم خواني ندارد و ساختار را به هم 

نظرش  ، اين براي حفظ ساختار بنابر. مي ريزد 
  . عملي نمي شود 

مي گويند ميكل آنژ مجسمه اي ساخته بود وقتي به 
شاگردانش نشان داد ، همه مبهوت دست مجسمه 

همان جا برداشت و  شدند و ميكل آنژ تيشه را
ه حيرت مي كنند ــــــهمشكست . دست مجسمه را 

  .ن بود ـــــص كار مـــــــــكه چرا ؟ مي گويد اين نق
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  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

چرا كه شما فقط دست اين مجسمه را ستايش 
در حالي كه من مي خواستم همه اثر ديده  . كرديد
. يد يك اثر بايد به هارموني برسيميعني در تول. شود 
مكن است يكي نظري بدهد كه خيلي عالي باشد م

. اما تك باشد و بقيه اجزا را به هم مي ريزد 
كارگردان بايد حواسش باشد كه اجازه ندهد او بقيه را 

كارگرداني كار پيچيده است و . تحت الشعاع قرار دهد 
  .خيلي سخت است 

البته ايشان خودشان هم خيلي به ظرايف  :عليزاده 
روزي  "اعماق رد"مثال در تمرين . دقت مي كند 

بود كه من احساس كردم يكي از بازيگران در مقابل 
عمل كند ، بازي بهتر ديگري  زن صاحبخانه اگر طور

. اتفاقا آن روز خود آقاي عبداللهي نبود . مي شود 
 اگر، كه من اين موضوع را به دستيار ايشان گفتم 

در مقابل عمل او در نايش عكس العمل من 
 زماني كه او هم گفت تان ندهم بهتر نيست ؟ نشا

آقاي عبداللهي نباشد تغييري نمي دهيم بايد به 
  . خودشان بگوييد 

ولي در مقابل آن  ، من به آقاي عبداللهي نگفتم

واكنش نشان  ، عملكرد بازيگر مقابل زن صاحبخانه

بعد كه خود آقاي عبداللهي آمدند و آن . ندادم 

دي اچرا اينجا واكنش نشان ند گفتند، صحنه را ديدند 

و ايشان دقيقا حرف من را ! خيلي درست بود ! ؟

زدند و من بسيار لذت بردم و به او بيشتر اعتماد 

. كردم و بسيار لذت مي بردم از اين كار 

من بازيگري و تئاتر را دوست دارم و وقتي مي 

لذت مي  ، اعتماد مي كند نبينم كه كارگردانم به م

در  "ماه تمرين  2 قعا نفهميدم برم و من وا

من شد  تمامكار چگونه گذشت ؟ وقتي  "اعماق 

  .هم ناراحت شدم و مريض شدم 

آقاي عبدالهي در رابطه با هارموني كه مي گوييد 

بايد جريان داشته باشد ، فكر نمي كنيد كه صاحب 

گويا خانه در عمل كمي همگون نيست ؟ يعني 

ولي بقيه عادي  است ، ايرانيزه شده بيش از حد

آيا اين بودند و اصطالحا ايرانيزه نشده بودند . 

 هارموني اثر را به هم نمي زند ؟

من در اين كار تمامي اسامي روسي را   : عبداللهي

و با اسمش شناخته  اردبرداشتم و هيچ كس اسم ند

. يعني  كار حذف كردمحتي جغرافيا را از  . نمي شد

در چه نقطه از  قصهداد اين  عباراتي كه نشان مي

 مواقعي هم و حذف كردمجهان مي گذرد را تماما 

من آنها را هم ، كه بحث به شدت مذهبي مي شد 

كه كامل حذف كرده  ايننه  ، دست كاري كردم

كما اين كه در جايي پسر سوال مي كند  . باشم ، نه

خدا هست ؟ و پيرمرد مي ماند و اصرار مي كند كه 

مي دهد كه به  يار موجزبگو هست و او جواب بسي

ست كه ا تو فقط كافي ، خودت مربوط است

باورش كني . اگر باورش كني هست و اگر باور نكني 

 . نيست

يك نفر هست و و اين ادامه پيدا مي كند تا پايان 

ال است و اصالتا تاتار است و او حتي راجع كه حم

حرف مي زند و در جايي  (ص) دبه حضرت محم

اين حقيقت  كه حبت مي شود ،درباره حقيقت ص
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  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

چيزي جز جهنم و بهشت نيست . من اين ها را 

دست نزدم بلكه در جاهايي جمالتي را اضافه كردم ، 

در حقيقت نخواستم اصل اثر از بين رود . ولي چاره 

اي هم نداشتم بايد در جاهايي اين مسائل را 

تعديل مي دادم و حتي خوشحال مي شدم اگر همه 

فكر مي كردند كه اين اتفاق در ايران مي افتد . به 

واكنش هاي آدم ، همين دليل اگر شما به كنش 

اين ها و حتي لباس هاي آن ها نگاه مي كرديد ، 

  مي ديديد . را 

ا خيلي عريان كنيم اين اما ما نمي توانستيم اين ر

فقط مي توانست در لفافه  اتفاق بيفتد . قصدي 

هم نداشتم اصرار كنم اگر چنين تشابهي ايجاد مي 

چون اين نوع ، شود ، مقصر خود گوركي است 

صاحب خانه ها در همه جاي دنيا يكسان و شبيه به 

  هم هستند . 

يعني آدم هاي بدسرشتي هستند و همه چيز را 

اي خودشان مي خواهند و مي خواهند همه چيز را بر

ولي بازيگر ما به اين دليل  . زير سيطره داشته باشند

كه بازيگر راديو است و چند سال است كه كار صحنه 

، البته نه اين كه اصال كار صحنه اي نكرده  بود نكرده

ولي  ؛چند سال گذشته كار داشته است ، باشد ، نه 

به همين خاطر او حتي تا يك هفته مانده به اجرا 

دور بود و من خيلي او را اذيت مي كردم ، به اين 

 دليل من همواره به او مي گفتم : نه . نه . نه .

حتي به اين فكر مي كردم كه چه كسي را مي توانم 

ولي در ؛ پيدا كنم تا در نهايت جاي او بگذارم 

او كمي خودش را رنگ نهايت يك اتفاقي افتاد كه 

آميزي كرد و توانست خودش را پيدا كند . يعني 

اما  . توانست كمي گليم خود را از آب بيرون بكشد

به دليل عدم تجربه كافي كه مي توان گفت  كمي 

در ، اين  ي آيدچشم م بهاز بقيه عقب تر است ، 

چشم خوردن دو علت دارد يك به دليل نقشي 

شتن تجربه كافي در تئاتر . است كه او دارد و دو ندا

اوچند سال پيش يكي دو كار داشته و ديگر به روي 

صحنه نرفته است ، اين ها همه بر كار او تاثير مي 

گذارد و يعني او ديگر آن تجربه كافي را ندارد و 

بيشتر با ميكروفن كار كرده و بيشتر مي توان گفت 

   . صداپيشه است تا هنرپيشه تئاتر

ه و زن او نسبت به بقيه در كل صاحب خان

 پرسوناژها تيپيكال هستند .

