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  شد تمام که اي رهجشنوا سومین و سی و ما

با آغاز دهه ي مبارك فجر انقالب اسالمی و در دوازدهمین 
هزار سال یک هزار و سیصد و نود و سه  همن ماه روز ب

خورشیدي ، سی و سومین جشنواره ي بین المللی تئاتر 
فجر به کار خود پایان داد و مراسم اختتامیه ي آن با اعالم 

، به 	تیوالـتئاتر فس	برگزیدگان برگزار گردید . ما نیز در
همه ي کسانی که چون ما به نحوي کارگران عرصه ي تئاتر 

ته نباشید می گوییم و الزم ـــین سرزمین هستند ، خسا
می دانیم در این دقایق مروري داشته باشیم بر چگونگی 
برگزاري سی و سومین جشنواره تئاتر فجر تا مجالی ایجاد 
کنیم براي دیده شدن محاسن و گوشزد کردن معایب و 

   .انشاءاهللا رفع آنها در دوره هاي آتی

المللی تئاتر فجر آغاز شد ، اما بی مراسم افتتاحیه و آیین گشایش . ما هم خوب می دانیم که سی و سومین دوره جشنواره بین -1
توانیم جاي خالی این مراسم را نادیده بگیریم و  بودجه اختصاص یافته به تئاتر اندك است و چه و چه و چه . اما با این حال نمی

نگوییم که راه حل کم هزینه برگزار کردن جشنواره حذف کردن مراسم اصلی آن نیست بلکه باید هزینه هاي جانبی را کم کرد ، 
 . هستندهزینه هایی که اغلب ناچیز به نظر می رسند اما در مجموع بی شک از هزینه ي یک مراسم افتتاحیه پر خرج تر 

پوستر جشنواره امسال گرچه با انتقاد پذیري به جاي دبیر محترم جشنواره ، اردشیر صالح پور ، اصالح شد ، اما خودمانیم و حاال  -2
هم که جشنواره تمام شده، باز هم چنگی به دل نزد و نشد که ما هم گوشمان را به روي کپی بودن پوستر و حاشیه هاي از این 

 . دست ببندیم
جوانان و گروه هاي شهرستانی در جشنواره ي سی و سوم براي همه ي ما ، دلچسب بود و دلگرم کننده ، از این جهت که حضور  -3

جشنواره فرصتی باشد براي محک خوردن و دیده شدن آنان و پرورش نسل فرداي تئاتر ایران زمین و ما گرچه جاي بزرگان و 
دت خالی احساس کردیم اما دل بستیم به فردایی که به دست همین جوانان نام آشنایان تئاترمان را در این جشنواره به ش

 . ساخته خواهد شد
 ال کم رونق و کم کیفیت بود و فقط یک یا دو اثر قابل توجه در بین این آثار حضور ـــحضور گروه هاي خارجی در جشنواره امس -4
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گی ـــاد همیشـــوص اروپا برآورده نکرد و همان انتقـداشت ولی باز هم نتوانست توقع اهل تئاتر را براي دیدن تئاتر روز دنیا به خص 
ه بود به این بخش وارد بود . گرچه حضور گروه هایی از کشورهاي حاشیه ي خلیج فارس ، جالب توج "المللی شدن به چه بهایی ؟! بین "

ه و اهالی تئاتر را مشتاق کرد تا با تئاتر این کشور ها آشنا شوند . اما بدترین اتفاق در مورد این بخش از جشنواره سی و سوم این بود ک
به هیچ یک از این گروه هاي خارجی ، حتی همان یکی دو گروه با کیفیت نیز ، یک جایزه هم تعلق نگرفت ! گویا این گروه ها اصال مورد 

 ! المللی بودن جشنواره انداوري قرار نگرفته اند و فقط ویترین بیند
و شاید دلچسب ترین اتفاق جشنواره ي امسال احترام قائل شدن مسئولین و مجریان جشنواره براي مردم بود و تا حدي تحقق  -5     

هنرمندان و که و که ... ابتدا مردمی که بلیت خریداري  . چرا که امسال باالخره قبل از ورود خبرنگاران و"تئاتر براي همه  "یافتن شعار 
ان و پیشکسوتان ـاتر به خصوص بزرگــــها راه داده می شدند . حال بماند که در این بین به بسیاري از اهالی تئ کرده بودند به سالن

 . بی احترامی شد و این بار نیز نادیده گرفته شدند

، امسال نیز 	تئاتر فستیوال	برگزیدگان هر مسابقه اي از هیجان خاصی برخوردار است . منتقدینتحلیل و پیش بینی درباره ي -6      
 بخش در بینی پیش و تحلیل این ي نتیجه. 	نواره را پیش بینی کردند ـهمچون سال هاي قبل ، برگزیدگان بخش هاي مختلف جش

   .شد درصد 75	، ایران تئاتر مرور بخش در و درصد 50	، ایران تئاتر هاي تازه و	الملل بین ي مسابقه
  

ن و البته ـــنواره اي درست مانند دبیرش که آرام است و متیــبا همه ي اینها جشنواره ي امسال ، جشنواره اي متین و آرام بود ، جش
ي ایرادات و معایب ، به علت نقد پذیر و چنانکه قبالً نیز گفتیم ما از اردشیر صالحپور و سایر مجریان و مسئولین این دوره علی رغم همه 

نقدپذیري و روحیه ي مردمی شان تشکر می کنیم و امیدواریم این جشنواره آغازي باشد براي جایگاه یافتن نقد و نقادي در تئاتر ما و 
ر و بی نقص تر جشنواره را هرچه بهت ينیز امیدواریم مسئولین تئاتري کشور گوش به نقد و نظر اهالی و دلسوزان تئاتر ، دوره هاي بعد

  .... انشاءاهللا برگزار نمایند
  

  سردبیر -محبوبه صادقی                                                                                                                                               
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  بزرگان غیاب در»  همـه براي تئاتر« 

کار سی و سومین جشنواره ي تئاتر فجر ، دو روز دیگر ، 
خود را آغاز می کند . جشنواره اي که قرار است همچون 

 نمایش 	گذشته اش ، مهم ترین باشد . مهم ترین در معرفی
 در شده اجرا آثار از ویترین ترین مهم ، رو پیش سال هاي
 هاي گروه با مراوده براي اتفاق ترین مهم ، گذشته سال

 واژه کشیدن یدك لـــدلی به تنها هم آن ، خارجی نمایش
جشنواره و مهم ترین هاي  نام پیشوند در " المللی بین "

 ... دیگر
 هاي بخش در یافته راه هاي نمایش اعالم از بعد 	آن چه

 دیگري چیز هر از بیش ، امسال ي جشنواره گوناگون
 در که ست تئاتري بزرگان غیاب ، کند می خودنمایی
 آثار خابانت در تدبیري بی ، البتـه و ندارند حضور جشنواره

 . اند کرده شرکت دوره این در که اي سابقه با هاي تئاتري

 یا ، شود می اجرا شهر اترـــتئ ي چهارسو سالن در که است ماه دو از بیش ، خاکی دکتر کارگردانی به ، " بانان دیده "نمایش  داقاَــمص
 به که کسانی اغلب براي ، جشنواره مرور بخش در آثار این ي دوباره حضور 	. شهر تئاتر اصلی سالن در مرند برهانی " فروشنده مرگ "

 . ده اند ، هیچ جذابیتی ندارد ، مگر پر شدن جدول بخش هاي مختلف جشنوارهدی را ها آن تازگی
 "غ تانگوي تخم مرغ دا "از این گذشته ، جاي نام بسیاري از بزرگان دیگر تئاتر مثل هادي مرزبان که سال گذشته با اجراي نمایش 

 آماده براي دیگري	روزهاي سخت و پر حاشیه اي را گذراند ، خالی ست . او حتی براي حضور در جشنواره سال گذشته نیز با مشکالت 
 وي از ، فجر جشن و جشنواره بهانه به کاش.  کرد گیري کناره جشنواره در حضور از نهایت در و بود رو روبه نمایش همین دکور سازي
  . کردند می دعوت دوره این در حضور براي

از سوي دیگر از حضور افرادي چون هما روستا ، پري صابري ، اکبر زنجانپور ، علیرضا نادري ، کوشک جاللی ، رحمانیان ، شهرستانی ، 
   .سالمتی و ... هم خبري نیست و کاري در جشنواره امسال ندارند و این موضوع حتما در سطح کیفی جشنواره تاثیرگذار خواهد بود

از برکت حضور بزرگانی چون عزت اهللا انتظامی ، علی نصیریان ، جمشید مشایخی و داوود رشیدي هم که سال هـــاست بی بهره ایم و 
   !به آن عادت کرده ایم . حیف

 بتدا با دیدندر ا	در جشنواره امسال ، بخش دیگري با نام مهمان صحنه اي اضافه شده که معلوم نیست مالك انتخاب آثار در آن چیست ؟
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نام هایی چون قطب الدین صادقی ، آتیال پسیانی و مصطفی عبداللهی به نظر می رسد ، بخشی براي حضور بزرگان در نظر گرفته شده باشد 
 . شد می ریزي هبرنام تر جدي بخش این حداقل کاش.  رود می بین از	ولی با حضور چند گروه دیگر ، این گمان 

از میان غایبین جشنواره ي امسال ، نام دو نفر دیگر با گروه هاي خارق العاده شان هم خالی ست . اول از همه حسین رحیمی ، کارگردان 
را به و بازي گرفتن از بازیگران معلولش ، تئاتر ماندگاري  "پرده برداري  "جوان و پر تالشی که در سال گذشته ، با کارگردانی نمایش 

 کارگردانی به "دایره گچی قفقازي  "نمایش گذاشت و در جشنواره هاي خارجی جایزه گرفت. و همین طور آشا محرابی که در نمایش 
 . ست نرفتنی یاد از " آنتراکت بی آنتراکت " نمایش در نقصش بی بازي	 ، کرد آغاز تئاتر در را اش اي حرفه کار سمندریان حمید استاد

اوصاف ، جشنواره تئاتر فجر امسال ، کلکسیونی از نمایش ها را براي مخاطبینش در نظر گرفته که با توجه به غیاب اغلب  با همه ي این
بزرگان ، حداقل تا پیش از شروع آن ، تا به حال ، چیزي براي رونمایی و غافلگیري مخاطبانش نداشته و اصطالحا کاري نکرده که 

  . ضاوت در اجرا و برپایی جشنواره بماند براي بعدمخاطبانش را تشنه ي خود کند . ق
  

 تئاتر فستیوال - مرجان سادات هاشمی                                                                                                                          
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  کرد غافلگیر را ما پوسترهایش با فجر تئاترجشنواره 

حاشیه  گویا جشنواره تئاتر فجر هر ساله باید ، کار خود را با
هایی آغاز کند . جشنواره ي سی و دوم در شرایطی که تنها 
یک هفته به شروع جشنواره باقی مانده بود ، با مسئله ي 
تغییر دبیر که مهم ترین رکن یک جشنواره است ، مواجه 
شد و حال ، سی و سومین جشنواره تئاتر فجر با معضلی به 

عزیز  نام پوستر که ناشی از بد سلیقگی مفرط مدیران
 . جشنواره است روبه رو شده

را با خود  "بین المللی "زمانی که یک جشنواره پیشوند 
یدك می کشد ، موظف است براي تحقق همه ي ابعاد این 
مدعا تالش کند . چه از نظر محتوایی که شامل پذیرش آثار 
شرکت کننده در جشنواره است و چه از نظر فرم ظاهري که 

سالن هاي اجراي نمایش و پوستر  نمود آن را می توان در
 . جشنواره مشاهده کرد

 تواند می که پوستري. 		 ست پیش ي جشنواره با مخاطب مواجه اولین که چرا.  دارد اهمیت مختلفی جهات از جشنواره یک "پوستر  "
 . اشدح یک جشنواره ، طرز تفکر سیاست گذاران و برنامه ریزان آن و حتی فرهنگ کشور میزبان بسط معرف

متاسفانه در طراحی پوستر سی و سومین جشنواره تئاتر فجر ، با این طراحی به شدت زشت ، از نظر زیبایی شناسی ، تمام این موارد زیر  
 . سوال می رود

است  ه اي از ایران را که سراسر بوستان و قناريـدر اولین پوستري که براي سی و سومین جشنواره تئاتر فجر طراحی شده است ، نقش
می بینیم که یک مرد و یک زن در طرفین آن با حالتی دعوت کننده ، مخاطبان را به سوي خود فرا می خوانند . حتی اگر مسئولین 
جشنواره چنین پیامی مد نظرشان بوده است ، طراح محترم باید به این نکته توجه می کرد که با اینگونه طرح هاي شعاري نمی تواند پیام 

رمندان وطنی خودمان را هم بلند ــر منتقل کند بلکه تنها باعث خلق چیزي در حد فاجعه می شود و صداي اعتراض هنخود را سریع ت
نها نکته ي مثبت ماجرا انتقاد پذیري دبیر جشنواره است . صالح پور پذیرفت که پوستر دیگري طراحی شود . اما نکته ي هدر ت  .می کند

   !ست باقی همچنان	ستر اول ،رفت بودجه ي مصرفی براي طراحی پو
پوستر دوم طراحی شد . گرچه این پوستر نسبت به پوستر اول اندکی آبرومندتر است اما باز هم براي معرفی جشنواره اي به اصطالح بین 

   که به استه یل شدـــاین بار پوستر جشنواره به جاي آن زن و مرد و سرزمین بوستان و قناري از دو چشم تشکنیست.  شایسته 	المللی
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 . زل می زند . ولی اگر مخاطب به او بنگرد ، به خاطر نوع طراحی دچار سرگیجه می شود
ا ، علی در اینجا این سوال به ذهن خطور می کند که یعنی به راستی جشنواره اي که در بخش پوستر و عکس خود داورانی همچون قباد شیو

خسروي و علیرضا غفاري را دارد ، نمی تواند تیمی براي طراحی پوستر جشنواره ، یعنی ویترین خود تشکیل دهد که حداقل در نگاه نخست 
بتواند آبروي چنین جشنواره اي را حفظ کند ؟! اگر پوستر جشنوره این است ، باید منتظر بمانیم و ببینیم داوران عزیز بخش عکس و پوستر 

 چه آثاري را به عنوان آثار برگزیده اتخاب خواهند کرد ؟، 
تئاتر فستیوال - فرهاد ابراهیمی واال   
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 از شناخت و تخصص داشتن نیازمند جشنواره شدن المللی بین"	:  خاکی محمدرضا دکتر
  " . است اروپا تئاتر

 آثار مرور منتخب	بخش در " بانان دیده " نمایش اجراي بهانه به
 تئاتر جشنوارهسی و سومین  الملل بین مسابقه و ایران تئاتر

 نمایش نای کارگردان ، خاکی محمدرضا دکتر با گویی و گفت	،جرف
  : بخوانید توانید می ادامه دراین مصاحبه را  که دادیم ترتیب

در جشنواره بین المللی تئاتر  "دیده بانان  "اجراي نمایش 
 فجر چه تغییراتی نسبت به اجراي عموم دارد ؟

این نمایش هیچ تغییري نسبت به اجراي عمومی اش نخواهد 
 " بانان دیده " نمایش ، پیش هاي شب در که طور همان	.	داشت

  . شد خواهد اجرا هم امشب شد می اجرا
در سالن چهارسو رضایت  "دیده بانان  "از اجراي نمایش 

 داشتید ؟
بله به طور نسبی رضایت داشتیم و هماهنگی هایی که صورت 

  به دلیل مشکالت ساخت در روزهاي اول اجرا ، . گرفت خوب بود

خاك و آثار ساخت و ساز ، روبرو شدیم ولی با همکاري هایی که انجام دادند و بسته شدن درب راهرو که در آن و ساز در مجموعه تئاترشهر ، با کمی 
طریق دري که در کافه تریاي تئاترشهر است  از نیز بازیگران مرور و عبور مسیر و شد بهتر	ساخت و ساز بود و به اتاق هاي گریم راه داشت ، وضعیت 