 . نه من اصال تيپيكال كار نكردم :عليزاده 

71



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

www.theaterfestival .ir
tf@theaterfestival.ir 

  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

خانواده  كه گوييدر واقع به من القا مي كرد 

 تنارديه را مي ديدم .

همين است و مقصر بازيگر نيست .  :عبدالهي 

ين دليل كه به ا .دليل اين اتفاق در متن است 

يدساز ــبراي مثال صاحبخانه به كل كه ديالوگ هايي

مي گويد ، چگونه بايد گفته شود . من حتي گفتم تو 

آن ديالوگ را با لبخند بگو . به اين دليل كه وارد 

مسائل كليشه اي نشود . اگر دقت كنيد همه بازي 

صاحب خانه نيز با لبخند و طنازي است و يا حتي 

مرد دارد تماما با لودگي و طنازي صحبتي كه با پير

دايش باال ـــص قسمت تنها در يك يا دو. است 

بقيه به گونه اي است كه به آن سمت ، مي رود 

، كشيده نشود ، گاهي وقت ها مشكل متن است 

اگر و يعني خود متن چاره اي براي شما نمي گذارد 

 كه آن را حذف كنيد اصال درست نبود . بخواهيد

را مي ديدم . ولي من كمي  من خودم اين

 عمدشيطنت كردم و تيپ او را بازاري گرفتم ، 

، حال شايد اين كار  ديده شودداشتم كه اين بازاري 

خالف باشد ولي از عمد اين كار را كردم ، سرش 

را زدم ، او ريش گذاشت ، دكمه را بست و كت 

 و شلوار پوشيد . 

كه هيچ  آقاي عبدالهي خيلي تاكيد داشتند : عليزاده

ايشان مخالف تيپ سازي  .كس تيپ سازي نكند 

يعني  ، من هم كامال جدي كار مي كردم .هستند 

ولي آقاي مهدي  . نوع كار من به اين شكل است

طهماسبي به دليل اصواتي كه گاهي به كار مي برد او 

را به آن سمت و سو مي برد و هميشه آقاي 

عبدالهي تاكيد مي كردند كه من اصال نمي خواهم 

تيپ سازي شود .

چيزي كه در بازي شما براي من خانم عليزاده  

يعني اين . بود  از صدا شما جالب بود استفاده

تان را حتي باال مي برديد و فرياد كه شما صداي

در  ليمي زديد ، يعني اين كه صدا بلند است و

اصال بحث  . البته اختيار بازيگر و نقش است

. لطفا در رابطه اين  آكسان گذاري و ريتم ندارم

چرا كه خيلي . موضوع و تجربه تان براي ما بگوييد 

فكر مي كنند فرياد ها در عرصه تئاتر از جوان 

بازي كردن و يا فكر مي كنند  ييعني تئاتر زدن ،

بايد آرام حرف بزنند تا بتوانند صدايشان را 

كنترل كنند .

و تعداد  بازيگراين موضوع كمي به تجربه  :عليزاده 
سال هايي كه كار كرده برمي گردد ، اما من هميشه 
به اين مسئله فكر مي كنم ، من در زماني كه دوره 

ذراندم يكي از استادان ما بازيگري راديو را مي گ
آقاي مهدي شرفي بود و هميشه به اين دليل كه 
و  ما را در نقشي كه بازي مي كنيم راهنمايي كند

به ما ؛ داشته باشيم و بيان  در تنوع حسبراي اينكه 
موسيقي كالسيك گوش كنيد و مثال كه مي گفت 

در موسيقي كالسيك گاهي آنقدر صداي كه مي زد 
ت كه تو دلت مي خواهد صدا را سازها ضعيف اس

همضي وقت ها ـــــــباالتر ببري تا بشنوي . اما بع
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  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

اين موضوع روي من تاثيرگذاشته بود و من هم 

آن را تجربه كرده بودم ، به همين دليل مي گويم 

تجربه بسيار مهم است . اگر همين االن شما دقت 

شما مي بينيد كه ما با آرامش  مواقعيدر ، كنيد

حرف مي زنيم و همه چيز مورد تاييد ماست ، 

لحظه هايي ولي يك  . لذت مي بريم و مي خنديم

يعني از آن ناراحت و  . به حد انفجار مي رسيم هم

به نظر من  . ميفرياد مي زن ومنزجر هستيم 

بازيگري مي تواند بازيگر قوي باشد كه بتواند تمام 

يعني كارگردان ديگر . اين رنگ آميزي ها را پيدا كند 

نبايد هر كدام را براي او توضيح دهد ، كه كجا فرياد 

 كجا را شمرده بگويد .يا كجا آرام بگويد و  ، بزند

تنوع حس و تنوع بيان در بازي خوب بسيار تاثير 

يعني  ، دارد . اين به تجربه بازيگري بر مي گردد

ين را پيدا كنند و بعضي ت اخيلي ها ممكن اس

 .نكنند

شما چند سال است كه كار تئاتر آقاي توفيقي 

 مي كنيد ؟

 حساب كنيد .  57از  :توفيقي 

و آن اين وجود آمده بود ه يك سوال براي ما ب

ترنت پيدا ــــكه چرا هيچ عكسي از شما در اين

ال . اين موضوع واقعا براي ما جاي سو نمي شود

 و كنجكاوي داشت .

من علتش را مي گويم ، به اين دليل  :عبدالهي 

كه عباس آدمي است كه زياد اهل مصاحبه و اين 

كه بخواهد ديده شود نيست .  يك دليل مي تواند 

  اين باشد .

تنها مصاحبه عمر من اين است .   :توفيقي 

تئاتر فستيوال !  ما و پس خوشا به حال

 دارم ،شما يك سوال از هم من حاال  :توفيقي  

اداره مي ايرانشهر زير نظر شهرداري آيا كه  اين

  ؟شود 

  بله .

. من يك سوال از آقاي قاليباف دارم  :توفيقي 

سوال من از آقاي دكتر قاليباف به عنوان شهردار 

بسيار فرهنگي هستند و در فردي تهران و اين كه 

زماني به خاطر دارم كه ايشان عضو افتخاري انجمن 

اين است كه جناب آقاي  ؛بودند نمايش شده 

قدرت در يك جا بماند  اگر قاليباف شما مي دانيد كه

فساد مي آورد و سوال من به عنوان يك بازيگر 

حرفه اي اين است كه اين سرسنگي تا كي بايد 

 يس ايرانشهر باشد ؟ئر

واقعا هيچ راهي ندارد و ما نمي توانيم كه نفوذ پيدا 
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  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

وجود  ديگري پيدا كنيم ، آيا واقعا آدم هاي فرهنگي

ندارند كه جايگزين ايشان شوند و ايشان از اينجا به 

 نه آن كه حذف شود.  ، جاي ديگري برود

ود جاي ديگر . اين همه فرهنگسرا و جاهاي بزرگتر بر

مي  به اين دليلاين را  . درجات باالتر  و بهتر ،

من  و كه آقاي سرسنگي استحقاق اين را دارند گويم

ِ  مي ترسم كه محيط ايرانشهر سرسنگي را به سر

كه  مي خواهم بدانمو واقعا  باشدسنگي تبديل كرده 

يك بازيگر تئاتر را آقاي قاليباف مي تواند جواب 

 در حال فعاليت است ؟،  57بدهد كه از سال 

 شما اين را بنويسيد اميدوارم تحقق پيدا كند .

كه ايشان سمت به نظر من خيلي خوب است 

چون اگر اين مديريت بچرخد خيلي ديگري بگيرند ، 

 خوب است .

فردي  و مي روديكي كه ولي متاسفانه  :عليزاده 

 فرقي نمي كند . هم ؛ باز ديگري مي آيد

ما در ؛ نيست هم اين طور  ه نظر منب :توفيقي 

راديو يك تجربه اي داشتيم كه مديري قبل از آقاي 

الن در شهرداري كه اگيل آبادي ، دكتر گيل آبادي 

هستند و فردي بسيار فرهنگي با برنامه و منضبط 

 .وقتي ايشان رفتند يك آقايي آمدند  ،بودند 

ي گيل آبادي تقريبا برنامه هاي مدير قبل از آقا

آقاي گيل آبادي را پيش مي برد اما مدير بعدي 

اما  . ايشان تيشه به ريشه تمام اين برنامه ها زد

اين آقايي كه رفت بسيار بي برنامه بود و اصال 

مدير فرهنگي نبود و لياقت آن كرسي را نداشت ، 

سيار جوان و با به جاي ايشان يك آقايي آمدند كه ب

برنامه بودند ، يعني وقتي ايشان برنامه هايش را 

برنامه در  29ارائه داد ، اولين اتفاق اين بود كه ما 

از آن ها را حذف كرد ، برنامه  21راديو داشتيم كه 

يعني هفته اول اين اتفاق افتاد و گفت كه برنامه 

 زنده يعني چه ؟ راديو تئاتر  ، راديو فيلم چه معنايي

او همه اين ها را حذف كرد و مي خواهم ؟ دارد 

بگويم كه برنامه داشت و گفت واحد نمايش در 

از اواخر ارديبهشت فقط نمايش توليد  94سال  

مي كند و گفت چه نوع نمايش هايي ، همه الف . 

ايشان حتي نوع برنامه هايش را هم ارائه داد ،  

امه يعني مي خواهم بگويم كه او همين قدر كه برن

   اتفاق بزرگي بود .هاي كاذب را تعطيل كرد 

شخصي با براي مديريت ايرانشهر من اميدوارم كه 

برنامه بيايد چون در حال حاضر ايرانشهر بي برنامه 

است و برنامه اي ندارد و به همان سيستم اداره 

ما نمي فهميم  تئاتر خصوصي هست يا  .مي شود 

ثال  نيست ، اگر تئاتر خصوصي هست براي م

تئاترهايي از آقاي محمدي شش ماه در بولينگ 

عبدو كامل فروش مي رود ، چرا به ايرانشهر نيايد 

من از ايشان سوال  دارم كه چرا آقاي محمدي  ؟

در ايرانشهر نيايد . اگر مي گوييد مي خواهيد تئاتر 
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  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

خصوصي پر باشد و از سه چهره استفاده مي كنيد ، 

چهره ها همه بچه هاي خود ما هستند كه رفتند و 

رضا عطاران و مهران  68چهره شده اند در سال 

دكتر صادقي بودند . يعني  "سيمرغ"ي در كار مدير

اتر هستند ، در كار ئبچه هاي سينما همه بچه هاي ت

نيز رضا عطاران و مهران مدير بودند ،  "هملت"

يعني همه اين بچه ها از تئاتر بودند كه به آن سو 

 رفتند ،  ولي واقعا بي برنامه است  .

من مي گويم كه نمي شود ايشان به جاي ديگري 

روند و ديگري بيايد و اين چرخش وجود داشته باشد ب

كه ايجاد فساد نكند ، و من دنبال جواب هستم كه 

 اميدوارم آقاي قاليباف جواب دهند .

  :حرف پاياني و 

صحبت زياد است و حرف ما هيچ وقت  : عبدالهي

يم و مورد ه اتمومي ندارد ، ما آن قدر سختي كشيد

ان پر از درد كه دلم ، يمه ابي مهري واقع شد

است و اگر بخواهيم بگوييم ، بايد همين طور بگوييم 

 ولي خب كو گوش شنوا ؟

 ولييا نه  منتشر مي شودنمي دانم اين حرف من 

 49در زمان شاه من كار تئاتر مي كردم و از سال 

نمايشي كار كردم از  .اين گروه را تشكيل دادم 

آي باكاله ، "نوشته هاي مرحوم ساعدي به نام 

از فرهنگ و هنر آن زمان ما  ، "آي بي كاله

ولي نمي دادند و  . تقاضاي پول و امكانات داشتيم

ما به قهر به تهران آمديم و به دفتر وزارت خانه 

ن رفتيم و جالب اريسر خيابان تنكابن ، پيچ شم

در آن زمان  كه را ديديم اينجاست كه آقاي پهلبد

وزير بود ، وزير فرهنگ و هنر بود ، ايشان خيلي ما 

را نوازش كرد و دستور داد كه با اين آقايان مصاحبه 

آمد و ما هم شود و يك آقايي كه خبرنگار و عكاس 

درد و دل هايمان را گفتيم و ديديم كه فرداي آن 

روز حرف هاي ما چاپ شد ، اما جالب اينجا بود كه 

شهرستان ، بعد از يكي دو هفته ديدم وقتي رفتيم 

 س اداره مرا خواست .ينامه اي آمد و ر

بالل فروشي  برگشتيم شهرستان ،چون ما وقتي 

كرديم و عكس گرفتيم و من به روزنامه كيهان آن 

اين عكس چاپ شود و زير آن تا زمان دادم 

نوشته شد كه بچه هاي گروه تئاتر كوچه بالل فروشي 

  آن را خرج تئاتر كنند .   درآمدمي كنند تا 

ايشان گفت يك تشويق نامه براي شما نوشته و 

من بايد  كپي آن را به شما بدهم و ما گفتيم چقدر 

خوب . در اين تشويق نامه نوشته بود كه بايد از 

چنين بچه هايي تقدير و تشكر كرد كه اين گونه 

تالش مي كنند تا تئاتر را در آن منطقه زنده نگه 

آقا انشاهللا درست  "باالي آن نوشته بود دارند و 

 " مي شود .

من دوباره رفتم مصاحبه كردم و باز هم شد تيتر  

 . روزنامه

 چهل سال، االن هم همين است بعد از سي 
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  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

 . است "انشاهللا درست مي شود "هنوز 

 كي قرار است اين ها درست بشود نمي دانم .