 . ن جهات مشکلی نداشتیمانجام گرفت و دیگر از ای

 ؟ شود می اجرا	فجر تئاتر جشنواره الملل بین مسابقه بخش در		چرا این نمایش
  . آقاي صالح پور ، دبیر جشنواره ، به ما پیشنهاد دادند که می توانید در این جشنواره شرکت کنید و ما قبول کردیم

 نمایش این که کردند پیشنهاد ولی ، باشد ایران تئاتر مرور بخش در نمایش بود قرار ابتدا در	یک روز ایشان با دوستانشان آمدند و این نمایش را دیدند .
 و تنظیم جشنواره دفتر را باشد بخشی چه در اینکه ولی.  پذیرفتیم ما و	خش مرور تئاتر ایران و هم در بخش مسابقه بین الملل حضور یابدب در هم

 . گرفت صورت هماهنگی و توافق با کامال کار این و کنیم اجرا را ایشنم که پذیرفتیم فقط ما	. کرد گیري تصمیم
 از گروه هایی که در بخش بین الملل شرکت کرده اند ، کدامیک را گروه قوي تر و در شأن جشنواره تئاتر فجر می دانید ؟

ا می شناسم . گروه هایی هستند که خیلی از آنها از لحاظ به طور خاص ، هیچ کدام از این گروه ها مشهور نیستند که بگویم در سطح بین المللی آنها ر
با  کیفیت ، ممکن است خوب و یا متوسط باشند ولی یک بخشی از آنها از کشورهاي عربی خلیج فارس می آیند ، که به طور معمول ما آشنایی زیادي

  . تئاتر آنها نداریم
 از ایــن مه هاي مربوط به نمایش هاي خارجی وجود دارد با من مشورت کردند و من تعداديمسئولین جشنواره تئاتر فجر در مورد تصویر بدي که از برنا
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یل محدودیت زمان و بعضی به دلیل محدودیت هایی فیلم ها را دیدم که گروه هاي خوبی هم حضور داشتند و تئاتر هاي خوبی هم بودند ، ولی بعضی به دل
ا ندیده ام ، ولی که ما براي اجراي نمایش داریم توافق نکردند که در این جشنواره نمایش خود را اجرا کنند ، البته هنوز من به طور دقیق جدول فستیوال ر

 . امیدوارم که برنامه هاي خوبی باشد و از ارزش و کیفیت خوبی برخوردار باشند
یک  البته بعضی ممکن است به لحاظ کیفیت به مراتب از تئاتر امروز ما ضعیف تر باشند به خصوص آنهایی که از منطقه می آیند ، ولی به هر حال

ند به لحاظ کنجکاوي وجود دارد که ببنیم در اطراف ما چه نوع تئاتري اجرا می شود و این خود بخشی از اطالع و دانش تماشاگر ما خواهد بود که بتوا
سوال که گروه کیفی و کمی وضعیت تئاتر ما را در یک سنجشی قرار دهد و فکر نمی کنم بد باشد . ولی باید این کارها دیده شوند . اما در رابطه با این 

باشد . از نمونه هایی که من دیدم  هایی که خیلی شهرت بین المللی داشته باشند در این جشنواره هستند و یا نه ؟ باید بگویم که من فکر نمی کنم اینطور
 . نیست خاطرم	، نمایشی بود که از کشور لهستان می آمد و سه اجرا در روزهاي آخر دارد و به نظرم نمایش خوبی بود ولی متاسفانه االن اسم آن در

وجود دارد ، حقیقتا دست دوستانی را که در من فقط یک نکته را می دانم که در شرایط فعلی دشواري ها و مشکالت به خصوص به لحاظ بودجه اي که 
دانم که همه جشنواره تالش می کنند که گروه هاي خارجی را به جشنواره دعوت کنند ، را می بندد و الزاما باید به این محدودیت ها توجه کرد . من می 

ئاترها را دعوت کند که به این جشنواره بیایند و بهترین کیفیت این دوستان تالششان در جشنواره در این جهت است که همانند هر آدم تئاتري ، بهترین ت
ه باشد ، ها را داشته باشند ولی در این ها یک محدودیت هایی هم وجود دارد ، یعنی اینطور نیست که این دوستان نخواهند گروه هاي خوبی در جشنوار

دي ندارد . ولی به هر حال این گروه ها بسیار تالش می کنند که جشنواره اي را البته چیزي که به من گفته شده این است که امسال جشنواره بودجه زیا
     .برگزار کنند و من امیدوارم به خوبی جشنواره امسال برگزار شود

  

 ؟ چیست امسال فجر تئاتر	نظر شما درباره جشنواره 
 ، داشت دیگر هاي سال و پارسال فجر جشنواره که است مشکالتی همان رايدا امسال فجر	جشنواره ي تئاتر 

 هاي ماه در شود نمی که است این آن و دارد وجود عمده ضعف نقطه یک که خارجی بخش در خصوص به
از دو سه نفر مشاور داشته باشد  متشکل ثابت دفتر یک باید جشنواره لذا ، افتاد ها گروه از دعوت فکر به ، آخر

 از یا و کنند دنبال اینترنت طریق از	کسانی که تئاتر اروپا را بشناسند و بتوانند در طول سال برنامه ها را یا، 
 کافی فرصت باید واقع در	. کنند گفتگو آنها با و ببینند را کار و بروند کشورها آن به بتوانند که طریق این

 . مه هاي خوب به کشور بیایندبرنا تا باشیم داشته
طمئن هستم که خیلی از کشورها عالقه مند هستند که برنامه هاي خوبی را به ایران بیاورند و اجرا کنند من م

ولی این اتفاق اول از همه نیازمند اطالع است و دوم اینکه این اطالع باید همراه با تخصص و شناخت تئاتر 
ستان جشنواره ما ، همه خیلی شریف و کشورهاي اروپایی همراه باشد ، من متاسفم که این را می گویم ولی دو

تالشگر هستند ولی متاسفانه تخصص و دانش اروپا را تنها عده اي در ایران که تعداد آن ها از انگشتان یک 
   .دست هم بیشتر نیست، دارند بنابراین آنها باید به این دوستان راهنمایی و همکاري کنند

 جشنواره براي و باشد فعال سال طول در الملل بین روابط دفتر بخش کافی زمان و فرصت در	به نظرم باید
 اگر و کنم می عرض هم االن و گفتم هم پیش هاي سال در من که است اي نکته این ، کند ریزي برنامه فجر

 این به	کیفیتی دعوت کند . با و خوب هاي برنامه از تواند می	بلکه نیست بر هزینه تنها نه بیافتد اتفاقی چنین
 فرهنگی روابط حوزه در را ها برنامه این از خیلی توان می ،	 شود بینی پیش قبل از	اتفاقات این وقتی که دلیل
   .نباشد فجر جشنواره براي هم بر هزینه آنچنان که کرد تعریف المللی بین
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 هــارومی دریاچه سرنوشت به زریوار دریاچه"	:  »تاوان له تابوتی« نمایش کارگردان
  ".  نشود دچار

به نویسندگی و » تابوتی له تاوان«خیابانی  ، اولین نمایش	تئاتر فستیوال	به گزارش
جشنواره سی و سوم بود بخش خیابانی ، آغازگر  مریوان از زادسر عزیز	کارگردانی

که همراه با استقبال مردم ، در محوطه تئاتر شهر اجرا شد . از این رو مصاحبه اي 
 : انجام دادیم که می توانید در ادامه بخوانیدکوتاه با کارگردان این نمایش 

  . برایمان بگویید "تابوتی له تاوان  "از نمایش 
که کاري از » تابوتی له تاوان«عزیز زادسر هستم ، نویسنده و کارگردان نمایش 

 در بیشتر و است ایران در روستا تئاتر گذار بنیان گروه این 	. ست " اهورا "گروه 
 زیست محیط و طبیعت با رابطه در نمایش این.  پردازد می تئاتر اجراي به روستاها

حال  در متأسفانه و کند می تهدید را آن خطر امروزه که زیستی محیط.  است
 . انقراض است

ما این نمایش را اجرا کردیم که به مسئولین بگوییم حواستان باشد دریاچه زریوار 
بین نرود . همین طور کوه هاي  هم به سرنوشت دریاچه ارومیه دچار نشود و از

  . زاگرس هم مثل کویر لوت نشود
 

 این گروه چند سال است که تشکیل شده و تاکنون چند اجرا داشته اید ؟
ه در روستاهاي مریوان اجرا می کند . ک است سال دوازده مستمر طور به حاضر حال در و رسمی غیر صورت به	 سال بیست حدود " اهورا "گروه تئاتر 

 . در ایران هیچ گروه دیگري نیست که به این صورت فعالیت داشته باشد
ستیم و دوست اجرا در روستاها و حتی در نقطه صفر مرزي داشتیم که بدون هیج کمک مالی انجام شد . ما یک گروه خودجوش ه 297،  1390در سال 

 . داریم کار تئاتر انجام دهیم

 بازخورد مردمی کار هایتان چگونه است ؟
 در شهر خودمان که خیلی عالی ست . چون درد براي آن ها ملموس است . در اینجا هم خوشبختانه بازخورد ها خیلی خوب بود . من خیلی خوشحال

  . شدم که مردم این همراهی را با ما داشتند
 بال چند بار اجرا شده است ؟این نمایش ق

سی و  قبال این نمایش در جشنواره خیابانی مریوان برگزیده مقام اول در بخش نویسندگی و طراحی صحنه شد و به عنوان کار برگزیده موفق شدیم به
 . سومین جشنواره تئاتر فجر راه یابیم . پس از این هم قصد داریم اجرایمان در روستا ها را ادامه دهیم

 



 

 16    
 

  

  " تابوتی له تاوان " عکس هایی از نمایش خیابانی
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  فجر جشنواره در دانشجویی ي " ها بیتل "
  به بهانه اجراي آن در سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر "تل ها بی "یادداشتی بر نمایش 

 . یک نمایش ضعیف در همه سطوح است "بیتل ها  "
نمایشی که از یک نمایشنامه ضعیف برخوردار است ، نمایشنامه اي که 
ساختار قصه اش بسیار شکننده و سطحی است و هیچ مکان و زمان و 

مشخصی ندارد و آدم هاي قصه ماکت هایی هستند بی رنگ و محو ، موقعیت 
ماکت هایی که حتی تیپیکال هم نیستند ، چه برسد که شخصیت پردازي 
شده باشند . پی رنگ ها و خرده پی رنگ ها نیز ساختگی ، سطحی و اغلب 

بیتل  "بی معنا و لوس هستند و تعلیق ها و گره ها ساختگی اند . نمایشنامه 
اثر محمد چرمشیر ظاهرا بیشتر یک اتود دانشجویی است که باید در  "ها 

 . همان سطح دانشجویی نیز اجرا شود ، نه در جشنواره فجر
کارگردانی مهدي ساالري نیز هیچ کمکی به بهبود شرایط نمی کند . نصف 
بیشتر نمایش در تاریکی می گذرد ، یک تاریکی بی معنا که نه ترسی را که 

ی نشان ــاژها با آن درگیرند القا می کند و نه زمان را به خوبظاهرا پرسون
می دهد ، تنها تماشاچی مجبور است نیمی از نمایش را در تاریکی ببیند و 

 . تالش بازیگران نیز در آن دقایق دیده نمی شود و بی معنا باقی می ماند

ی که به تعریف شدن پرسوناژها و قصه کمکی کند در کار نیست ، بیشتر هیچ میزانسن معنا داري در این اجرا دیده نمی شود ، میزانسن
ورود و خروج بازیگران است و زمین خوردن هاي آنها و گیس و گیس کشی دخترانه و لوس شان . آمد و شد ها و درگیري ها بیشتر بر 

ان از یک سهل انگاري است تا یک اثر حرفه اي اساس اتفاق هستند تا بر اساس میزانسن هاي از پیش تعیین شذه. دکور و چیدمان آن نش
یت قصه و در شخصیت پردازي نا کار آمد و ـــ. آسان ترین چیدمان و بی معنا ترین اکسسوار که باز هم در تعریف زمان و مکان و موقع

 . دم دستی هستند
دي وارد می کند و با پرسوناژها و به ظاهر موسیقی اثر دو پاره است و ذهن مخاطب را پراکنده می کند و به فضاسازي نمایش آسیب ج

 . قصه اي که روایت می شود کمترین ارتباط را دارد
بازیگران نیز ضعیف هستند و بیشتر در حال مشق کردنند تا بازي کردن و علی رغم تالش زیادي که می کنند ، جز ارائه کلیشه هاي 

کلیشه اي ، گریه کردن کلیشه اي و دعوا کردن کلیشه اي ، بی هیچ بازیگري کاري انجام نمی دهند ، ترسیدن کلیشه اي ، شادي 
 . خالقیتی و بی هیچ کمکی به پوشش دادن سایر معایب اثر

علی رغم نام معروف نویسنده اش و تالش مشهود عواملش ، تنها یک اثر دانشجویی است که در جشنواره هاي  "بیتل ها  "و آخر اینکه 
 . نه در جشنواره اي که مهم ترین رویداد تئاتري کشور استدانشجویی قابل ارائه است ، 

  نویسنده مهمان -المیرا نداف دکتر 
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  ".  هستند تر قوي تهرانی آثار از مناطق ي برگزیده آثار"	:  شفیعی علی

ی که به روي یدر نخستین روز سی و سومین جشنواره تئاتر فجر یکی از نمایش ها
 صابر نویسندگی به " رود می راه شکمم در عصا به دست کسی"	صحنه رفت نمایش

و کارگردانی علی شفیعی بود که جزء برگزیدگان تئاتر مناطق بود و از آن  محمدي
، 	تئاتر فستیوال	طریق به سی و سومین جشنواره تئاتر فجر راه پیدا کرد .خبرنگار

انید آن است که می تو گفت و گویی را با علی شفیعی ، کارگردان این نمایش داشته
   بخوانید :را در ادامه 

  . بیوگرافی مختصري از خودتان براي ما بگویید
.  "کسی دست به عصا در شکمم راه می رود "علی شفیعی هستم کارگردان نمایش 

سال است در عرصه ي تئاتر، بازیگري ،  17اولین تجربه ي کارگردانی من است ولی 
کارگردانی محک بزنیم . دوستان خیلی  فعالیت می کنم . گفتیم امسال خودمان را در
 . کمک کردند و خدا را شکر همه چیز خوب بود

  

 را براي اجرا انتخاب کردید ؟ "کسی دست به عصا توي شکمم راه می رود"چه شد که نمایشنامه 
ا خواندیم . صابر گفت دوست دارم این اولین متن صابر محمدي است ، من هم اولین کارگردانی ام است . صابر این متن را نوشت ، یک روز با هم آن ر

ن در شرایطی این ، کار شود . ما به مدیر گروهمان ، آقاي نوروزي گفتیم آقاي نوروزي شما کار کنید . متن را خواندند ، خوششان آمد ولی گفتند من اال
. بلند شدم گفتم من کارگردانی می کنم . متن را  نیستم که بخواهم کار کنم چون سمت هایی به ایشان داده بودند . من عضو گروه آقاي نوروزي بودم

 . هم خوانده ام و خوشم آمده است . از صابر هم اجازه گرفته ام ، صابر هم خوشحال شد و این کار را با هم انجام دادیم

 . این نمایشنامه ، نمایشنامه اي بومی محسوب می شود . می توانید کمی در مورد نمایشنامه براي ما توضیح دهید
کار ، با  در مورد نمایشنامه باید با خود نویسنده صحبت کنید ، من نمی توانم در مورد نمایشنامه آقاي صابر محمدي توضیح دهم . ولی در سبک و سوي

ز انقالب جا افتاده استفاده از المان ها و نشانه هایی که داشتیم ، می خواستیم بومی بودن منطقه ي خودمان را به تصویر بکشیم و فرهنگی را که قبل ا
سوم و اتفاقات بود ، رسومی را که قبال در عشیره و قبیله بوده ، ضد خان و مردم گرایی ، امروزه هم به آن توجه شود . و آمدیم از طریق نشانه ها آن ر