ولي چه  ، منظور من اين است كه حرف زياد است

يدوارم قول هايي كه به من فقط من ام ؟ بگوييم

آقاي مرادخاني كه خيلي مرا ، عملي شود .  دادند

اميدوار كردند ، مي شود گفت من خيلي به وعده 

هاي آنها اميدوارم و خيلي خوب برخورد كردند ، 

يس مركز نيز خيلي ئر، همين طور آقاي شفيعي 

خوب برخورد كردند و قول مساعد دادند و همچنين 

من اميدوارهستم به اين وعده  .آقاي سرسنگي 

 ند .شود يبعد از عيد عملكه هايي كه داده شده 

انشاهللا اجرا مي كنيم . من آرزو مي كنم  : عليزاده

 سر جاي خودش قرار بگيرد . روزي هر كسي
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دو گزارش مستند 
 از دو نمایش مهر باطل خورده  
راقم اين سطور يك بازيگر تئاتر است كه هويت خود 

نمايش مي داند و بس . نه كارمند  هنررا همين 
جايي بوده ، نه از جايي حمايت شده و نه هرگز چشم 

  .  به آن باريكه آب معروف چشم دوخته است
بازيگري ست كه گاه اگر دست دهد بازيگرداني مي كند 
و گاه هم ( بازي نوشت ) مي سازد و بر كاغذ سياه 

   .  مي كند
ش است كه اين يادداشت گزارش مستند از دو نماي

زماني كه مي بايست ثمر بدهند نفس شان گرفته و 
به صحنه نرفته اند . هيچ كس هم تا اين تاريخ 

نبوده است و من شما  "چرايش  "جوابگوي 
   . قضاوت مي خوانم خوانندگان را به

به دعوت آقاي دكتر صادقي  - 1392سال   -1
براي تمرين نمايش نوشته خودشان به نام 

عوت شدم . طبق د "طلسم صبحگل  "
تئاتر و اجراي نمايش هرگز  معمول براي

صحبت نكرده ام و براي  "پول  "بابت 
اين اجرا هم حرفي نزدم و حرفي هم زده 

قرار شد در جشنواره فجر شركت و پس  نشد .
شهر اجرا كنم و كارگردان  از آن در تاالر تئاتر

با  شنماي -بيايد  از خجالت بازيگرانش در
موفقيتي نسبي و در جشنواره اجرا شد . اما هر 
چه انتظار كشيديم جناب كارگردان براي اجراي 

اين اتفاق  -عمومي عوامل را بخواهد 
شكلي با رئيس جديد اداره به مگفت  -  نيفتاد

( مركز هنرهاي نمايشي ) دارد كه انشااهللا 
كه هرگز رفع نشد . و اين رفع خواهد شد 

فت . معموال براي نمايش به صحنه ر
آن هم به  -اجراهاي سفارش شده 

( شايد  -مبلغي پول  -كارگردانان حرفه اي 
ليون تومان ) پرداخت مي يحدود پانزده م

شود كه خب طبيعي است كارگردان هزينه 
هاي دكور را مي پردازد و مي ماند حق 

كه . الزحمه اي براي عوامل در نظر مي گيرد 
د هيچ حرفي در مورد جناب كارگردان ترجيح دا

 آهپرداخت حق الزحمه نزند و ما بازيگران 
حسرت كشيده نشستيم و پشت سر جنابش 
غيبت ها نموديم و دل خوش كرديم ... كه 

به كوچكترين  حاضرتا اين لحظه آقاي كارگردان 
توضيح نشد و به زمين و زمان گله كرد كه 

اما ما اوضاع مالي اش خوب نيست و ... 
م نمايش ديگرياري باز هـــجلديديم در سا

  يـاد داشــــت

ـــوالبهـــــــــــــــار فستیــ بهاري تئاتر فستيوال   ويژه نامه

رضا فياضي
بازيگر تئاتر و تلويزيون
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  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

هم از بازيگراني كه سه ياديبه صحنه بردند و
الي چهار ماه وقت خود را صرف آن نمايش 

  . كردند ، نكرد
 شما قضاوت كنيد بازيگري كه تنها درآمدش

از اين اجراهاست چگونه مي تواند دل به 
تئاتر دلبندش ببندد و روزگار بگذراند . جالب 
اين است كه خود آقاي كارگردان هم 

رض هميشگي تعمسوخته بازيگري است و 
! القصه كه اين نمايش اولين  اين جريانات

و آخرين تجربه تئاتر مهر باطل خورده من 
 93نبوده و نيست كه اتفاق دوم در فجر

   .افتاد

پس از يك  1393 - در سال جاري-2     
سركار خانم  - دوره بيكاري و دوري از تئاتر

با من تماس گرفت و  خواه فرزانه نشاط
اتفاق گروهي از عزيزان در حال  بهگفت 

 "روزنه اي در مه  "تمرين نمايش به نام 
نوشته و كارگرداني آقاي ابوالقاسم معارفي 

ارفي را از سال هاي آقاي مع -هستند . 
دور مي شناختم و باور داشتم انسان شريفي 

دل را باز كردم  سفره. آمدم و با او  است
ايشان صادقانه گفت براي اجرا در جشنواره  - 

( مبلغي حدود پانزده ميليون تومان ) قرارداد 
بسته ( كه البته نبسته بود و قرار بود ببندد كه 

به من ) و مي تواند مبلغ مختصري  نشد

بدهد . قبول كردم و تمرين ها شروع شد . 
و تمرينات با موفقيت  - گروه خوبي داشتيم 

 حضرات .انجام شد كه رسيديم به روزبازبيني 
بازبين آمدند و ديدند و پسنديدند . دست بر 
قضا يكي از جنابان بازبين كارگردان اسبق بنده 

   .  آقاي دكتر صادقي بود
چند روز بعد از بازبيني اعالم شد نمايش 
براي اجرا در جشنواره انتخاب و در رديف 

م و آماده يقرار دارد . انرژي گرفت  ششم
هولناك  خبرشديم براي ادامه تمرينات كه 

آمد و همه ما را تا مرز سكته برد . يكشنبه 
ورق برگشت و نمايش انتخاب شده ما از 

گري جايگزين ليست قبولي ها خارج و گروه دي
 -  . رفت و آمد هاي كارگردان به مركز شد

بي حاصل ماند و هيچكس هم جوابگوي اين 
ي هميشه و هماره ي آه و  "چرا  "

.  افسوس ما نشد

رو به پايان است و چشم به راه  1393سال 
باز هم پيشنهاد  1394بهاريم ... براي سال 

من هستم و خواهم بود . دست  - م ركار دا
نمي تواند مرا از خانه ام  گريهيچ ستم

بيرون كند . من همچنان ايستاده ام با 
از شكوفه هاي گيالس و دو چشم  دستاني

   نارنجي ... و سخن آخر كه
  مرا در آيينه شستشو دهيد

  و گالب از تن داغ شقايق بگيريد
   مجال آهي اگر مانده هنوز
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 م به ( عطر ) شريف هنر بگردانيدفسن
  با احترام و تبريك سال نو

 رضا فياضي

٢
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  رنگ مي بازد زمين ...
  يادداشتي به بهانه ي بهار براي زمين

رنگ مي بازد زمين . پوست مي اندازد زمين . طر حي نو در 
ين است .  زمستان مي رود و مي اندازد . سالهاست كه چن

جاي خود را به بهار سر مست مي دهد . بوي بهار رسوايت 
ميكند . عاشقي ات . عاشقي ات به زمين . زميني كه هست  
و آيا روزي نيست مي شود . زميني كه گرد است و بر مدار 
تسلسل مي چرخد .  بر مدار رفت و آمدهايي كه تو الاقل 