  . قدیمی را نشان دادیم
 چه مدت براي این نمایش تمرین داشتید و شکل گیري گروه به چه شکل بوده است ؟

شنواره استانی نات را از اوایل مرداد ماه شروع کردیم . اواسط مرداد ماه به ما گفتند که جشنواره استانی است . کار بازبینی شد و پذیرفته شد . در جتمری
ردیم . آنجا هم شرکت کردیم ، استان کهکیلویه و بویراحمد برگزیده شدیم . به مناطق کشور آمدیم . در منطقه چهار کشور ، گناوه ، بوشهر شرکت ک

یران برگزیده شدیم و از طریق بخش منطقه اي تئاتر فجر وارد سی و سومین جشنواره تئاتر فجر شدیم . آنجا هیئت انتخاب ما را در بخش مسابقه ا
 . گذاشتند
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 تئاتر در شهرستان چه مشکالتی دارد ؟ شما با چه مشکالتی روبرو بودید ؟  
بسم اهللا که می گوییم تئاتر مشکل دارد . در مرکزش از نظر بودجه و ... مشکل دارد چه برسد به  وقتی که از تئاتر صحبت می کنیم ، از همان اول

ان بودیم شهرستان ، آن هم شهرستان محرومی مثل گچساران ، کهگیلویه و بویر احمد . اما همیشه با این محرومیت و این بودجه ي کم ، قطب تئاتر ایر
شه ، هر ساله در جشنواره ها ، از جشنواره پایین بگیر تا جشنواره سی و سوم فجر ، نماینده از استان کهکیلویه و ، همیشه ما یک پاي فجر بودیم . همی

ینده داریم ، دو بویر احمد داریم ولی هیچ وقت هم توجه نمی شود . نماینده داریم نه یکی ، نه دو تا ، همیشه سه تا نماینده داریم . همین امسال سه نما
نیم تان خودمان اند ، گچساران . اینجا آوردیم ولی کسی توجه نمی کند ، نه ارگانی ، نه ... . حاال صحبت هایی شده ، قول هایی دادند ، ببیتا از شهرس

 . چه می شود

 در گچساران سالن تئاتر داریم ؟ استقبال مردم از تئاتر به چه صورت است ؟
رنگ است ، از نظر مقامات باال می گویم که تئاتر کم رنگ است ولی واقعا شهرستان خیلی خوبی وقتی من می گویم آنجا بودجه کم است یا تئاتر کم 

رشاد در داریم که توجه ویژه اي به تئاتر می کنند ، همه تئاتر دوست هستند . تئاتر آنجا جمعیت ویژه و بزرگی را تشکیل می دهد . ما یک اداره ا
ی وقت ها برنامه را که می زدند ، ــکه آنجا تمرین می کنیم که تمام گروه ها آنجا تمرین می کنند . بعض شهرستان گچساران داریم ، یک پالتو داریم

  . شب 10ساعت تمرین دارند تا  2ساعت ،  2گروه تمرین دارد ،  12،  10می دیدیم یک دفعه 
ن جشنواره شرکت کردند ، از چه کیفیتی نظرتان راجع به سی و سومین جشنواره تئاتر فجر چیست ؟ فکر می کنید آثاري که در ای

 برخوردارند ؟
یی که در من بسم اهللا گفتم یعنی اولین اجرا ، اجراي خودم بود . هنوز کار کسی را هم ندیدم ، حتی نرفتم محوطه تئاتر شهر را ببینم . ولی کارها

ایی که از طریق برگزیدگان مناطق باال آمدند ، واقعا کارهاي قوي جشنواره حضور دارند را می شناسم مخصوصا کارهایی که از مناطق آمده اند . کاره
از تري نسبت به کارهاي تهران هستند . من حاضرم اسم ببرم و بگویم چه کارهایی هستند . کارهاي خیلی خوبی در جشنواره هستند ، کارهایی که 

 . ور و شعف آن کمتر می شودطریق برگزیدگان مناطق باال آمدند ، ولی پله پله نسبت به سال هاي قبل ش
شما برگزیده مناطق بودید ، با همین تئاتر توانستید در جشنواره هاي دیگري نیز جوایزي را کسب کنید ، االن که ابتداي جشنواره تئاتر 

 فجر هستیم ، فکر می کنید می توانید یکی از برگزیدگان جشنواره تئاتر فجر هم باشید ؟
اول که کار را شروع کردم ، هیچ توقعی نسبت به کارم نداشتم فقط دوست داشتم یک تجربه ي کارگردانی داشته باشم .  من امیدوارم . همین که همان

. بعد دیدم که خدا در این شرایط سخت دارد به من کمک می کند ، من کشاورزم ، اصال تئاتري نیستم . رشته ام کشاورزي است ، شغلم کشاورزي است 
 4،  3ا می گیرم ، جایزه ها را که می خوانند همه اش اسم کار من و اسم من و گروه من می آید ، همینجور امید ، امید ، امید تا دیدم دارم همه چیز ر

 . تا جشنواره گذراندیم و برگزیده شدیم ، آمدیم اینجا . مطمئنا نسبت به کارمان امید خیلی زیادي داریم
 ؟ شدید تئاتر وارد که	پس چه شد 

 18 اي خانواده ام افتاد . یکی از اصلی ترین پایه هاي زندگی ام ، پدرم را از دست دادم . مجبور شدم زندگی خانواده را خودم بچرخانم . مناتفاقی بر
باره سال پیش که پدرم فوت کرد ، سر زمین کشاورزي کار می کنم و تئاتر را کنار گذاشتم ولی یک دفعه دو 7سال است که تئاتر کار می کنم ولی از 

 . شروع کردم . در کنار کشاورزي ، براي دل خودم کار تئاتر انجام می دادم
 . اگر حرف پایانی درباره تئاتر فجر و کار خودتان دارید براي ما بگویید

 . ایند کارم را ببینندحرف پایانی ندارم ولی دوست داشتم همه بیایند کارم را ببینند ولی تعداد کمی را در سالن دیدم . دوست داشتم تمام تهران بی
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  " دارد دراماتورژي به نیاز ها بیتل نمایشنامه"	:  ها خرازي شهرام دکتر

 "بیتل ها "نمایش اولین روز جشنواره ي بین المللی تئاتر فجر یکی از نمایش هاي  
کاري از مهدي ساالري از کرمانشاه بود که دکتر شهرام خرازي ها نیز به تماشاي این 

  :نظر ایشان را در رابطه با این نمایش جویا شد	تئاتر فستیوال . نمایش نشست

 دوست من	":  گفت " ها بیتل "ي ها در رابطه با نام نمایش دکتر شهرام خراز
 پرسش و جذاب اسم نمایشنامه اینکه خاطر به ، ببینم را " ها بیتل " داشتم

 در که بودند موسیقی گروه یک ها بیتل دانید می که همانطور.  دارد برانگیزي
رند . به مردم اثر بگذا روي توانستند سیاستمداران از بیشتر شاید خود زمان

 ، کنم کشف ها بیتل با را ارتباطش و ببینم را نمایش	خاطر همین دوست داشتم
 نمایش رمـــنظ به نداشت ها بیتل با نسبتی دیدیم نمایش این در ما آنچه اما

 محتواي به که کنند استفاده دیگري موسیقی هاي گروه اسم از توانست می
  " .درآید جور کاراکترها و نمایش

 آن وصل حلقه که دارد کاراکتر چهار نمایش "ي این نمایش افزود :  وي درباره
  متأسفانه . است غایب کاراکتر که مرتضی نام به	 است شخصیتی ، کاراکتر چهار

قصه ، قصه اي بدون پیشینه است و اگر هم قصه اي داشته باشد روابط شخصیت ها درآن گم هستند . نمایش از کمبود قصه رنج می برد و 
 " .بیشتر شبیه به یک دورهمیِ چهار دختر است که شب تا صبح را با هم می گذرانند

 بیشتر چرمشیر آقاي ي نوشته من نظر به ":  افزود دانست می اثر ي نمایشنامه در را اثر این اصلی ضعف اینکه ضمن	دکتر خرازي ها
 ، ساالري آقاي ي استفاده نمایش این حسن تنها نظرم به	ست. ا کالم بر مبتنی بسیار بسیار و	 است رادیویی هاي نمایش به شبیه

 بازیگران و بگیرد را رادیویی نمایشنامه بودن رادیویی زهر توانست اینکار با او است زن بازیگران کردن بازي آمیز اغراق از ، اثر کارگردان
 " .آورند در	چرمشیر است  آقاي نوشته	 که را نمایشنامه هاي	 ضعف ، نقش از درستشان درك با توانستند

به نظر من نوشته  "کمک کند ، گفت : دکتر خرازي ها ، منتقد تئاتر ، با بیان اینکه یک دراماتورژي درست می توانست به بهبود این اثر 
هاي آقاي چرمشیر بدون روتوش است و احتیاج به دراماتورژي دارد . نمایش وقتی تمام می شود تماشاگر نمی فهمد که شاهد چه چیزي 

  " .است نشده پرداخت متاسفانه که است نمایشنامه	 کاراکتر بهترین	 ، نمایشنامه	بوده است به نظرم مرتضی ، همان کاراکتر غایب 
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  ".  ام هشد خسته روشنفکري تئاتر از " : "سیارود" نمایش کارگردان  

 در که است سال 12		 "سیارود"سینا شفیعی نویسنده ، طراح و کارگردان نمایش 
 نام با او نمایش.  کند می	فعالیت تئاتر نویسندگی ، کارگردانی ، بازیگري ي عرصه

 در فجر تئاتر المللی بین جشنواره سومین و سی از روز دومین در "سیارود"
به بهانه ي  تئاتر فستیوال	خبرنگار.  رفت صحنه روي به ایرانشهر تماشاخانه

انجام داده است که با او یی اجراي این نمایش در جشنواره تئاتر فجر ، گفت و گو
  :در ادامه مطالعه کنید

و دغدغه اي که در این اثر  "	سیارود "	یده شکل گیري نمایشا
می شود ، از کجا نشات میگیرد و چه شد که این نمایشنامه را 	مشاهده

  نوشتید ؟
 بین تضادهایی کردم احساس.  	گرفت شکل من هویت به خودم نگاه از "سیارود"

زندگیم ، دیدگاهم وجود دارد که  ، ایمانم ، هایم عقده 	آرزوهایم، ، هایمرویا و من
 ستـــچی دستخوش چیزي چه 	ی دانستمـــــهیچ کدام ربطی به هم ندارند . نم

ت ـــآیا باید با شرایطی که روز به روز آپدی طرح یک سوال است که "سیارود "
  خودمانه با چه چیزی باید خودمان را وفق بدھیم و اینک  ،می شود ، عوض می شود

  
 تغییرات با خودمان کردن آپدیت به نیازي و برسیم آرامش به	را وفق بدهیم . آیا باید واقعا بدانیم که چه کسی هستیم و گذشته ي خودمان را رصد کنیم تا

زمان خودم پیدا  در خودم انجه به اي بدبینی حس یک کنم می احساس.  کند می تغییر لحظه در ما هویت ، نه اینکه یا باشیم نداشته اطرافمان جهان
نشسته است و طرح سوال می کند که آیا روزمرگی ما را از فکر کردن به خودمان و رصد گذشته مان  "سیارود"کردم که این از فیلتر درام رد شده و به 

 . غافل می کند

 خاطب القا کنید ؟م به را ودب نظرتان مد که مفهومی تا داشتید توجه نکاتی چه به	بیشتر شما " سیارود "در کارگردانی 
 گرایانه واقع رئالیستی اجراي یک سمت به اصال که	متن ما درخوانش ناتورالیستی قلمداد می شود اما وقتی هر کسی اجراي ما را ببیند ، متوجه می شود

ستفاده کردیم . در کارگردانی شخصا ا ، آشناست چشم به	، فرش مثل ما سنت در که چیزهایی از و کردیم کار المانی خیلی.  نرفتیم ناتورالیستی یا صرف
کارگردان است خیلی به عنصر ریتم توجه کردم چون کار به زندگی نزدیک است ، شناختن ریتم در کار ناتورالیستی و انتقال آن به بازیگر مهم ترین وظیفه 

ا در صحنه حس کند و احساس کند که دروغ نمی شنود ر خودش اگرتماش	. ریتمی که جاري است و قالبی نیست . به نظرم ، تجربه ي زیادي می خواهد تا
 رفتم می جمعی هر در	و دروغ نمی بیند و فکر می کنم چنین کاري ریتم خیلی واقعی اي می خواهد . ما براي اینکه به این گفت و گوها برسیم ، به شخصه

ر نمی شود اما خودمان باور می کنیم و اینکه از واقعیت متن در باو صحنه يرو در چرا.  است چگونه ریتم این ببینم که کردم می ضبط را ها صحبت ،
 . صحنه فرار کردم ، به تخیل تماشاگر احترام گذاشتم و دوست دارم تماشاگر چیزي را که دوست دارد را در ذهن خود ببیند
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 ؟ کردید شرکت فجر جشنواره در	شما در سال هاي گذشته هم   
شدم و حاال من پارسال هم در جشنواره بودم . من برگزیده استان در جشنواره منطقه اي بودم ، امسال هم دوباره برگزیده استان در جشنواره منطقه اي 

من کم دکورترین کار کل جشنواره بود که فقط یک چوب بود ، یک قاب چوبی خیلی کوچک و دو بازیگر  در جشنواره ي فجر هستم . البته کار پارسال
آکسسوار تبدیل می شد . از آن نمایش هم خیلی استقبال شد و االن در نوبت اجراي عموم است ولی  40دقیقه در صحنه بودند . این چوب به  50که 

 .شتیم که شما می بینید در سالن ایرانشهر باز هم وقتی از کنار هم رد می شویم ، به هم برخورد می کنیمامسال پر دکورترین کار جشنواره را ما دا
 کیفیت برگزاري جشنواره را نسبت به سال هاي گذشته چگونه ارزیابی می کنید ؟

در بلک باکس است . کار من در بلک باکس  درصد اجراهاي جشنواره فجر پالتویی و 90اولین معضل این است که سالن ها مناسب اجراها نیستند . 
را از باال است و به ناچار اینجا اجرا رفتم . تماشاگر گردن درد گرفت ، چون دوست دارد به این آدم ها احاطه داشته باشد ، دوست دارد زندگی خودش 

 . ا بروند ، پس اجرایشان ایده آل نمی شودببیند . این مسئله اولین ضعف است . خیلی از گروه ها دوست دارند در سالن هاي دیگري اجر
این پولی  آوردن گروه هاي خارجی خوب است ، خیلی خوب است . امسال دو ، سه کار خیلی خوب به جشنواره آمده است که واقعا تئاترند . اما واقعا اگر

، کسی که جوان است ، کار بلد است ، آنوقت کدام یک  که براي اسکان و شرایط کار این گروه ها هزینه می شود ، به گروه هاي خودمان تزریق شود
 . نتیجه بهتري دارد

رم من فکر می کنم مشکلی که امسال وجود دارد ، این است که داوري بخش مناطق و بخش مرور با هم زیر نظر سه داور انجام می شود . هر سه محت
 و مشخصات ، است بومی خیلی مناطق جشنواره مثل کاري.  است سخت خیلی ، نیست ممکن نفر سه توسط کار	اند اما داوري کردن سی و شش

ونه نیستند . اگر فستیوال باشد ، بخش مسابقه را حذف کنیم ، همه بیایند اجراهایشان را اینگ مرور بخش کارهاي اما	دارد را خودش انتخاب هاي اولویت
  . است و بعد از آن کمبود تنخواهبروند ، بهترین حالت اجرا می شود . من می گویم اولین مشکل سالن 

 به طور کلی جایگاه تئاتر را در شهرستان ها چگونه ارزیابی می کنید ؟ شهرستان ها با چه مشکالتی در زمینه تئاتر مواجه اند ؟
اند یعنی در سایت تئاترشان  چند شهرستان هستند که فوق العاده اند . استانی مثل یاسوج عالی کار می کند . چند استان هستند که تافته جدا بافته 

ال تولد تک تک هنرمندانشان تبریک گفته می شود . سیستم وجود دارد . مثال شهرستان ما ، کرج . به هیچ اجراي عمومی اي کمک هزینه در طول س
وب است ، بچه هایی هستند که داده نمی شود . من فکر می کنم تئاتر شهرستان ها یک مقدار شعار است . چون بچه هایی که کارشان در شهرستان خ

من فکر  در تهران هم کار می کنند ، اینگونه نیست که صرفا در شهرستان کار کنند . غیر از چند استانی که هنرمندانشان در چند جا کار می کنند ،
  . نمی کنم هیچ دغدغه اي به اسم تئاتر شهرستان از طرف هیچ مسئولی وجود داشته باشد

 . مورد سی و سومین جشنواره تئاتر فجر و کار خودتان دارید ، براي ما بگوییداگر حرف پایانی در 
حرف خودمان است چون این آدم ها تک تک شان در وجود خود من هستند ، زنده  "سیارود  "خیلی دوست دارم براي این کار اتفاق خوبی بیافتد . 