بماند چه قروني كه  مطابق  نيم قرني را شاهدش بودي و
چنين  ساختاري  گذشته و ما شايد كه هيچ نمي دانيم بر زمين 
چه رفته است . بر زميني  دايره اي شكل  با محتوايي بسيار و 
آيا نامحدود . روزي اين گردي  مي شكند آيا . و چه سوال 
هايي كه بر زمين مي ماند . و چه پاسخ هايي  كه زمين به ما 

  .  داده است
با خود مي گفتم كدام فصل را مي توان فصل پرسش ناميد و 
كدام فصل را فصل پاسخ خطاب كرد . ديدم همه فصول 

توانايي چنين ظرفيتي را در خود دارند . چه بسا انديشه هايي  
ي كه در بهار كه در زمستان به شكوفه رسيده اند و خالقيت هاي

به خواب رفته اند . فصل ها با ما چه مي كنند . يا بهتر است 
بگوئيم زمين با ما چه ميكند . زمين پوست مي اندازد . 
سالهاست كه اينگونه است . ما چه ميكنيم . آيا هر بهار همچنان 
كه رختي نو بر تن مي كنيم انديشه و تفكر مان  هم نو و كامل 

ود ؟  يا انديشه همچنان در خواب زمستاني تر و پاكيزه تر مي ش
به سر مي برد و با اين بادها و تكان هاي زمين هيچ تغييري 
نمي كنيم . بسياري را ديده ايم كه زمان و خانه تكاني زمين به 
بلوغ فكري آنها هيچ كمكي نكرده است چرا كه اگر انسان به 

اي حقيقت گردش زمين پي برده بود  امروز ما شاهد تفكر ه
داعش گونه بر زمين نبوديم . اين ياداشت بهانه اي است 
براي دگر گوني .  براي پرش از سكون . براي تازه شدن . هر 
چند اين پوست اندازي چون زمين بر مدار تكرار باشد . باشد 

  كه بهار سال ديگر چون اين بهار در جا نباشد . 

  يـاد داشــــت
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علي عابدي
يگر تئاترنماشنامه نويس ، كارگردان و باز
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...  ماییم و نواي بی نوایی 
 ريك تب را شدن نو اين من اما مبارك نو سال

 ...چون گويم نمي

 كه ايم شنيده ارشاد ترممح وزير جنتي آقاي جناب

 تا كنيد مي تالش هنر و فرهنگ اهالي براي حسابي
 همه حال چون نكنيد تالش اما باشند داشته آرامش

 .است خوب ما ي

 شنيده ارشاد محترم معاونت خاني مراد آقاي جناب

 تالش هنر و فرهنگ آرامش براي هم شما ايم

 خوب ما همه حال چون نكنيد تالش اما كنيد مي

 .است

 تصميم تازگي به كه نمايشي تاالرهاي محترم مديران

 برود اجرا هايتان سالن در هايي نمايش چه گيريد مي

 .است خوب ما همه حال

 ست مدتي كه ما تئاتر فرهيخته پيشكسوتان از بخشي

 براي كاري محافظه اين در و ايد شده كار محافظه

 ما همه حال چون،  نكنيد تالش كنيد مي تالش تئاتر
 .است وبخ

 نمايش ستمدتي كه تئاتر فرهيختهجوانانازبخشي
 و گذاريد مي اجرا به خصوصي هاي سالن در را هايتان
  ، كيفيت نه دهيد مي اهميت كميت به صرفا
 حال چون نكنيد تالش اما كنيد مي تالش دانيم مي

 .است خوب ما همه

 اهالي از اندكي حال،  است خوب همه حال

 اخيرتمام ساليان اين در كه است تئاتر دلسوخته

 را نمايش واالي هنر قداست تا اند كرده را تالششان
 .دارند نگه زنده

 به را سال آخر ي جمعه گذشته سالهاي مثل،  بگذريم

 ما قبور اهل زيارت  .رويم مي قبور اهل زيارت

 . است هنرمندان ي قطعه

 هنر و فرهنگ اعتالي براي عاشقانه كه هنرمنداني

 كه تالشي آن از نه  .اند كرده تالش بوم و مرز اين

 بي و عاشقانه تالششان ، نكنيد تالش گوئيم مي ما

 حال گوئيم مي خودمان ي ساده زبان با و بود منت

 بر چه ببيند تا نيستند چون است خوب آنها ي همه

 .است آمده تئاتر واالي هنر سر

 تيوق تا و هستيم هنوز ما بگويم رفت يادم راستي

 هنر هست عشق وقتي تا و هست عشق هستيم

 ريش و بزرگان ، عزيزان.است زنده تئاتر واالي

 بي نواي و ماييم هنر، و فرهنگ ي عرصه سفيدان

  .مايي حريف اگر اهللا بسم نوايي
 كه واقعي تالشگران تمام به را 94 سال پيشاپيش

 جان از بوم و مرز اين هنر و فرهنگ اعتالي براي

 عرض تهنيت و تبريك گذارند مي مايه عاشقانه خود

 .كنم مي

  يـاد داشــــت
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عليرضا مهران
بازگر تئــــاتر
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تنها وزنه فعال و پوياي 
تئاتر بدنه اجرايي آن است

 ، خانواده تئاتر با تبريك سال نو به همه و خودمان
هايمان به هم ربط داشته و در هم  كه خوبي و بدي
نظربهاري خود را اعالم مي دارم .  گره خورده است

بزرگترين مشكل و آسيب پيش رونده تئاتر در 
و چندين سال پيش از آن ، مديريت  93سال 

 غيركاربردي و تزئيني است . 

به خاطر مي آورم  ، 93در روزهاي پاياني اسفند 
را كه تقويم سال تئاتري  92سفند روزهاي پاييني ا

. منتظر  من معموال از آن زمان كليد مي خورد
جواب اتابك نادري رئيس وقت تئاتر شهر بودم 

بعد از  . " رام كردن زن سركش "راي جبراي ا
،  نه ماه بازي هاي اداري مد روز همه مديران

بهار با خود اميد مي آورد و در ذهنمان  	ولي خوب
هتر را باور مي كنيم . خوشبيني  به امكان شرايط ب

پايان رسيد و مدير تئاتر شهر هم طبق معمول بي 
مسئوليت و بي پاسخگويي و بي هدف ، وظيفه 
سازماني خود يعني حضور در دفتر مدير تئاتر شهر را 

ه خانه به پايان برد و با حقوق و مزاياي شب عيد ب
مدير  93رفت و اينك در روزهاي پاياني اسفند 

هماهنگي تئاتر استانها تعيين شدند . اين يك نمونه 
  است.
آفتابي و درخشان شروع شد ، مدير تئاتر  93سال 

شهر عوض شد و دوباره طبق معمول مديران جديد 
بحث شوراي جديد و تعميرات  و نبودن بودجه و مو 

سالن هاي جديد تكرار ضوع جشنواره ها  و ساخت 
  شد .

غرض از گفتن اين مقدمه كهنه ، حتي ديگر به 
چالش كشيدن وضعيت نادرست مديريت تئاتر 
نيست كه آنقدر نارضايتي ها و گله ها تكرار شده كه 
  ديگر شرمساري و عذر تقصير را از بين برده است. 

ولي مهم برداشت ما از شرايط و طرح رفتاري آينده 
د ديگر آموخته باشيم هيچ فرديت و مان است . باي

تشخيص شخصي در بدنه مديريت تئاتر وجود ندارد . 
همه سخنگوي يك سياست ثابت هستند وكمال 
اختيار آنها چنانچه ديده ايم و تجربه كرده ايم ، در 
جابجايي پرسنل و تعويض آنها با كساني است كه 
اعتماد و دوستي دارند و در حمايت از هنرمنداني 

  مايل شخصي دارند توصيه هايي مي كنند. كه ت
در اين ميان اگر استثنائا مديري پيدا شود كه وظيفه مهم تر 
از طي ساعت كاري اش باشد ، همه با او مخالفت مي كنند 

  و راه هاي بركناري او را فراهم مي كنند .
ولي بخش ديگر اين خانواده تئاتر خود ما كساني هستيم كه 

  ا نداشته باشيم ؛ بخش اول يا سامانه اگر فكر و كار و اجر

  يـاد داشــــت
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مريم كاظمي
كاگردان و بازيگر تئــــاتر
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مديريت وجود نخواهد داشت ، يا وجودش 
به خودي خود بي معني است . پس تنها 
وزنه فعال و پوياي تئاتر بدنه اجرايي آن 
 است كه به دليل مستقل بودن ماهيت

هنر ، مي تواند همواره بدون حمايت هم 
به حيات خود ادامه دهد . پس بهتر است 
خود را جدي بگيريم و قدر خودرا بدانيم و 
بيهوده به اميد وعده هاي واهي با 

  همكاران خود مبارزه نكنيم .
من عضو خانه تئاتر هستم ، براي اين 
عضو شده ام كه قوانين كاري حرفه اي كه 

ه آن هستم توسط خود بلدم و متعلق ب
وهمكارانم وضع شود و به آن احترام 

  بگذارم.
بعد از همه اتفاقات ناخوشايندي كه در 

براي خانواده  93سالهاي پيش و سال 
تئاتر پيش آمده ، ضرورت تقويت صنف 

  را بيش از پيش احساس مي كنم . 
خانه تئاتر مثل خانواده من است . ممكن 

اي شخصي است از آن بيرون باشم و كاره
خود را پيش ببرم ، گاهي موفق بوده و 
گاهي  نباشم ؛ ولي اين مرا مطمئن مي 

توانم به خانه كند هروقت نياز شد مي 
برگردم و روي پشتيباني آن حساب كنم . 

پس بايد آن را تقويت كنم و حرمتش را 
  نگه دارم .

و درآمد ضمن آرزوي كار  94من در سال 
و دل خوش براي همه خانواده تئاتر ، به 
وجود خانه تئاتر افتخار و از آن حمايت مي 
كنم . از همه مديراني كه بخواهند تغييري  
ايجاد كنند و به تئاتر فكر مي كنند ؛ حمايت 
مي كنم ؛ از همه همكارانم كه كار صنفي و 
گروهي را ارجح بدانند حمايت مي كنم ، از 

ني كه تعريفي براي شغل همه هنرمندا
خويش دارند و قرارداد و تعيين تكليف 
شغلي را حق خود مي دانند حمايت مي كنم 
و به وجود همه كساني كه اين رشته و 
مشكالت آن را آگاهانه انتخاب كرده و 
سعي در يافتن راهي بهتر دارند افتخار 

  ميكنم . 
 سال نو مبارك
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  تماشاخانه موج نو
هدف از تاسيس تماشاخانه ي موج نو مركز زدايي است. به اين منظور كه تئاتر تنها آن چيزي نيست كه در مراكز 

ميرود، در حاشيه نيز كارهايي اجرا ميشوند كه تأمل بر انگيز و تاثير گذار است و به معناي  شناخته شده روي صحنه
ديگر به دنبال كشف معني تئاتر و راه هاي تاثير گذاري آن روي مردم است. هدف ديگر را ميتوان تجربه كردن 

ا ميزنند و در مرحله اي شمرد، گروه هايي كه در همان مقصود كشف تئاتر كه گفته شد، دست به آزمون و خط
حاصل اين آزمون خطا را به نمايش ميگذارند. تماشاخانه ي موج نو به فروش هم فكر ميكند اما نه به بهاي از 

 دست رفتن كيفيت و وسواس...

در تماشاخانه موج نو اجرا شدند ؟ 93 چه نمايش هايي در سال

يمصطفو مهرداد ارگردانك امز،يليو يتنس سندهينو " يا شهيش وحش باغ " 

ويمونول مستقل واليفست نيپنجم منش كي رضايعل و زاديعل بركا ارگردانك ت،كب ساموئل سندهينو"2 و 1 المك يب يباز " 

يجناب انكاش ارگردانك فو، ويدار سندهينو "ببر افسانه "

يجناب انكاش ارگردانك ن،يگر گراهام سندهينو " نه و بله" 

شجره الديم ارگردانك ،يزارع محمد سندهينو " انيفرار يگووگفت" 

يفرهاد يشاد ارگردانك و سندهينو  "هكبالماس" 

  يـاد داشــــت

ـــوالبهـــــــــــــــار فستیــ بهاري تئاتر فستيوال   ويژه نامه

 سالن خصوصي تئاترمعرفي يك
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مهمترين دغدغه من در تئاتر گفتن 

.  حقيقت است
شروع  " ديويدممت "و نوشته ام را با اين جمله 

 : مي كنم

،  اما  ندنچه ممكن است خود اين را نداآدم ها گر "

مي آيند تا حقيقت را بشنوند و  به اين دليل به تئاتر

 .  بدارند آن را با يكديگر گرامي

، اما اين شوق  با اين كه گاهي مايوس مي شوند

چنان ذاتي و ابتدايي است كه آن ها همچنان به تئاتر 

وظيفه ما گفتن حقيقت است و اين . مي آيند 

  " . بزرگي است رسالت

متعهد نه به خودش و  اعتقادم اين است كه هنرمند

 . هنرمند بايد صادق باشد ، نبايد دروغ بگويدنه به مردم

 . 

بازيگر ببينيد  مخاطب تئاتر اگر صداقت را در صحنه از منِ

، باورم مي كند و با آن رابطه برقرار  ، مرا مي شناسد

. اگر جز اين باشد باورش  مي كند و حرفم را مي فهمد

كارمان رگه هاي  .  آن موقع است كه نمي كند

نيرومندي از دروغ خواهد داشت و تنها چيزي كه هنر 

، دروغ روي صحنه  برنمي تابد دروغ است بخصوص تئاتر

  به وضوح خودش را نشان مي دهد . 