بقه جامعه بودم ، زندگی کردم . من دانشگاه تهران رشته تئاتر قبول شدم ولی نرفتم هستند و با من به صورت موازي زندگی می کنند . من براي این ط
ار اتفاق خوبی ـچون احساس کردم در آنجا نمی توانم حرفی که از سر درد و معرفت به آدم هاي جامعه ات باشد را پیدا کنم . امیدوارم براي این ک

ر تئاتر حرفی زده شود که تماشاگر یا با سوال بیرون برود یا با جواب . واقعا از تئاتر روشنفکري بیافتد . جداي از اینکه کار من است ، دوست دارم د
 . خسته شدم . چنین متن هایی در تهران خیلی زیاد شده است . آقاي نیل سایمون تئاتر ما را آباد کردند

ا نیستی / پس به انتظارت می نشینم / و از شر نگاه دلبران زمینی / چشم و در پایان : چشمانم ترك دارند / ولی تو را خوب می بینم / که چقدر / اینج
 هایم را به بند باز کفش هایم گره می زنم / تا نه زمین بخورم ، نه فریب
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 باید نمایش این"	:  وحشی کودك نمــایش ماریه پرووانس ، کارگردان
  "داشت .  می باالنویس

از کمپانی تئاتر بهشت هفتم  "ماریه پرووانس"نمایش کودك وحشی به کارگردانی 
اولین حضور خود در ایران را  در تاالر اصلی به روي صحنه رفت. ماریه پرووانس که

تئاتر 	تجربه می کند، درباره ي نمایش خود و چرایی شرکت در جشنواره تئاتر فجر با
  :گفتگویی اختصاصی داشت. متن این گفتگو به شرح زیر است		فستیوال

  

  آیا از اجراي امشب خود راضی بودید؟
حدس آن به خاطر من خیلی کنجکاو بودم که بدانم چه اتفاقی قرار است بیوفتد و 

 باید من بنابراین شدند نمی متوجه زیادي چیز مردم 	زبان ما خیلی سخت بود.
 کودکی همان یا ویکتور که را هایی صحنه باید شاید.  دادم می تطبیق را مواردي
موضوع هم براي من و هم براي  این. کردم می باز بیشتر را داشت حضور وحشی

ده بود . براي اینکه نمی دانستم چه چیزي در ذهن بازیگران و حتی شما غافلگیر کنن
شما می گذرد . کار ما کاري اقتباسی بود که مطمئن نیستیم مردم آن را قبال خوانده 

 .باشند

  

 ود از مسئولین جشنواره فجر درخواست زیرنویس یا باال نویس نکردید؟چرا با اینکه کار شما بسیار دیالوگ محور ب
 این نمایش باید باال نویس می داشت و در ابتدا من فکر می کردم که زیرنویس داریم . من در شروع جشنواره درخواست زیرنویس دادم ولی هیچ 

 . اي نمایش در نظر گرفته نشده استپاسخی به ما داده نشد . شنبه فهمیدم که هیچ زیرنویس یا باال نویسی بر
 نمایشنامه این با توانند می زمان این مردم کنید می فکر است، 18 قرن به مربوط نمایش این 	چه شد که این نمایشنامه را انتخاب کردید؟

 کنند؟ برقرار ارتباط
من نیست . این داستان فرانسوي است و من در جوانی  در کار 18را نشان دهد ، هیچ دکوري از قرن  18من مطمئن نیستم که کارگردانی من قرن 

 من نمایش این اجراي در.  بودم فیلم آن عاشق 	من و است معروف بسیار فرانسه در که دیدم تروفو فرانسوا ساخته "کودك وحشی"فیلمی به نام 
 یکی همه براي روزها این در تحصیلی مشکالت و ها سختی کنم می فکر اینکه براي 	. بزنم حرف معلول افراد هاي تفاوت مورد در خواستم می مخصوصا

 مراقبت 	ما از باید که ورــآنط مدرسه 	باال است. در مدارس فرانسه نتایج را ماهانه اعالم می کنند و ما باید در مدرسه خوب باشیم ولی ما توقع.  است
 مورد دراین میخواستم من.  مادران و پدر براي هم و کودك خود براي هم. است سخت خیلی باشید داشته متفاوتی هوشی ضریب وقتی این و کند نمی

 در مسیله این اینکه براي 	بزنم . وقتی این نمایش را براي کودکان اجرا می کنیم ، در مورد سختی ها و تفاوت ها در یادگیري هم حرف می زنیم . حرف
 . است بزرگی مشکل فرانسه

 



 

 24    
 

  

 چه شد که در جشنواره فجر شرکت کردید؟ 
ین کشور را ندیده بودم. سفر به ایران براي من بسیار هیجان انگیز بود. چون من قبال ا

ولی تصورات خوبی نسبت به اینجا داشتم. من سینماي اصغر فرهادي را بسیار دوست 
 براي اگر و	از ایران را در مارسی فرانسه دیده ام    time loss دارم و نمایشی به نام

 کارم عاشق من.  کنم می استقبال هم باز ، شوم دعوت کشور این به اثرم دادن نشان
ن این فرصت را به من می دهد تا با دیگران آشنا شوم و این باعث چو هستم

 .خوشحالی من است

 تاکنون همکاري ایرانی ها با شما چطور بوده است ؟ 
من بابت ساخت دکور خیلی اضطراب داشتم و نمی دانستم چه اتفاقی خواهد افتاد. 

با من خوش برخورد بودند  من از عالقه ایرانیان به تئاتر بسیار خوشم آمد و آنها بسیار
ین است و ــ. ما دیشب به ایران رسیدیم وتنها چهار ساعت خوابیدیم . کار ما سنگ

 آنالیز براي کوتاهی زمان ما.  نه یا ببینم را ایران مردم تا شود می وقت	نمی دانم که 
 .داریم ایران مردم رفتار

 چند روز در ایران اقامت خواهید داشت؟ 
  چهار روز 

 وست دارید تئاترهاي دیگرجشنواره را ببینید؟آیا د
بله، خیلی دوست دارم. ولی فردا باید کار کنیم . چرا که می خواهم در مورد مواردي  

 .فکر کنم که می شود تغییراتی در آن ایجاد کرد تا نمایش براي شما واضح تر شود،
 

 شوید باز هم در جشنواره فجر شرکت میکنید؟اگر سال بعد هم به جشنواره دعوت  
 . بله، خیلی خوشحال می شوم . این بار براي من تجربه شد و دفعه بعد با ذهنیتی متفاوت خواهم آمد 
 پس شما این را براي خود فرصت مغتنمی می دانید؟ 

با خانواده هاي خود در  	ما که کردیم دریافت کریسمس زمان رد دسامبر در را ها دعوتنامه 	بله ، آمدن به اینجا براي من مثل یک ماجراجویی بود .
 با ارتباط.  برگردیم فرانسه به دوباره کار براي سریعا باید چون بود سخت ما براي اینجا به آمدن.  بودند تعطیل هم ها خانه سفارت و بودیم 	تعطیالت
. آمدن من به اینجا خیلی اورژانسی بود .  نبودم آماده کامال من بنابراین دنبو واضح خیلی کردن فکر روش و فهم در تفاوت دلیل به فجر جشنواره

 .بنابراین اگر سال بعد باز هم به اینجا بیایم تجربه قبلی را دارم و با آمادگی بیشتري می آیم
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  زد را جشنواره اجراهاي در تاخیر رکورد ، اي دقیقه 50 تاخیر
   .به کارگردانی مصطفی کوشکی در سالن حافظ ، در دومین روز جشنواره تئاتر فجر ، حواشی زیادي را با خود به همراه داشت "باد شیشه را می لرزاند  "اجراي نمایش 

دقیقه  45، مخاطبان براي دیدن این نمایش تقریبا 	تئاتر فستیوال	به گزارش خبرنگار
دقیقه  50دقیقه درج شده ،  60اي که مدت آن در جدول برنامه هاي جشنواره ، 

منتظر ماندند . این درحالی ست که تاخیر در اجراي نمایش ها در ایام جشنواره به 
یک امر عادي و طبیعی تبدیل شده است ولی می شود گفت که تاکنون این میزان 

 . تاخیر در هیچ یک از نمایش هاي اجرا شده در این دوره از جشنواره رخ نداده است
الن ، به دلیل طراحی دکوري که مناسب سالن تماشاگران این نمایش بعد از ورود به س

 را اي عده ، شدند مجبور سالن مسئولین نهایت در و شدند مشکل دچار	حافظ نبود ، 
 . کنند راهنمایی سالن از بیرون به

این رفتار ، اعتراض یکی از تماشاگرانی که بلیت خریداري کرده بود را در پی داشت و 
نمایش که ایفاي یکی از نقش ها را نیز بر عهده در ادامه مصطفی کوشکی کارگردان 

داشت ، مجبور شد صحنه ي نمایش را ترك کند تا شرایط را کنترل کند و سپس به 
 . حالت ایفاي نقشش بازگشت

، به این فرد اجازه داده شد در سانس بعدي به 	تئاتر فستیوال	با پیگیري خبرنگار
 . دیدن نمایش بنشیند

از عوامل گروه براي گفتنی ست با تمام اتفاقاتی که در این نمایش رخ داد ، هیچ یک 
عذرخواهی از مخاطبین اقدام نکردند و تنها دلیل تاخیر ، مشکالت دکور و نور در 

  .صحنه بیان شد
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  "صورت به صورت" نام به کننده خسته مونولوگی
  فجر تئاتر المللی بین جشنواره سومین و سی در آن اجراي بهانه به ”	صورت به صورت” یادداشتی بر نمایش  

 سیاوش" نویسندگی و "درند محمد" کارگردانی به "صورت به صورت"
 جعفر" ، اثر بازیگر تنها.  دارد انرژي پر و خوب بسیار 	شروع	 "طهمورث

ود تان خــکند و سپس به تعریف داس می احوالپرسی مخاطبان با "دردانه
 که ، مرد خانواده شناساندن آنها بیان از قصد که هایی داستان 	می پردازد .

 این از هرکدام 	. است کردند می زندگی خانه یک در دورانی در باهم همگی
 حضور آن در دیگر هاي شخصیت گهگاهی که دارند داستانی هاي شخصیت

افراد را تعریف  شود تا بازیگر ، داستان دیگر می باعث همین و کنند می پیدا
  .کند

 کردن تعریف پراکنده آن هاي علت از یکی	که کنند نمی جذب خود به را مخاطب دیگر بعضی 	داستانهاي که برخی از آنها جذاب و
 لحن و بیان 	ت و از همه مهمتراس بازیگر دوش بر اثر بار تمام مونولوگ نمایش در 	. است اثر بازیگر ، دیگر مشکل 	. است ها داستان
 اصالح را ها تپق این گاها ولی زده تپق هم موارد از خیلی در 	. خوبی بیان نه و داشت خوبی نانــآنچ لحن نه اثر این بازیگر که بازیگر

ی از بازي خود ـرا بخش آن و کرده استفاده خوبی به بود چهارپایه یک که صحنه دکور تنها از بود توانسته بازیگر حال این با 	، کرد می
 . کند

 مخاطب براي کامال که بود اثر انتهایی تعلیق آورد می وجد به را مخاطب 	با همه ایرادات گفته شده تنها نقطه جالب این نمایش که مقداري
 . کارگردانی نه و گردد بازمی نمایشنامه به بیشتر نیز این که بود غافلگیرکننده

صورت به صورت نمایشی بود که اگر بازیگر بهتري داشته هم می توانست ریتم بهتري داشته باشد و هم براي مخاطب جذاب تر باشد ولی 
 .ایش در آمد تنها مونولوگی بود خسته کنندهآنچه از صورت به صورت به نم

 

تئاتر فستیوال - آرزو شفق   
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  کردند امیدوار فجر جشنواره به را ما شهرستانی هاي گروه وقتی
  به کارگردانی سینا شفیعی "سیارود"به کارگردانی علی شفیعی و  "اه می رودکسی با عصا در شکمم ر "یادداشتی بر دو نمایش 

گویا قرار است جشنواره امسال محلی باشد براي درخشش گروه هاي شهرستانی 
. خوشبختانه تا به امروز که دو نمایش از گروه هاي شهرستانی را دیده ام ، هر دو 

ه نمایش هاي قابل قبول و امیدوار کننده اي بوده اند ، نمایش هایی که نوید دهند
ي ارتقاء سطح تئاتر در شهرستان ها می باشند . از همین جا می خواهم به سراغ 

به کارگردانی علی شفیعی از  "کسی با عصا در شکمم راه می رود"دو نمایش 
 به کارگردانی سینا شفیعی از کرج بروم "سیارود"شهرستان گچساران و نمایش 

. 
 هاي المان با نمایشی رانگچسا از "رود می راه شکم در عصا با کسی"نمایش 

 گویی قصه ، نمایش این هاي شاخصه مهمترین از	.  است احمد بویر منطقه قومی
 تمامی بازیگر پر نمایش این در.  رعیت و خان دوران به مربوط اي قصه ، است

نقش هایشان برآیند و پرسوناژها را براي  پس از خوبی به اند توانسته بازیگران
 اجراي	. اگر ضعف هایی نیز دیده شده باشد به دلیل مخاطب باورپذیر کنند

 . است پوشی چشم قابل اي جشنواره
  مواد بردن کار به 	ت طراح درـاز نکات جالب توجه این اثر طراحی دکور و خالقی

را گرفته اند ، پارچه هایی انعطاف مورد استفاده در دکور همچون پارچه و ... است . دکور تشکیل شده از پرده هایی که دور تا دور سن را ف
 نقص بدون تقریباً و استاندارد میزانسنی و آمده بر میزانسن طراحی از پس از خوبی به کارگردان 	پذیر که به راحتی شکل می گیرند .