، حتي لحظه اي باور  ، لحظه اي اگر من بازيگر در صحنه

بدهم و به حرف ها و اعمالي كه مي  خودم را از دست

، ايمان نداشته باشم ، تماشاگر  دهم زنم و انجام مي

بالفاصله متوجه خواهد شد و فكر مي كنيد كه همه چيز 

روي صحنه دروغين و قالبي است و باورش را از 

 .  دهد دست مي

سال)  گفتن  30همه تالش من اين سال ها ( 

.  ( البته اگر  بسحقيقت روي صحنه به مردم بوده و 

 )  موفق بوده باشم

. سعي  وظيفه هنرمند تئاتر گفتن حقيقت به مردم است

كرده ام نمايش هايي را قبول كنم و بازي كنم كه 

. به نوعي  مي كند رحـــــعه و مردم را مطـمشكالت جام

  يـاد داشــــت

ـــوالبهـــــــــــــــار فستیــ بهاري تئاتر فستيوال   ويژه نامه

ناهيد مسلمي
بازگر تئاتر
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  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

حقيقت جامعه اي كه در آن زندگي مي كنيم

! يكي از بزرگترين اهداف تئاتر آگاهي دادن 

 .  به مردم است

گلهاي شمعداني به كارگرداني آقاي يعقوبي  "

در چهارسو اجرا شد . در اين نمايش  80سال 

خاطر آسايش خانواده اش ه پدر خانواده ب

خودكشي مي كند تا بيمه عمرش موجب رفاه 

 .  خانواده گردد

به كارگرداني آقاي  "كوكوي كبوتران حرم  "

در اين نمايش دوازده خانم  . عليرضا نادري

روند و در  از يك خانواده به سفر مشهد مي

اين سفر چند روزه همه مشكالت خانواده تك 

.  وازده زن بروز داده مي شودتك اين د

مشكالتي كه همان مشكالت زن هاي جامعه 

 . ايران است

نوشته آرش عباسي  "ورود آقايان ممنوع  "

به كارگرداني خانم فيض مرندي كه در اين 

 نمايش مادر خانواده اي بودم كه شوهر در

زندان بود و سال ها به تنهايي سرپرستي 

 خانواده را به سختي به دوش مي كشيد . 

يكي ديگر از حقايق تلخ روزگار سخت و پر 

بي سرپرست در اين  يها مشقت خانم

.جامعه

به كارگرداني  "پاييز  "و اين روزها نمايش 

آقاي نادر برهاني مرند كه از جنگ و حواشي 

ر خانواده تحميل جنگ و تاثيراتي كه جنگ ب

.  مي كند

 ...  و نمايش هاي ديگر

فرورين در تاالر  15كه از  "پاييز  "نمايش 

 شمس موسسه ي اكو اجرا خواهد داشت ،

از  "خانه برنارد آلبا  "و نمايش نامه خواني 

 ، اجرا شد "سالن باران  "كه در  "لوركا  "

اين نمايش را هم به اين علت پذيرفتم 

 فرهنگ جامعه اسپانيا شديداً ، چون بازي كنم

به فرهنگ جامعه ايران شباهت نزديكي دارد. 

خود بخوان حديث مفصل از اين تو  "

"مجمل
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بي شك فرهاد آييش هنرمندي بي بديل و توانا است... كمتر كسي مي تواند باور كند 
همان فيلسوف دوران كه خواننده ي فيلم مكس همان روحاني پرده نشين باشد و اين دو 

باستان ، سقراط باشند . در هر نقشي كه قرار مي گيرد آنچنان آن نقش را به تصوير مي 
  كشد كه گويا خودش سال ها ي سال همان فرد بوده است .

تعطيالت نوروزي امسال ، براي دومين سال پياپي فرهاد آييش در قامت سقراط به روي 
ت و گوي كوتاهي با وي انجام داديم تا از حال و صحنه خواهد رفت . به همين بهانه گف

  هواي تعطيالت نوروز در تهران و نمايش سقراط با خبر شويم.

 مصــــا حبـــــه

ـــوالبهـــــــــــــــار فستیــ بهاري تئاتر فستيوال   ويژه نامه

ي ـــش سقراط ، سقراطـنمايش : از نقش هاي تاريخي مي ترسم ! / ـاد آييــفره
  پيش زندگي مي كردااااااااااااااااااااااااااااا   نيست كه چند هزار سال

 بهار در ذهن شما چه مفهومي دارد و چه چيزي را براي شما تداعي مي كند ؟
قتي هوا عوض مي شود خيلي خوشحال بهار براي من سمبليك نيست . من اهل سرما نيستم ، عاشق گرما هستم و و

مي شوم . همه چيز در بهار دوباره متولد و زنده مي شود . من هم معموال احساس تازه شدن دارم . خيلي با بهار 
  رمانتيك نيستم ، ولي حس بهار را دارم . 

  شما چقدر تعطيالت نوروز را دوست داريد ؟ در دوران كودكي و نوجواني چطور ؟
روزه را دوست داشتند . ولي االن زندگي من به گونه اي است كه فرق زيادي  13همه اين تعطيلي بچه كه بودم 

ندارد و هميشه هر سال تهران مي مانم ، هم به خاطر مادرم كه دو سال پيش فوت شدند و حاال هم چون مادر 
خلوت مي شود و مسافت ها همسرم نمي تواند به مسافرت برود در تهران مي مانيم . تهران در اين زمان خيلي 

تبديل به همان اندازه ي واقعي كه هستند ، مي شوند . تهران شهر بسيار زيبايي مي شود . جدا از كثيفي هوا و 
شلوغي كه به افرادش استرس مي دهد خود شهر خيلي زيباست و در بهار و تعطيالت عيد واقعا اين زيبايي نمايان 

  تهران گردي خودش يك مبحث مفصل است . مي شود ، 

  بهاري ترين نقشي كه بازي كرده ايد از نظر شما چه بوده است ؟
  ( با خنده ) اهللا اكبر .
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  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

به هر حال بهار در ذهن شما مفهومي دارد . از ديدگاه شما بهاري ترين نقش شما چه 
  بوده است ؟

نيست . چيزي نبوده كه بشود گفت براي من بهار و چيزهايي از اين قبيل خيلي رمانتيك 
  بهاري بوده است . 

  چرا اكثر اجراهاي تئاتر در ايام نوروز متوقف مي شود ؟
ما امسال از هفت فروردين يك تئاتر داريم . پس بنابراين عيد امسال و سال پيش من با 
اجراي تئاتر بود كه خيلي لذت بخش بود . امسال هم خيل خوشحال هستم چون شهر خلوت 
است و ترافيك نيست و مردم براي ديدن تئاتر مجبور به رد شدن از يك تونل استرس 

  نيستند تا به سالن اجرا برسند . بنابراين تئاتر ديدن برايشان لذت بخش است .

با اين حساب اجراي همه ي تئاتر ها در اين زمان بهتر نيست !!؟ چون گويا به گفته ي 
  ن تئاتر دارند .شما مردم موقعيت بهتري براي ديد

من فكر مي كنم خود بچه هاي تئاتري دلشان مي خواهد حداقل چند روز اول عيد را تعطيل 
باشند . براي خيلي ها اين مسئله مهم است و احتماال تئاتر چهار يا پنج روز اول خيلي مخاطب 

ل تعطيل باشد و تئاتر از نخواهد داشت . به نظر من همين روند درست است كه هفته ي او
  ششم يا هفتم شروع شود . 