 موسیقی از رگرفتهب که موسیقی 	. است نمایش موسیقی "...  عصا با کسی"کرده است . یکی دیگر از بخش هاي قابل توجه نمایش  طراحی
 یک در "...عصا با کسی" نمایش.  است شده استفاده آن از نمایش موقعیت به بنا مختلف هاي صحنه در و است احمد بویر منطقه محلی
 . کند می 	قصه گو و پر اکت است که در نهایت مخاطب ، با رضایت سالن را ترك ، کننده سرگرم نمایشی جمله

 به طریق این از که بوده مناطق جشنواره برگزیدگان جزء	 "... عصا با کسی" نمایش همچون نیز نمایش ینا 	، "سیارود"و اما نمایش 
 که اي قصه ، است گو قصه اما باشد داشته کمتري هاي المان 	ی ،قبل نمایش به نسبت نمایش این شاید گرچه.  است یافته راه	 فجر جشنواره

  . است آمده نمایش به صحنه روي بر ما چشمان برابر در و شده تیکدراما حال و برآمده اجتماعی دردي پس از
تا انتها مخاطب را با خود به همراه می کشد و هر آن ممکن است با پرده برداشتن از رازي او را غافلگیر کند و این غافلگیري تا  "سیارود"

  .چون غیرت و تعصب بی جا متمرکز است بر روي مسائل اجتماعی "سیارود"انتهاي نمایش باقی می ماند . از لحاظ قصه 
 آنکه با و دارد پویا و فعال دکوري	"سیارود". در این نمایش نیز تمامی بازیگران توانسته اند از عهده وظایفی که به آنها محول شده برآیند

 را بازیگران پاي و دست جلوي نبود شلوغ و نشود ساز مشکل دکور این که کرده را خود تالش کارگردان اما باشد می شلوغ دکوري 	داراي
   . نگیرد
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 پوشی چشم قابل اي جشنواره اجراي علت به هم ضعف این گرچه 	. است ریتم مشکل 	، دانست وارد نمایش 	تنها ضعفی که می توان به این
 . است

 	شدن برخی از صحنه مخاطب را خسته می کند و این نشان از زائد بودن قصه ي نمایش مخاطب را تا انتها با خود همراه می کنو اما کش دار
 خوب نمایش یک به "سیارود" که است شده باعث 	نمایش 	گویی قصه و باورپذیر بازیهاي ، خوب نویسی دیالوگ 	. باشد می 	ه هاصحن آن

 . شود بدل
 که آیند می حساب به فجر تئاتر جشنواره سومین و سی موفق	رآثا از	"رود می راه شکمم توي عصا با کسی" نمایش و	 "سیارود"نمایش 

 و دارند همراه به خود با که است اي سرمایه ترین بزرگ آنها 	جوانی نیروي همین اما 	نیست مشهور 	ه یا کارگردانان آنهانویسند نام گرچه
 . کنند همفرا را کشور تئاتر ارتقاء ي زمینه استعدادها این به دادن بها با باید مسئولین

 

تئاتر فستیوال - فرهاد ابراهیمی واال   
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  داستان شیرین زبان به نقالی
  به بهانه اجراي آن در سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر "یرین به روایت امروزش"یادداشتی بر نمایش 

همان طور که از اسمش پیداست ، روایتگر داستان » شیرین به روایت امروز « مایش ن
خسرو و شیرین است ولی این بار شیرینِ داستان پس از سالیانِ سال از دل قصه 

 . رون می آید تا پایان قصه اش را تغییر دهدبی
شیوه اجرایی این نمایش نقالی است ولی آنچه آن را نسبت به دیگر آثار نمایشی 

شیرین « متفاوت می کند خالقیت و تدبیر کارگردان در نحوه اجراست . نقال داستان 
ي این فرصت را به شخصیت هاي قصه اش می دهد تا هریک راو» به روایت امروز 

داستان خود باشند و از دل قصه بیرون بیایند تا بلکه بتوانند پایان تلخ زندگی شان را 
 . تغییر دهند

این خالقیت باعث شده که نمایش خسرو و شیرین که بیش از هر چیز متکی بر 
نمایشنامه است را به اثري خاص تبدیل کند ، اثري که بتواند با مردم به زبان خودشان 

اطب کم حوصله امروز را با ریتم مناسبی که دارد پاي نقالی بنشاند ، سخن بگوید و مخ
به طوري که نه تنها این نقالی او را خسته نکند بلکه در هر لحظه از نمایش منتظر 

 . باشد تا ببیند تقدیر شخصیت هاي داستان این بار چطور رقم خواهد خورد

  

همگی این نقاط قوت نتیجه نمایشنامه اي خوب و کارگردانی قوي است که توانسته با استفاده درست از متن و خلق کردن موقعیت هاي 
خلق کند که با تکیه بر ادبیات کهن  دراماتیک و همچنین میزانسن بسیار درست و اصولی از تمام فضاي سن به خوبی استفاده کند و اثري را

بتواند باعث رضایت مخاطب شود . چرا که آنچه امروز بیش از هر چیز نبودش در آثار نمایشی ما احساس می شود ، کنار گذاشته شدن 
 . داستان هاي کالسیک و فراموش شدن شخصیت ها و اسطوره هاست

ه همگی چند شخصیت اصلی آن را می شناسیم ، بنابراین در این نمایش به دلیل نمایشنامه خسرو و شیرین از آن دست نمایش هایی است ک
به کمک شخصیت پردازي اثر می آیند و روند » شیرین به روایت امروز « آشنایی که مخاطب با پیشینه داستان دارد ، شخصیت هاي نمایش 

  . داستان را به درستی پیش می برند
 نمایش اجراي روند به کیــکم هیچ که چرا است ضعیف نورپردازي و دکور طراحی ، کرد اشاره نمایش این	تنها نقطه منفی که می توان به

 ثابت دکوري	نمایش این	اگر اجراي خوب بازیگران نبود این ضعف ها می توانست آسیب زیادي به نمایش بزند ، بهتر بود براي و کند نمی
 . شد می طراحی

 . دانست	شیرین و خسرو داستان بر مروري براي تازه فرصتی توان می را » امروز ایترو به شیرین «	نمایش دیدن	در نهایت
تئاتر فستیوال -نسترن داوودي   
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  "قصه نقش " عکس هایی از نمایش خیابانی  
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  خیالی بهشتی در آبادان
  فجر تئاتر المللی بین جشنواره سومین و سی در آن اجراي بهانه	به » صفر باالي درجه 50 بهشت «	یادداشتی بر نمایش 

نمایشی است که هم از لحاظ فرم » درجه باالي صفر  50بهشت « نمایش 
و هم محتوا دچار ضعف هاي اساسی است . نمایش نه در شخصیت 

 . پردازي موفق است و نه در بیان قصه
است ولی مخاطب سوژه اصلی نمایش در رابطه با جنگ و دفاع مقدس 

باید به سختی مکان ، زمان و موقعیت نمایش را تشخیص دهد چرا که 
آنقدر کارگردان به جزییات نمایش توجه کرده که از اصول اصلی نمایش 
اعم از داستان ، شخصیت پردازي ، میزانسن و مهمتر از همه ریتم جا 

ي دم مانده است و اثري خلق کرده با ریتمی بسیار کند و میزانسن ها
دستی که عالوه بر بازي هاي بی معنی و اغراق شده باعث آزار مخاطب 

  . می شود
روایتگر قصه مادري است که » درجه باالي صفر 50بهشت « نمایش 

فرزند جوانش را در جنگ از دست داده و مدام او را در خیالش می بیند ، 
 نیند همچـتی را دنبال نمی کنــدرس یال سیر منطقیــاین توهم و خ

 . بک و فلش فوروارد هاي نمایش نه تنها به فهم درست داستان کمک نمی کند بلکه باعث گیج شدن مخاطب می شودفلش 
نمایش تنها با تکیه بر موضوع جنگ قصد دارد مخاطب را تحت تاثیر قرار دهد ولی بازي بد بازیگران نمایش و انتخاب نادرست آنها به بیان 

مه او را عمه خطاب ــایش که هــدیگر مخاطب را کالفه می کند ، براي مثال انتخاب بازیگر زن نم قصه کمکی نمی کند و بیش از هر چیز
می کردند بسیار نادرست بود به این دلیل که ما از نظر فیزیکال بازیگري جوان و چاالك را میبینیم که به کمک گریم تنها موهایش سفید 

 . می رود و مدام ناله می کند شده ،در حالیکه عمه شخصیتی است که به سختی راه
هاي جزء به جزي را  ها المانـدر طراحی میزانسن نمایش آنقدر که کارگردان به جزییات توجه کرده بود ، کلیات را از یاد برده بود و ما تن

ن می دهد . دکور نمایش به می دیدیم که هر یک به تنهایی خالقانه و جذاب بود ولی در کنار هم قرار گرفتن آن ها پازلی چند تیکه را نشا
صورت پالن و کامال خالقانه طراحی شده ولی این خالقیت سبب شده توجه به میزانسن نمایش فراموش شود و کارگردان براي استفاده از 

دازي این دکور متفاوت همه چیز را فداي فرم و اجرایی کند که حتی بازیگرانش در آن گیج شوند چه رسد به مخاطب البته عدم نورپر
 . صحیح نیز بی تاثیر نیست

تئاتر فستیوال -نسترن داوودي   
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  "غذاهاي خوشمزه  "عکس هایی از نمایش خیابانی 
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 وارهـجشن کشور اتريـــتئ وارهـــجشن ترین شریف"	:  جوان ینــآرم
  ".  است دانشگاهی تئاتر

 و "ششم مهر"		چون دیگري کارهاي " قصر "آرمین جوان کارگردان نمایش 
ین سوم "قصر" نمایش و دارد خود کارنامه در را "بناپارت برکش نقاب"

 سومین در	نمایش این	نمایشی است که وي کارگردانی آن را برعهده داشت . 
 انتظامی استاد	تاالر در فجر تئاتر المللی ینب جشنواره سومین و سی از روز

به بهانه ي اجراي 	تئاتر فستیوال	خبرنگار.  رفت صحنه روي به هنرمندان خانه
این نمایش در جشنواره تئاتر فجر ، گفت و گویی را با آرمین جوان انجام داده 

   .است که آن را می توانید در ادامه مطالعه کنید
  
  جشنواره فجر است ؟ اولین حضور شما در "قصر"

بله . ولی پیش از این کار در مقام بازیگر در جشنواره شرکت کرده بودم . 
متاسفانه امسال به دلیل خیلی مسائل ، از این بابت که در جشنواره حضور دارم 
لذت نمی برم ، من فکر می کنم اگر دوستان اجازه دهند کماکان شریف ترین 

 . تئاتر دانشگاهی استجشنواره تئاتري کشور ، جشنواره 

 چه بود ؟ "قصر  "ایده شکل گیري نمایش 
ن تئاتر تجربی در کشور ما باب شده است که همه در حال تجربه ما تالش می کنیم چیزي را امتحان و تجربه کنیم . البته نه به آن معنی که اکنون به عنوا

ري را تولید هستند و تجربه گرا . ما چند جوان تحصیل کرده ي رشته تئاتر هستیم که سعی می کنیم آموخته هاي خود را با هم به اشتراك بگذاریم و تئات
 . کنیم که جهت علمی و تجربی دارد

 .و نه نوگرایی . تنها در گوشه اي کار می کنیم و محصول آن هم این کار و یا کار قبلی استما نه ادعاي تجربه گرایی داریم 

 .لطفا توضیحی یک خطی در مورد کار خود بدهید
د با چندر حقیقت نمی شود یک قصه ي سر راست براي این کار ارائه داد. چون کار از قصر کافکا گرفته شده یک قصه ي خطی دارد ولی این قصه ي خطی 

  .قصه ي کوتاه از خود کافکا و عهد عتیق ترکیب شده است
  در چه بخشی از جشنواره شرکت کرده است ؟ "قصر"نمایش 

  . نمایش ما ابتدا در بخش مرور آثار بود ولی بعد به بخش مسابقه بین الملل فرستاده شد
  چه زمانی بود ؟ "قصر "اجراي عموم نمایش 

 . ریان ایرانشهر به روي صحنه رفتدر سالن سمند 93تیر و مرداد  "قصر"
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 طراحی لباس و طراحی صحنه نمایش شما به چه صورت بود؟
در جهت ایده ي از روز اول چیزي را در نظر نگرفتیم و سعی کردیم تمام متریالی که داریم از جمله متن ، در اختیار و خدمت نوعی از هماهنگی و هارمونی 

 .کلی باشد. در کل، طراحی ها به این شکل بود

 بت به اجراي عموم کار تغییري داشته است؟نس
ی شود کار نه. نمی توانیم این کار را انجام دهیم. اصال پروسه ي پذیرش کار در جشنواره ي ما به شدت ضد تئاتر است . من متوجه نمی شوم که چطور م

  .ناگهان تغییر آنچنانی داشته باشد
  کیفیت جشنواره امسال را چطور ارزیابی می کنید ؟

ت. البته در رابطه با کارهاي جشنواره صحبت نمی کنم ، این جشنواره برخالف ادعاي مسئولین برگزار کننده آن یکی از پر حاشیه ترین جشنواره ها اسمن 
از اجرا مشکل همیشه اینطور بوده است. بعضی اوقات کارهاي زشت و زننده اي رخ می دهد که نه در شأن تئاتري ها است و نه مسئولین. همین امروز قبل 
د. اگر اینطور داشتیم. کاري که اجراي عموم داشته و بیش از ده بار از شوراي نظارت مجوز گرفته است باز هم براي مثال به لباس کار ایراد گرفته می شو

ن به جرات می گویم حداقل گروه من است تئاتر برگزار نکنند و راحت باشند و بگذارند ما هم کارمان را انجام دهیم. ما دغدغه ي معروف شدن نداریم. م
  .این دغدغه را ندارد

  به نظر شما براي بهتر شدن جشنواره در سال هاي آینده باید چه کرد؟
ه این دلیل اول از همه باید کسی باشد که پاسخگو باشد. خودمانی آن این می شود که جشنواره باید صاحبی داشته باشد. البته صاحب آن خود ما هستیم ب

ه بدهد که یران می آیند و می روند . ولی باید در قبال این همه سواالتی که وجود دارد ، پاسخگویی باشد یعنی کسی باشد که بتواند جواب قانع کنندکه مد
است که باید مثال چرا آقاي صالح پور که البته ایشان استاد ما هستند و تخصصشان چیز دیگري ست باید به این جشنواره بیایند. این ها پرسش هایی 
راي چیست و جواب بدهند به این دلیل که اگر قرار است تئاتر داشته باشیم در درجه اول ما نیازمند یک پاسخگو هستیم. من نمی دانم این همه نگرانی ب

 .کار را به خود تئاتري ها بسپارند
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  متوسط کارگردانی یک و ضعیف ي نمایشنامه یک:  تقدیربازان
  به کارگردانی سیما تیرانداز "تقدیر بازان  "یادداشتی بر نمایش 

به کارگردانی سیما  "تقدیر بازان  "در سومین روز جشنواره تئاتر فجر 
تیرانداز و نویسندگی هاله مشتاقی نیا در دو سانس به روي صحنه رفت 
. نمایشی که با استقبال فراوان مخاطبین در دو سانس رو به رو شد ، اما 
متاسفانه بسیار ضعیف تر از آن بود که بتوان آن را یک اثر راضی کننده 

 .دانست
رگردانی انسان هاي معاصر و عدم پایبندي است ، نمایشنامه روایتگر س

زندگی هاي سیاه و عدم رضایت از زندگی. متأسفانه نمایشنامه از 
انتخاب اسم تا محتوا به بیراهه رفته است ، آن چیزي که به هیچ وجه 

 بی ي پایه بر چیز همه	در نمایشنامه دیده نمی شود تقدیر است . بلکه 
 . است گرفته شکل لبیط تنوع از حاصل باري و بند

 در خود و	 برآید موضوع	گویا نویسنده خود نتوانسته است از پس 
 .است مانده ها شخصیت آشفتگی

  شاید یک 	، نیست چشمگیر چندان نیز "	 بازان دیرـــتق "کارگردانی 

کارگردانی درست می توانست اندکی از ضعف هاي نمایشنامه را پوشش دهد ، اما این اتفاق در ساده ترین حالت ممکن رخ می دهد . سیما 
 و کند ریتم یک " بازان تقدیر ".  بازد می را	 قافیه ریتم در اما ، چیند می خوب را	 میزانسن و شناسد می را	 تئاتر که هرچند ،	تیرانداز 

 کوتاه آنقدر ها لحظه این اما آید می اثر	ت دارد ، بدون هیچ فراز و فرودي . تنها هر از گاهی شناخت روابط بین شخصیت ها به کمک یکنواخ
 . بازگرداند خود مناسب ریتم	 به را نمایش تواند نمی که است

فته است . بی شک نمی توان چهره ي معصوم نورا هاشمی را به جاي شخصیتی نشان داد که نمی تواند انتخاب بازیگران نیز اشتباه صورت گر
 ربطی ماجرا به اساساً اینکه یا و کنند کمک قصه روند به	 اینکه بدون بچه دختر یک حضور همچنین	یک جا بند شود و با یک نفر بماند . 

 . زد برهم نیز	 را نمایش درون و شده تماشاگران ي خنده باعث ، باشد داشته
 القا تماشاگر به را نمادي هیچ توانست نمی	 دکور واقع در!  مفهوم	طراحی دکور و صحنه با خالقیت صورت گرفته بود ، ساده و زیبا ، اما بی 

 نقبی مواقعی در نمایش آنکه حال.  بود آینده و حال ، گذشته نماد نه و کرد می مشخص را ها آدم	 طبقات نه ، سطح شدن باال و پایین	.  کند
 .و می شد از دکور براي رساندن این مفهوم کمک گرفت	 زد می گذشته به

 . متوسط کارگردانی یک و ضعیف ي نمایشنامه یک ، خوب ي اولیه طرح یک است شده " بازها تقدیر "	در نهایت ماحصل 
تئاتر فستیوال - سعید خالقی   
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  "نوا  "عکس هایی از نمایش خیابانی 
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  !موفق مشترك اثر کی یا ها انسان همه مشترك درد روایت " انسانات قلعه "
  به بهانه نمایش آن در سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر "قلعه انسانات  "یادداشتی بر نمایش 

است که در عین سادگی ، پیچیده است و پر از نمایشی  "قلعه انسانات  "
تعلیق ها و گره هاي معنادار و جذاب . نمایشی که با یک نمایشنامه جهان 
شمول و با سوژه اي به روز ، همراه با فرمی همه و منطبق بر سوژه ، تماشاچی را 
از هر ملیت و با هر عقیده سیاسی و مذهبی خاص ، تا آخرین لحظه با خود 

 . کند همراه می
روایت امروز ، دیروز و همیشه تاریخ زندگی آدمیزاد بر روي  "قلعه انسانات  "

کره خاکی است . مفاهیم زمان و تاریخ ، در نمایش با ابژه مناسب بیان می شوند 
و مخاطب را بین زمان حال و گذشته و در گذر تاریخ معلق نگه می دارد تا 

زاد بر روي کره خاکی ، کشت و کشتار مخاطب از یاد نبرد که از اول حضور آدمی
و جنگ و برادرکشی رخ داده و خواهد داد و مغول و طالبان و داعش و چه و چه 
را همیشه تاریخ می توان یافت . یک میز چرخان ، یک کره کوچک که در طول 
نمایش در حال چرخش است ، چند زبانه بودن اجرا و میزانسن درست و به جاي 

 . فوق ، موفق عمل می کنند اثر در القا معانی

شخصیت پردازي ها بسیار محکم و استوار است و هر دو پرسوناژ در جاي خود قرار دارند و به خوبی معرفی می شوند ، حتی در جایی از 
ژ با هم عوض می شود باز هم در شخصیت پردازي ایرادي وارد نمی شود . پرسوناژها تیپیکال بوده ولی این طور به نمایش که جاي دو پرسونا

نظر می رسد که به صورتی هدفمند در حد تیپ باقی می مانند . هدفمند از این جهت که تماشاچی بپذیرد که همه آدم ها می توانند جاي 
 . که آن دو نیز در حین نمایش جایشان را با هم عوض می کننددو پرسوناژ نمایش قرار گیرند ، چنان

بازیگران نیز علی رغم وجود اکسسووار هاي ریز و درشت در صحنه ، به خوبی راکوردهاي خود را حفظ کرده و از عهده اجراي نقش خود 
می کنند ، سریعا با پرسوناژ جدید همراه شده و اکت برآمده اند . هر دو بازیگر ایتالیایی ، حتی در جایی که نقش هایشان را با هم جا به جا 

 . هاي درست و معنا دار و به جایی را از خود نشان می دهند ، اکت هایی که کنترل شده هستند و در خدمت اثر
 به کل داناي نگاه کی راوي.  دهد می رخ تاریخ همواره که است داستانی گر روایت " انسانات قلعه " 	که بود مفهوم این گر القا 		حضور راوي

می کرد و نیز به علت حجم زیاد باال نویس نمایش ، حضور راوي از زحمت مخاطب براي  القا بهتر را قصه بودن همیشگی این و داشت ماجرا
در افزایش  خواندن باال نویس ها می کاست ، چرا که راوي آن بخش از باال نویس که افکار پرسوناز الل بود را براي مخاطب می خواند و این

 . تمرکز مخاطب موثر بود
استفاده از دکور کارآمد و عروسک ها و ماکت هاي مناسب در تعریف کردن ماجرا توسط شخصیت ها و راوي بسیار موثر بوده و کارگردان 

 . در استفاده از اکسسووارهاي ساده در القاي سوژه مورد نظرش بسیار موفق بوده است
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به علت سوژه و درد انسانی که بیان می کند اثري است که تمام جهانیان را با خود درگیر می کند و می تواند یک  "قلعه انسانات  "
درد  "کار مشترك خوب و موفق باشد ، چرا که سوژه و ابژه آن را هر انسانی بر روي کره زمین درك می کند و این کار گروهی ، 

 . بودن سوژه را بهتر القا می کند "مشترك 

نویسنده میهمان -المیرا نداف دکتر    
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	"است شدن پخش حال در خطرناك ویروسی همچون خیانت":  افسایی   	

 و سی در سقز از "	ایستیم می پنجره کنار وقتی "یامک افسایی نویسنده و بازیگر نمایش س
به بهانه ي اجراي  تئاتر فستیوال	خبرنگار	. است داشته شرکت فجر تئاتر جشنواره سومین

که آن را  است داده انجام	این نمایش در جشنواره تئاتر فجر ، گفت و گویی را با این کارگردان
   .در ادامه مطالعه کنید می توانید

 . لطفا بطور مختصر خود و نمایش خود را براي مخاطبان معرفی کنید
سیامک افسایی هستم ، نویسنده و یکی از بازیگران این نمایش . این نمایش توسط گروه کتل 

 .در تبریز کار شده است . و در بخش تازه هاي تئاتر جشنواره فجر حضور دارد
 یشنامه چه بوده است ؟ایده ي شکل گیري نما

من اعتقادم بر این است که یکی از تهدیداتی که بنیان خانواده را هدف گرفته و همچون 
 ي دغدغه موضوع این. 	ویروسی خطرناك در حال پخش شدن است مسئله خیانت می باشد

 يکارها از یکی هم این.  ام پرداخته موضوع این به مختلف زوایاي از کار چندین در و است من
ی خواندند و خیلی خوششان آمد و قرار شد با هم کار کنیم . در طول جمال آقاي که بود من

تمرین نیز تغییراتی در متن ایجاد شد که نتیجه ي نهایی آن چیزي است که االن به روي 
 . صحنه رفته است

 بازخورد اثر را چگونه دیدید ؟
ریم اینها تعارف نباشد و واقعاً آن چیزي که در چیزي که االن به ما می گویند خیلی مثبت است و آنطور که پیش بینی می کردیم پیش رفت . البته امیدوا

 . دلشان است گفته باشند

 آیا تجربه بازیگري دیگري نیز داشته اید؟ از نقش خود در این نمایش بگویید ؟
ن کار خیلی راحت بود چون تجربه بازیگري زیادي دارم . چون این متن را خودم نوشته ام از لحاظ زوایاي روحی و ساختار رفتار شناسی برایم آشنا بود و ای

ر کنار کار با این نقش زندگی کرده و خودم این شخصیت را خلق کرده بودم . البته در ابتدا نمی خواستم خودم این نقش را بازي کنم و می خواستم تا د
  . هم قبول کردماین نقش را بازي کن و من  خودت گفتند و شناسند می مرا جمالی آقاي	باشم چون سالهاست که بازیگر هستم .

 . کمی از کارھای دیگری که بازی کرده اید برایمان بگویید
و آقای صدیق جمالی  خودم نیز در آن بازی می کردم  و   "درباره ی ماھان" که نوشته ی من بود ما مدام در جشنواره فجر حضور داشتیم . مثال با نمایش 

خانم "آل رشاد" را نیز در جشنواره فجر داشتیم . گروه کتل در سال قبل با نمایش " سعادت لرزان ھم کارگردانی کرده بودند . نمایش بازی به کارگردانی 

  . مردمان تیره روز " در جشنواره حضور داشت . و در واقع ھر سال در جشنواره فجر ھستیم

 ؟ دارید اثر این 	آیا برنامه اي براي اجراي عموم
 . بله حتما اجراي عموم خواهیم داشت
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  " درخت و باد "عکس هایی از نمایش خیابانی   
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  ؟ گفتند چه " من " مایشن مورد در بینا شیرین  و آدینه گالب

در پنجمین روز از سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر شیرین 
به کارگردانی فرهاد تجویدي  "من"ا و گالب آدینه به تماشاي نمایش بین

   .نشستند
  

، گالب آدینه ، با اشاره به اینکه 	تئاتر فستیوال	به گزارش خبرنگار
 ، بود جوان گروه یک از اي حرفه بسیار کار یک " من "نمایش 

. بگیرم نمایش این به ایرادي نتوانستم من":  گفت نمایش این درباره
.  شد می بهتر ، بود دیگري	ي گونه به نمایش آخر اگر نظرم به البته	

 ایشـــنم این.  بودم ها بچه مبهوت مدت تمام اًـــواقع من ولی
   .ساعت طول بکشد 8تا  7ی توانست م

 بین هماهنگی.  بردم لذت نمایش	گفت : خیلی از 	تئاتر فستیوال	به خبرنگار "من"همچنین شیرین بینا با اشاره به فضاي جالب نمایش 
در عضالتی که م و بودند کشیده زحمت بسیار تجویدي آقاي ، کارگردان و نویسنده اینکه اجمالی صورت به و بود خوب خیلی ها بچه

 است مشخص و بود شده تاثیرگذار و ظریف و زیبا بسیار که اند زده اتود را است مبتال آن به ما جامعه و کنند می	ذهنشان به آن فکر 
  .باشند موفق امیدوارم.  اند شده هماهنگ و اند کشیده زحمت بسیار	که
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	"کنیم می کار تئاتر شهرستان در هم ما که بدانند خواهیم می":  فرهادي ابوالفضل 	

 تجربه اولین که		 " کسوف " نمایش با ، 1364 سال متولد "ابوالفضل فرهادي "
 در نمایش این.  است یافته حضور فجر تئاتر جشنواره سومین و سی	در	اش کارگردانی
 شناخته برگزیده اثر عنوان به اي منطقه جشنواره همچنین و شیراز استانی ي جشنواره

با این کارگردان گفتگویی اختصاصی داشته 	تئاتر فستیوال		ین بهانههم به.  است شده
   :بخوانید	ادامه	در توانید می	 را	آن	است که متن

 چه شد که این نمایشنامه را انتخاب کردید ؟
 یک در را نمایشنامه این من. 	زمانی که این نمایشنامه را خواندم بسیار از آن خوشم آمد

 تصمیم ، رسید اتمام به نامه پایان آن کار وقتی	و کردم يباز دانشجویی نامه پایان
 نقشِ ، بود	نامه خیلی پر کارنمایش. 	کنم اجرا مستقل صورت به را نمایشنامه این که	گرفتم
 و رفتند مین روي که هایی بچه ،	افتد می جنگ ي درباره که اتفاقاتی و	 ثریا ، میمند

با توجه به اینکه چند اجراي    .فتدامیاتفاق ها سراوان و لب مرز این  کردستان در هم	حاال
  از جمله خود آقاي ایوب آقاخانی که فکر نامه به روي صحنه رفته است ،ـدیگر از این نمایش

 . آوریم در اجرا به را	است بوده آنچه از تر متفاوت کار یک که کردیم سعی گروه و من	ره فجر بودند ،در همین جشنوا 91کنم سال 
 ؟ شوید نزدیک "میمند" نقش 	به	چطور توانستید تا این حد

 ، شنیدم می را	آنها صداي.  دمز حرف افغان برادران با زیادي مدت	داشتم تمرین که زمانی در و ام کرده زندگی "میمند" با و	را دوست دارم "میمند"من 
 . شد تبدیل دیدید امشب شما	که چیزي به نهایت در و کردم می تکرار و تمرین

 از اجراي امشب راضی هستید ؟
 به تا و شناسیم نمی را سالن که اول اجراي در معموال	من گله اي دارم که احتماال به گوش کسی هم نرسد . همیشه وقتی در جشنواره ها دو اجرا است ،

 آماده اشاگرانـــتم و نور ، صدا با اول رايــاج در.  بشود خواهیم می که چیزي که کنیم جور و جمع را کار کنیم می سعی ، ایم نرفته اجرا آن در حال
 همین.  شود می چه نتیجه دانم نمی.  شد داوري اول اجراي در ما	راي دوم داوري می شود . اما ما امروز این شانس را نیاوردیم و کاراج معموال و شویم می

  .باشد یار ما با هم شانس که امیدوارم و شد خواهد چه نمیدانم. 	داشتیم اجرا صبح 9 که افتاد ما براي هم قبل سال جشنواره در اتفاق
 کارهاي دیگر جشنواره را هم دیده اید ؟

ز اجرا بیایید و یک روز بعد از اجرا هم ترخیص شوید و به خانه هایتان بروید . یک گله ي دیگر از مسئولین جشنواره نیز این است که گفتند یک روز قبل ا
یم که فضاي امروز را مهیا کنیم . البته دیشب یک کار در بود این دنبال به گروه با و	من از دیروز که به تهران آمدیم فرصت زیادي براي دیدن کار نداشتم

 . هم کار می بینم تئاتر شهر دیدم . اگر فرصتی پیش بیاید فردا
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  بفهمیم را بومی زبان ما دارد اصرار کارگردان وقتی
  "کابوس زنی در خواب"یادداشتی بر نمایش 

زبان کار ، زبان محلی گچساران بود که بر خالف نظر کارگردان ، ارتباط 
کرد . همین مهم ، باعث می شد تا ملموسی را با مخاطب برقرار نمی

نظر نگارنده بر مخاطب با داستان نمایش ارتباط زیادي برقرار نکند. 
زبان نمایش براي مخاطبان غیر "خالف نظر کارگردان اثر این است که : 

. داستان کار یا به عبارت دیگر قلم نویسنده  "بومی قابل فهم نیست 
 . هاي دراماتیک بسیاري برخوردار بودمتن ، از ضعف

ي روایی اجرا شد و کاراکتر راوي به زبان فارسی سخن نمایش به شیوه
گفت . ولی به علت حضور خیلی کم و روایت ناقص ، مسئولیت روایت می

بردند . ي بازیگران بود که با زبان محلی قصه را پیش میداستان به عهده
به شدت وابسته به آیین هاي محلی گچساران  "کابوس زنی در خواب"

مخصوصاً عروسی و عزا است. میزانسن هاي زیبایی براي بازیگران فرم 
عدم هماهنگی کامل این بازیگران از زیبایی میزانسن  .ه بودطراحی شد

 وجود ضعف میزانسن ها،  ی کار باـــالبته بازیگر نقش اصل .کاستها می

  

است ، اما زیبایی ه دلیل میزانسن ها شفاف نبود و احتماالً ریشه در اطالعات آیینی کارگردان داشتهبازي زیبایی را از خود ارائه کرد . اگرچ
 .تصاویر البته از جهت روبرو (من سمت چپ صحنه نشسته بودم) حائز اهمیت بود

تماشاگران تصاویر درستی از  ي تاالر حافظ باعث شد تا بیش از نیمی ازکار براي صحنه ي یک سویه آماده شده بود و صحنه ي سه سویه
 .اي به آقاي نارکی (کارگردان نمایش) گرفتتوان خردهنمایش در حال اجرا نبینند. البته این اشکال گردانندگان جشنواره است و نمی

تنها دلیل توانست گرفت و میها و سرودهاي محلی این اثر ، رخوت و نا امیدي را از مخاطب میطراحی صحنه و لباس و همچنین مویه
 .نشستن تماشاچیان تا پایان اجرا باشد

  

نویسنده مهمان -جتبی جوادزاده م  
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  !! جالل با شام شب هــر یا امشب ، کند می فرقی چه
   "امشب و هر شب شام با جالل "یادداشتی بر نمایش 

 "امشب و هر شب شام با جالل  "ش در دومین روز جشنواره تئاتر فجر ، نمای
کاري از رشت ، به کارگردانی بهزاد عشقی در تماشاخانه سنگلج به روي صحنه 

 . رفت . نمایشی که در روند قصه گویی و پرداخت پرسوناژ ها ضعف هایی داشت
داستان حول شخصیتی به نام جالل می گردد که دوست خانوادگی زن و شوهري 

قهرمان قصه باشد و عده اي به دنبال قتل اویند . اما  ست . فردي که قرار است
آنچه در نمایش می بینیم ، هیچ یک از پرسوناژها تبدیل به شخصیت نمی شوند . 