با توجه به تجربه ي شما در سال گذشته ، وقتي تئاتر از هفته ي دوم شروع مي شود 
  استقبال مردم چگونه است ؟

سال پيش خيلي خوب بود . به هر حال يك سري تهراني ها در تهران مي مانند و يك سري 
موقعيت براي آنها پيش مي آيد كه بتوانند تئاتر ببينند .  هم به تهران سفر كرده اند و اين

چيزي كه من تجربه كرده ام اين است كه وقتي تئاتري براي مردم جذاب باشد در هر شرايطي 
مردم مي آيند . من تجربه داشته ام كه وقتي مردم تئاتري را دوست دارند ، در ماه رمضان ، 

و گرما براي ديدن آن آمده اند ولي تئاترهايي كه براي  در ماه محرم ، در عيد ، تعطيلي ، سرما
مردم جذاب نبوده است در بهترين روزهاي سال هم كه اجرا شود ، باز هم مردم نمي آيند ، 
خوبي تئاتر اين است كه اگر مخاطب خود را داشته باشد ، زمان و مكان و موقعيت بهتر و بدتر 

  را نمي شناسد .
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  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

شما امسال براي دومين بار در طول نوروز با سقراط روي صحنه مي رويد . براي ما از 
  د ؟سقراط بگوييد  اين كه چطور توانسته ايد به اين نقش نزديك شوي

دليل اين كه اين نقش ملموس است اين است كه من معموال سعي مي كنم هر نقشي را 
كه بازي مي كنم ، در خودم پيدا كنم . به همين دليل از نقش هاي تاريخي خيلي مي ترسم 
چون آن ها را شما بيشتر از اين كه در درون خود پيدا كنيد بايد بيرون از خودتان به دنبال آن 

ي اين كه به واقع چنين شخصيتي در تاريخ وجود داشته است . من هميشه ابا دارم و باشيد . برا
مي ترسم از نقش هايي كه آدم هاي واقعي كه واقعا موجود بودند را به تصوير مي كشند . اما 
من به سقراط احساس نزديكي مي كردم و وقتي به كارگردان كار ، آقاي حميدرضا نعيمي نگراني 

تباط با اين شخصيت و چگونگي آن گفتم ، خيلي سريع و بالفاصله گفت كه الاقل خودم را در ار
در ارتباط با نوع كارگرداني كه ايشان دارد ، اصال نمي خواهد كه به طرف سقراطي كه در تاريخ 
بوده است برود . چون معلوم هم نيست كه او چه بوده و كه بوده و چطور بوده است . و خيلي 

سقراطي كه در درون من مي تواند زنده شود ، ساخته شود . بنابراين من  دلش مي خواست كه
از دو زاويه با نقش برخورد مي كردم . يكي شناخت از شخصيت تاريخي سقراط و ديگري پيدا 
كردن پارودي و موازي آن از شخصيت خودم . بنابراين براي من يك پروسه و روند 

سقراط من خودم را چگونه مي بينم . پس اين آن سقراطي خودشناسي بود كه در ارتباط با 
نيست كه چند هزار سال پيش زندگي مي كرد . اين سقراطي است كه پارسال از  مثلث 

  كارگرداني و بازي و نوشته بيرون آمد .

  آقاي آئيش شما مثل سقراط چقدر معلم اخالق هستيد ؟
قراط بيشتر سوال مي كرد و در واقع يكي از اصال نيستم . سقراط هم زياد معلم اخالق نبود . س

مهمترين مشخصات سقراط اين بود كه براي خودش رسالتي قائل بود كه در همين نقطه با من 
بسيار فاصله دارد . چون من هيچ گونه رسالتي را براي خودم قائل نيستم . من اصال فكر نمي 

را داشته باشم كه به كسي درس كنم كه معلم هستم و يا در شرايطي هستم كه استحقاق اين 
  بدهم .

ولي اين سوال كردن ها و اين كه هر چيزي را با يك عالمت سوال ببينيم و زياد مطمئن 
نباشيم از چيزي كه به آن فكر مي كنيم و اعتقاد داشته باشيم كه حقيقت يك مقوله سيال و 

هي آن را كشف متغيير است و تو فقط مي تواني كسي باشي كه دنبالش هستي و مي خوا
  . تا اين حد در اين مبحث من خيلي به سقراط نزديك هستم .كني
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  ويژه نامه بهاري تئاتر فستيوال

 خود براي ما بگوييد .94غير از سقراط كمي از كارهاي سال 
اكران مي شود به كارگرداني  94من فيلمي به نام سرقت مردان خاكستري دارم كه در سال 

ن در آن فيلم آقاي مهدي هاشمي است . آقاي امير شهاب رضويان ، در واقع هم بازي م
اين فيلم خيلي لذت بخش بود چون من هم امير شهاب را خيلي دوست داشتم و هم 
بازيگراني كه با آن ها هم بازي بودم . روند خيلي خوبي طي شد و براي خود ما خيلي لذت 

چون خود ما  بخش بود . به همين دليل فكر مي كنم مخاطبين هم خيلي از اين كار لذت ببرند
  هم خيلي كيف مي كرديم . ( با خنده )

انشااهللا همينطور است . وقتي شما و آقاي هاشمي در كنار هم قرار بگيريد مسلماً براي 
  مخاطب هم لذت بخش مي شود . در زمينه تئاتر چطور ؟

.  قرار بر اين است كه كاري را با مائده طهماسبي روي صحنه ببريم 94نه نداشته ام . سال 
مكبث اثري از شكسپير است كه زمان مورد نظر ما براي اجراي اين كار شهريور است كه بايد 

  ديد چطور مي شود . به هر حال براي چنين كاري دورخيز داشته ايم .
به عنوان سوال آخر مي خواهم با اجازه شما يك سوال بهاري بپرسم .بهاري ترين اتفاق 

  زندگي شما چه اتفاقي بود ؟
در زندگي ام ندارم . وقتي شما چنين چيزي را مي گوييد من به ياد  "ترين  "ندارم . من زياد 

تعداد زيادي از اتفاقات مي افتم ، هر تغييري كه در زندگي من افتاده است ، من زياد سفر 
كرده ام . هر كدام از اين سفرها يك تولد جديد براي من بود . هر كدام از كارهاي تئاتري 

مايي  تلويزيوني كه انجام داده ام براي من تغيير و تحول بوده است . اكثر آن ها اين طور سين
بوده اند و در زندگي چند بار مهاجرت داشته ام از ايران به آمريكا ، از آمريكا براي مدت 
كوتاهي به آلمان و بعد دوباره مهاجرت داشته ام به ايران . هر كدام از اين ها براي من 

و تحول و نو شدن در خود داشته است . دوستانتغيير
جديدي كه به زندگي من وارد مي شوند هم همين طور 
است . براي من يك چيز كه بخواهم بگويم كدام بوده 
است ، وجود ندارد . هر چه كه سعي مي كنم سوال را 
آن طور كه شما مي خواهيد جواب بدهم ، نمي توانم . 

  بوده است . در زندگي من  "ترين  "خيلي 
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