و این بزرگترین ضربه را به نمایش می زند . چرا  "کلفت خانه  "تا  "جالل  "از 
ایست که که فرم و انتخاب موسیقی کالسیک و نحوه آغازین نمایش ، به گونه 

ولی هرچه که به جلو پیش می رود  . مخاطب را منتظر شنیدن قصه اي می گذارد
، المان هایی که مخاطب را با خود همراه کند را ندارد . نه قصه اي تعریف می کند 
و نه اتفاقی رخ می دهد . عبور یک خواننده ي دوره گرد و خواندن چندین و چند 

ب مخاطب نمی شود ، بلکه خسته کننده نیز آهنگ نوستالژي ، نه تنها باعث جذ
هست . مخصوصا بین دو پرده اي که به خاطر تغییر لباس بازیگران ، زمان پخش 

  .موزیک هم طوالنی تر می شود

گر هم ، نه از لحاظ سنی و نه از لحاظ فرم ظاهري درست نیست . باالخص این که بازي این بازی "جالل  "از طرف دیگر انتخاب بازیگر نقش 
 . مصنوعی و غیر قابل باور براي مخاطب است

 . کند است و مخاطب را خسته می کند "امشب و هر شب شام با جالل  "ریتم نمایش 
در نهایت می شود گفت که این نمایش بیش از آن که براي مخاطب حرفی براي گفتن داشته باشد ، براي کارگردان اثر و هم نسالنش ، 

 . می کندحسی نوستالژیک ایجاد 
تئاتر فستیوال -مرجان سادات هاشمی    
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  ؟ چیست " انسانات قلعه " مورد در مقتدي پریسا و آدینه گالب نظر

به کارگردانی علی شمس در چهارمین روز از سی و سومین  "قلعه انسانات  "نمایش 
جشنواره تئاتر فجر به روي صحنه رفت . گالب آدینه و پریسا مقتدي در این روز به 

   .تماشاي این نمایش نشستند

ایش ــــ، گالب آدینه با اشاره به اینکه نم	تئاتر فستیوال	به گزارش خبرنگار
محصول مشترك ایران و ایتالیا بود ، گفت : من خیلی این  "قلعه انسانات  "

کار را دوست داشتم ، خیلی خوب کار کرده بودند . با المان هایی که وجود 
 . ، گویا و دیدنی با بازیگرانی خوب را تشکیل دادند داشت ، نمایشی پر معنا

یانه ـــاو همچنین در مورد ربط موضوع این نمایش به مسائل روز خاورم 
افزود : این مسائل جهانی است . مانند همان کره اي که در این نمایش 

 براي	 حتما موضوع این که نکنیم فکر ما تا چرخید می مدام و داشت	وجود
 . است جهان همه روزهاي این به متعلق بلکه ، ستا خاورمیانه

 لذت	گفت : از فضاي فرامتنی و فراملی که نمایش داشت ،	تئاتر فستیوال	به خبرنگار "قلعه انسانات "پریسا مقتدي نیز در مورد نمایش 
 رسید تماشاگر با ارتباط بیشترین به	توان یم تصویر حداکثر و کالم حداقل با که رود می سمتی به دارد امروز تئاتر دنیاي	 نظرم به	. بردم

 برقرار ارتباط	نمی شد و باز هم می توانستیم با اثر  کم اثر از چیزي هم آن بدون اما زد می را مهمی حرف هم کالم نمایش این در هرچند. 
   .گویم می نباشید خسته ایتالیا در مان تئاتري هاي خانواده هم و	 همکارانش و شمس آقاي به من.  کنیم
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  "نبش کوچه بن بست  "عکس هایی از نمایش خیابانی 
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 به تئاتر در داریم ازـــنی ما":  " آمدید خوش پوت لی لی به" کارگردان
  ". شویم نزدیک مخاطب

 میرزایی حسن کارگردانی و نویسندگی به "به لی لی پوت خوش آمدید"نمایش 
 تئاتر	 المللی بین جشنواره سومین و سی از روز پنجمین در بابل شهرستان از

 بهانه همین به.  رفت صحنه روي به رمندانهن خانه انتظامی استاد تاالر در فجر
، گفت و گویی را با حسن میرزایی ، کارگردان این اثر  تئاتر فستیوال	رخبرنگا

   .انجام داده است که می توانید آن را در ادامه مطالعه کنید

 . بیوگرافی مختصري از خودتان و گروه تان براي ما بگویید
. حدود  "به لی لی پوت خوش آمدید"دان نمایش حسن میرزایی هستم ، نویسنده و کارگر

سال است که در عرصه ي کارگردانی  5سال است تئاتر کار می کنم و حدود  20تا  15
فعالیت دارم . کارشناس ارشد سینما از دانشگاه هنر تهران هستم . پارسال نمایشی به نام 

ل قبلش نمایش داشتم که در مسابقات منطقه اي شرکت کرد ، سا "نام کوچک املت"
و چهار سال قبل هم  "الك"، سه سال پیش نمایش  "من ، شیرین ، وودي آلن"کمدي 
گروه ما گروه صحنه اي بابل است و بازیگرانمان اکثرا از  . را داشتم "ایستگاه"نمایش 

   خانم مشـرفی .ه هاي غیر بابلی هم استفاده کردماین گروه هستند . البته من از بچ

 و استانی جشنواره دو در و	ماه تمرین کردیم  10آملی هستند ، آقاي الریمی جویباري هستند و دو تا از بازیگرانمان هم از بچه هاي بابلسراند . حدود  
 . شدیم فجر جشنواره براي جشنواره منتخب و گرفتیم جوایزي بندرعباس اي منطقه جشنواره

 شما نویسنده ي کار هم هستید ، ایده ي شکل گیري نمایشنامه ، این دغدغه ي روانشناسانه از کجا ناشی می شود ؟
یشه با یک جرقه هایی شروع می کنم ولی مسیرم با مهندسی کردن متن کامال عوض می شود . من گاهی اوقات ایده ي ناظرم را فراموش می کنم . هم

ایش گفتم یک اینکه من بخواهم فکر کنم در ابتدا به چه چیزي فکر می کردم ، شاید االن دقیقا نتوانم آن را بگویم . ولی بهر شکل ، آن چیزي که در نم
بینم و لمسشان می کنم و احساس می کنم از این طریق می توان به مخاطب نزدیک شد . ما نیاز  سري شکاف هاي اجتماعی است که آن ها را می

داریم در تئاتر به مخاطب نزدیک شویم . مخاطب باید خودش را لمس کند . من احساس می کنم هر چه به مخاطب نزدیک تر شویم ، مخاطب خودش 
کاف ها و چالش هاي اجتماعی اي که مطرح می شود ، مخاطب به آن فکر می کند و در یک بازه را بیشتر لمس می کند و به تئاتر نزدیک می شود . ش

که ارتباط زمانی کوتاه یا بلند مدت از لحاظ هنري ، فرهنگی و حتی علمی در ذهن و روح و روانش تاثیر می گذارد . ما هم به دنبال این قضیه هستیم 
بلکه مخاطب را براي فکر کردن آزاد بگذاریم . حتی او را براي تعیین یک پایان خوب یا بد براي خودش و  مستقیم یا تاثیر مستقیم بر مخاطب نگذاریم

 . زندگی اش آزاد بگذاریم
 . در کارگردانی بیشتر به چه المان هایی توجه داشتید که این ارتباط را با مخاطب ایجاد کنید

  ک ساختم که المانیــیک سن کوچ . داشتم ، نیمکت که المان خیلی قدیمی اي در تئاتر استچیزي که براي من مهم بود ، این بود که من سه المان 
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که همیشه محل فاصله ي بین بازیگر از پشت صحنه به داخل  in put ایش هاي کالسیک که رو به کمرنگ شدن می رود و یک در ، یکاست براي نم

و  صحنه بوده است . من این سه را در یک سازه خیلی کوچک تعریف کردم و بعد هم نظرم این بود که ارتباطم با مخاطب بی واسطه و مستقیم باشد
اختالف ارتفاعی . آن ارتفاع هم در واقع یک نماد است . من بخشی از بازي ها را پایین استیج کوچکمان انجام دادم به این دلیل که  مطمئنا بدون هیچ

 حذف کرد و فقط می خواستم از آن به عنوان نماد استفاده کنم . یک نماد تئاتري که در واقع خیلی راحت تر می توان با آن کنار آمد . سن را می توان
 . با مخاطب کنار به کنار کار و زندگی کرد

 در سال هاي گذشته هم در جشنواره تئاتر فجر شرکت داشتید ؟
 . خیر ، اولین کارم بود

 از کارهاي جشنواره ، نمایشی را دیدید ؟
  . کار ارمنستان را دیدم

 کیفیت آثار جشنواره را چگونه ارزیابی می کنید ؟
ه فجر نبود ، در سطح یک کار بین المللی که به جشنواره فجر دعوت شده ، نبود . شتابزدگی ، عجوالنه برخورد کردن کار ارمنستان اصال در حد جشنوار

که  ، تصمیم گیري هاي یکی ، دو ماهه و بودجه هاي خیلی پایین همیشه مطرح است . وقتی بودجه پایین است ، آنوقت باید خالقیت هنري مطرح شود
 . تصمیم گیري قرار ندارد و بیشتر مدیران هستند که تصمیم گیري می کنند ، این اتفاق می افتدوقتی هنرمند در جایگاه 

  . جایگاه تئاتر را در شهرستان ها چطور می بینید
 . بسیار ضعیف . مخاطب بسیار خوب ، پتانسیل بسیار عالی ، مدیران بسیار ضعیف و ناشایست

 ان کرد ؟براي رونق تئاتر شهرستان ها چه کاري می تو
معرفی کند که تئاتر نیاز به حمایت دارد. دولت که حمایت نمی کند ، آنوقت مردم هستند که باید حمایت کنند . دولت الاقل می تواند تئاتر را به مردم 

نصب کنم . ما به جشنواره  این کار را هم نمی کند یعنی اداره ي ارشاد یک شهر ، دستش را باال می برد و می گوید من حتی پول ندارم برایت یک بنر
رید آن ها منطقه اي رفتیم ، نمایشمان جایزه گرفت ولی ارشاد در شهر یک بنر هم نزد . این در حد یک رویداد خیلی ساده است ، حاال شما در نظر بگی

 . چقدر می خواهند براي تئاتر هزینه کنند
ی شود . بعد ـی پرسند ، ما ایده می دهیم ، طرح می دهیم ولی هیچگاه اجرا نمجواب این سوال واقعا براي من سخت است چون سال هاست از ما م 

 . شود پر کاري بیالن یک بود قرار 	می فهمیم سر کار بودیم ، فقط

 . و حرف پایانی
 . کنیم تنفس کردن قضاوت جاي به و نکنیم قضاوت مقداري یک. 	دنیاي ما خیلی دنیاي قضاوت شده 
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 ، دارد بصري هاي ارزش کار چون":  از ارمنستان "واز بر فراز شهر پر " نمایش کارگردان

  ". کردیم حذف را زیرنویس

یکی دیگر از کارهاي بخش بین الملل سی و دومین جشنواره  "پرواز بر فراز شهر  "نمایش 
کارگردان این نمایش خود در نقش اصلی این کار به روي  "نارینه گرگوریان "تئاتر فجر است . 

ین کارگردان مصاحبه ي اختصاصی داشته و با ا	تئاتر فستیوال	صحنه رفته است . به همین بهانه
  :متن این مصاحبه به شرح زیر است

 چه شد که براي اجرا سراغ این نمایشنامه رفتید ؟
این متن سفارش خود من بوده است . این کار را با یکی از دوستانم که نمایشنامه نویس جوانی 

 .مایش را ایجاد کردیماست با هم نوشته ایم و تقریبا می توان گفت ما دو نفر این ن

 از اجراي امشب راضی بودید؟
ی مانده به شروع ــفکر می کنم اجراي دوم بهتر باشد چون براي اجراي اول تا سه دقیقه باق

 . نمایش ، ما در حال لباس عوض کردن بودیم . و تازه در حال آماده کردن خود و بدنمان هستیم

 چند روز قبل از نمایش در ایران بودید؟
 . روزدو 
 

چرا کار شما زیرنویس و یا باالنویس نداشت ؟ تماشاچیان چند روز پیش از کار فرانسه به دلیل نبود زیرنویس ناراضی بودند . با اینکه 
 .خصا بخش دوم آن دیالوگ محور بودبخش اول کار شما رنگ و نور و موسیقی داشت ولی مش

رزش هاي بصري وقتی ما در دیگر کشورها مانند کاستاریکا ، ولز و روسیه اجرا داشتیم ، همه به ما پیشنهاد دادند که زیرنویس را حذف کنیم . چون کار ا
 . دارد و خودش حس را می رساند که الزم به زیرنویس نیست

 لی شرکت داشته است؟ و چه رتبه اي کسب کرده است ؟این نمایش در چند جشنواره بین المل
است که در مسکو ، سن پترزبورگ ، بالروس ، کاستاریکا ، ولز و چند جشنواره دیگر حضور داشتیم . فقط دو جشنواره در این بین بخش مسابقه داشته 

 . در هر دو جایزه گرفتیم

 ایرانی حاضر در جشنواره فجر کاري را دیده اید؟در این دو روز که در ایران مستقر بودید ، از نمایش هاي 
  . ببینیم کاري	هنوز نه . از روزي که رسیدیم درگیر کار بودیم و چون بچه هم همراه ما بود نتوانستیم

 ببینند؟ کار جشنواره این در دارند دوست	بعد از اتمام اجراهاي خودتان
 به مردم وقتی چرا دانم نمی مثال عنوان به.  ببینم ایرانی کار خواهم می حتما من و. 	بینیمحتما . به نظر من اشتباه است که کار دیگر کشورها را ب

نمی آیند تا کارهاي  (Highfest) بینید و یا در ارمنستان در جشنواره هایفستب هندي کار گیرند می تصمیم رود می انگلیس در اي جشنواره
 . سعی می کنم که اجري همان کشور را ببینمارمنستان را ببینید . من به هر کشوري که می روم 
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»  شود حمــایت باید شهـرستان تئـاتر«  شعار فقط همه ":  شهــبازي محمد
  ".  دهند می سر

به نویسندگی چیترا نادري و کارگردانی محمد » شیرین به روایت امروز « نمایش 
شهبازي در سومین روز جشنواره تئاتر فجر در تماشاخانه سنگلج به روي صحنه 

در تئاتر  1374تحصیل کارگردانی سینماست ، از سال رفت. شهبازي که فارغ ال
شته است . وي از دیده دا را نمایش 15 کارگردانی تجربه و	فعالیت می کند

ادامه گفت و در نشدن نمایش اش در این دوره از جشنواره بسیار ناراضی ست . 
  :	بخوانید	تئاتر فستیوال	گوي او را با

 .	بگویید» شیرین به روایت امروز « از 
ما بسیار دوست داشتیم که یک نمایش ایرانی را در جشنواره ي امسال اجرا کنیم 
و می دانستیم مخاطب خود را دارد . چرا که سالیان سال است چنین کارهایی 
اجرا نشده است . در این نمایش شیرین از دل پرده بیرون می آید و داستان 

ایت ــکند . ولی در نهت می ــزندگی خودش را آن گونه که دوست دارد روای
نمی شود از سرنوشت فرار کرد . سرنوشت این آدم نوشته شده است و اگر هزار 

 .     سال هم تالش کند ، نمی تواند به فرهاد برسد

 آیا اقتباسی صورت گرفت ؟	؟	ایده ي شکل گیري نمایشنامه چه بود
فاق می افتد و همه ي پرسوناژ ها روح هستند و از آن جا ، تمامی اتفاقات را بررسی و با در نمایشنامه ي اصلی ، تمامی روایت ها بر روي یک پشت بام ات

 . دوره ي تاریخی خودشان مقایسه می کنند
رده ها را از پ اما ما با خانم نادري ، نویسنده ي نمایشنامه صحبت کردیم . یک تم از نمایش هاي قدیم روحوضی و قهوه خانه در ذهنشان بود . ما این آدم

ورت رو در رو در میان ــهاي نقالی بیرون کشیدیم . پرسوناژ ها از پرده بیرون می آیند و قصه یشان را تعریف می کنند و حرف هایشان را با مردم به ص
 . می گذارند

ود . نمی گویم کارمان کامل این کار متاسفانه در بخش مرور جشنواره شرکت کرده است . ما دوست داشتیم نمایش مان در بخش مسابقه شرکت داده ش
شرکت  است . قطعا ضعف هایی هم چه به لحاظ کارگردانی و چه به لحاظ بازیگري دارد . ولی فکر می کنم استحقاق این را داشتیم که در بخش مسابقه

 . کنیم

 علتش چه بود ؟ چرا در بخش مسابقه قرار نگرفت ؟
یل دیگري باعث شد . خود من هم قبال در دبیرخانه ي جشنواره هاي دیگر بوده ام و تجربه این نوع نمی دانم . شاید سیاست و هزینه هاي جشنواره و دال

ود که ما به عنوان فعالیت ها را دارم . معموال یک تعداد محدودي از آثار داوري می شوند . اما انصافا برخوردشان با ما خیلی خوب بود . این اولین دوره ب
  اخانه ي سنگلج ، جنابـــو چه مجموعه ي تماشنواره و مشاورینش ــــنواره شرکت می کردیم . با این حال چه دبیر جشیک گروه از شهرستان در جش
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شیرین به روایت « استاد آبساالن با ما همکاري خوبی داشتند . ولی ارتباط مان با دبیر خانه خیلی ضعیف بود . همین االن هم اگر در سایت جشنواره 
ستجو کنید ، هیچ مطلبی راجع به آن نیست و هیچ تعریفی از نمایش براي مخاطب ارائه نشده است . اگر در سایت جشنواره اطالع رسانی را ج» امروز 

   .صورت می گرفت ، اتفاق خوبی می افتاد
  ؟	اجراي عمومی کارتان چه مدت به روي صحنه رفته است

اجراي عمومی داشتیم و مورد استقبال مردمی قرار گرفت . در شهرستان ها ، بیشتر همکاران ،  روز در کرج 15اولین بار ، مهرماه سال جاري ، به مدت 
نمایش ها ، کارهاي یکدیگر را می بینند . ولی این بار دیدیم که کارمان خوب بود و مردم ارتباط برقرار کردند و کار دیده شد . چون فرهنگ این نوع 

توقع داریم چنین نمایش هایی نباشد و در عین حال مردم جذب سریال هاي شبکه هاي ماهواره اي نشوند . فقط ریشه در فرهنگ ما دارد . از طرفی ما 
وع نمایش ها به نه کار من ، بلکه کار خیلی از دوستان که اجراي بخش هایی از شاهنامه خوانی را اجرا کرده اند ، مورد بی مهري قرار گرفته است . این ن

   .ند . نمی گویم تاریخ مصرفش گذشته ولی یک حس خاصی در بین براي داور ها و مسئولین ، وجود داردگونه اي مهجور شده ا
  چه تغییراتی نسبت به اجراي عمومی تان داشتید ؟

ي داستان تغییرات کوچکی داشتیم . سعی کردیم زیاده گویی نکنیم . من فکر میکنم ریتم نمایشمان خوب است . عام ترین تماشاچی هم با روایت ها
ن ارتباط پیش می رود . سعی نکردیم که با طوالنی تر کردن نمایش ، مخاطب را خسته کنیم . اگر دقت کنید ورود پرسوناژ ها هم سریع انجام شد تا ای

    .با تماشاچی راحت تر اتفاق بیفتد
  این نمایش در جشنواره هاي دیگري هم شرکت کرده است ؟

   .، در جشنواره استانی شرکت کرد و در مرحله بازبینی رد شد . بعد از آن ما نقاط ضعف مان را اصالح کردیماین نمایش قبل از اجراي عمومی 
امتر هاي حضور در مشکلی که وجود دارد داورها وقتی کار را می بینند ، نه پرده اي وجود دارد و نه لباسی و نه ... . بنابراین فکر می کنند آن کار ، پار

   .د . ولی شما می بینید که رنگ و لعاب و همین طور موسیقی ، یکی از بخش هاي اصلی نمایش ما بودجشنواره را ندار
  جشنواره فجر امسال را چطور ارزیابی می کنید ؟ در سال هاي قبل هم حضور داشتید ؟

ارگردان ها را می دیدم که با چه سختی هایی در سال هاي قبل من به عنوان یکی از عوامل یک گروه نمایشی در جشنواره حضور داشتم . ولی شرایط ک
    . رروبه رو هستند . امسال که خودم به عنوان کارگردان شرکت کرده ام تصورم از جشنواره فجر خیلی گسترده تر بود ، با تبلیغات بیشتر و بهت

اقی نمی افتد . کدام یک از مسئولین جشنواره آمدند تا را سر می دهیم ولی در مرحله ي اجرا اتف "تئاتر شهرستان باید حمایت شود  "همه ي ما شعار 
شهرستان  کار ما را ببینند ؟ همین طور خبرنگار هاي جشنواره ، خبري از ما نگرفتند . می دانم سرشان شلوغ است . این ها براي من که می خواهم از

   .د استکار ارائه دهم ، درد است . با این حال شرایط مالی جشنواره را می دانم که ب
  پیشنهادتان براي بهتر شدن جشنواره تئاتر فجر چیست ؟

نتوانم  اطالع رسانی باید دقیق تر باشد . کارها از قبل تر مشخص شود تا بتوان براي دیدن کارها برنامه ریزي کرد . این شلوغی جدول باعث شد من
خانم تقیانی آمدند و کار رادیدند و این باعث دلگرمی من بود . امیدوارم در سال  کارهاي بسیاري از دوستانم را ببینم . با این حال همکارانم ، من جمله

  .شود انجام 	هاي بعد اطالع رسانی بهتري
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  بود انتظار حد از فراتر که نمایشی ، " بازار "
  فجرکاري از کشور عمان به بهانه ي حضور در سی و سومین جشنواره ي تئاتر  "بازار  "یادداشتی بر نمایش 

 حاشیه با حضور این.  بود ایران در عمان تئاتر حضور اولین " بازار "نمایش 
 کیفیت با و زبانه دو بروشورهاي.  شد شروع اجرا از قبل زیباي هاي
 که آوردمی بوجود را احساس این البی ورودي در نمایش و گروه معرفی	براي

وه و حلواي قه( ،ساده پذیرایی با آنها.  هستیم طرف ايحرفه گروهی با
 . داشتند	ي فرهنگ عمان در میان مردم ایرانعمانی) سعی در اشاعه

ي داستان به زبان فارسی در برگه هاي کوچک کمک شایانی به پخش خالصه
ي تماشاگر ایرانی براي لذت بیشتر از اجراي عربی کرد . داستان با درونمایه

کمی کندي ریتم در هر رفت . جدال اقوام و عشق و قلمی سنجیده پیش می
توانست بی دلیل شد که تنها در صحنه هاي عاشقانه میصحنه دیده می

 بود	نباشد . دکور بسیار ساده و بی آالیش و طراحی نور خالقانه و زیبا
 هابازي نهایت در و ، رسیدمی نظر به سنجیده و زحمت پر لباس طراحی	و

 .بود تحسین قابل و زیبا بسیار
  ید ــي تئاتري شناخته نشده خوش درخشبه عنوان نماینده " بازار "نمایش 

 شکل بهترین به ها عمانی.  شد که نداشتیم انتظار اینچنین آنها از بگویم است بهتر یا.  گرفت اجرا این از بزرگی ایراد شدمی سختی به	و
 . آوردند سوغاتی ما براي را خود فرهنگ ، "بازار" با ممکن
هاي به جا بود . گریم کار نیز به همان قدرت ي رومئو و ژولیت و پر از شوخیاي جهان پسند و امروزي ، همراه با تم قصههدرونمایه	متن با

شد . صداي زیباي در کار دیده می ي کارگردان از نمادنور و لباس بوده و در مجموع تصاویر زیبایی به خورد تماشاچیان داده شد . استفاده
داد و نوازندگی زیباي دمام و همخوانی سرود هاي بومی توسط بازیگران ، رنگ اجرا رنگ دلپذیري به صحنه میبازیگر زن در طول 

 کارگردان قدرتمند دست.  داشتند نقصی کم و ايحرفه حضور ، "بازار" در بازیگران	بود .  فرهنگ عربی را رنگ غالب نمایش بازار کرده
 خوب بازي از جداي.  بود دشوار کمی کار این در اشتباه میزانسن کردن پیدا	شد وحساس میی به شدت ااجرای هايمیزانسن تمام در

 . بود بازار قوت ينقطه بزرگترین کارگردانی ، آفریناننقش
عمانی ها به عنوان اولین حضور خود در ایران در پیشگاه سفیر کشورشان خوش درخشیدند و سطح توقع ما را از تئاتر کشور خود باال 

 . بردند
  نویسنده مهمان -مجتبی جوادزاده 
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  المللی بین نه استانی نمایشی " شهر فراز بر پرواز "
  

است و انتشار آن الزاما مبنی بر  عزیز مطلب زیر از سري نوشته هاي مخاطبین
نمی باشد . همچنین خوانندگان می توانند هر گونه  تئاتر فستیوالتایید 

ارسال نمایند تا در  تئاتر فستیوالاین مطلب را به  یادداشتی در تائید یا تکذیب
  .انتشار داده شود” یادداشت هاي شما“بخش 

  
قبل از ورود به سالن خالصه داستان نمایش در قالب  - محسن وصال طلب

اتر ـــبرگه اي در دسترس مخاطب قرار گرفته ، اما مخاطب به سالن تئ
ه کتابخانه مراجعه می شود . می رود تا ببیند نه بخواند ، براي خواندن ب

دیالوگ در این اثر از حجم قابل توجهی برخوردار است و می توان گفت 
انتقال مفاهیم اصلی نمایش همچون شناخت شخصیت ها ، فهم روابط 
علت و معلولی و سیر داستان از طریق دیالوگ برنامه ریزي شده و ترجمه 

می شود . براي مثال اگر  نشدن دیالوگ ها باعث عدم ارتباط مخاطب با اثر
مخاطب با زبان نمایش آشنا نباشد نخواهد فهمید شخصیت مرد داستان 

 . یک دکتر است
صحنه اول نمایانگر فضاي ذهنی زن نسبت به محیط اطرافش می باشد و اتفاقات همانگونه که او تمایل دارد رخ می دهد . تصویرسازي و 

ب کننده زن تنها دلیل نشستن مخاطب روي صندلی و دیدن ادامه نمایش است ، اما به محض شروع صحنه دوم بازي نمایشیِ نسبتا مجذو
دیگر شاهد بازي نمایشی و تصویرسازي نیستیم . عکس العمل هاي غیر منطقی مناسب با موقعیت ، بازي نامناسب مرد و دیالوگ ، بر 

نشدن و مفهوم نبودن اعمال روي صحنه شاهد ترك سالن توسط مخاطبان  صحنه دوم نمایش کامال حکمفرماست که به دلیل ترجمه
 . هستیم

انتخاب سالن نامناسب براي اجراي نمایش توسط مسئولین برگزاري با فرض اینکه کار متعلق به بخش بین الملل است و شاهد هجوم 
 . ش وارد کرده استمخاطب براي تماشاي اثر خواهیم بود ، یکی دیگر از ضربه هاي اساسی را به نمای

اثري در حد و اندازه یک جشنواره استانی است نه جشنواره بین المللی . امید است  "پرواز برفراز شهر  "در کل می توان گفت تئاتر 
 .انتخاب اینگونه نمایش ها براي حضور در جشنواره اي به بزرگی فجر صرفا جهت پرکردن بخش بین الملل نبوده باشد
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  زبان تقویت جهت مناسب فرصتی ، "آمستردام ، تهران ، رم ، لندن" نمایش
  آراي دشت آروند کارگردانی به	"آمستردام ، تهران ، رم ، لندن"یادداشتی بر نمایش 

به کارگردانی و نویسندگی آروند "، رم ، تهران ، آمستردام لندن  "نمایش 
دشت آراي در سالن حافظ اجرا شد به طوریکه عده اي از تماشاگران روي زمین 

دقیقه تاخیر در اجرا ، کارگردان که به همراه بازیگران  30نشسته بودند . بعد از 
کار آغاز شد .  این کار حضور داشت خود را معرفی کرد و با شوخی نسبتا جالبی

البته این کارگردان عزیز قبل از اجراي نمایش توضیح داد که این اثر قصه ! 
 . ندارد

اولین و مهمترین بخش ادبیات نمایشی همان قصه است . اگر کاري قصه نداشته 
باشد چه چیز را می خواهد روایت کند ؟ این اولین سوالی بود که ذهنم را 

دو شخصیت میثم و مارین خود را معرفی کردند  مشغول کرد . در ابتداي نمایش
که این معرفی هیچ کمکی به من مخاطب در شناخت نقش نکرد . کار با 
آشتفتگی تمام همراه بود . تا آخر نه تنها قصه نداشت ، میزانسن هم نداشت ، 
فقط پر بود از رفتارهاي اروتیک و حرکات تند بی محتوي . هنر اصلی نمایش 

داي ــاطب است در حالیکه پس از گذشت مدت زمانی صمیخکوب کردن مخ
 . پچ پچ به گوشم می رسید و افرادي هم گوشی به دست بودند

این نمایش داراي ضعف ها و چراهاي بی پاسخ زیادي بود . در انتقال مفاهیم هم بسیار ضعیف عمل کرد چرا که در تمام نمایش کمتر لغتی 
ه قصد توهین به فرهنگ و ملت ایران را داشت . نمایش در خصوص سو تفاهمات فرهنگی بود ولی در فارسی ادا می شد ، به جز مواردي ک

 من مخاطب سو تفاهم ایجاد کرد که به ملیتم توهین شده است یا نه ؟
مانی که نوبت به زمانی که سوتفاهم هاي ملیت هاي هلند ، ایتالیا یا حتی انگلستان را بیان می کردند ، بسیار با طمانینه و دقت ولی ز

ایران رسید ، رقص سنتی ایرانی را به سخره گرفت . کار از همان ابتدا سرشار از غرب زدگی و انتلکت بازي هایی بود که اخیرا مد شده 
ود است که بسیاري از کارگردانان ما بدان گرفتار شدند . صرفا وجود سه بازیگر خارجی ، لزوم خوبی و بی نقص بودن کار نیست و نمی ش

دقیقه روي صندلی یا زمین بنشیند براي اینکه فقط بازیگر خارجی ببیند . وقتی نه قصه نه  70با این ترفند ها مخاطب را گول زد که 
  میزانسن نه اکت مناسبی در کار باشد ، نام این اثر را چه می توان گذاشت؟

و هیچ عکس العمل یا دیالوگی نداشت و بازیگران از کنار او در طول نمایش یک نفر ثابت در سالن اصلی رو به تماشاگران پلک می زد 
عبور مرور می کردند و تا آخر نفهمیدم این براي چه اینجا ایستاده ، هیچ ربطی به نمایش نداشت تا اینکه در آخر با یک حرکت لوس خود 

تاثیر گذار نبود بلکه بیشتر اروتیک بود و قرار دادن  را به زمین انداخت . میزانسنی بود که بی ربط با نمایش بود و اکت ها نه تنها جدي و
 نه هایی از زندگی روزمره ـدر پشت بازیگران توسط ویدئو پروجکشن صح.  یک بازیگر مرد در میان شش زن این حالت را تشدید می کرد
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افراد خارجی پخش می شد و براي لحظاتی حرکت بازیگران قطع می شد اما دلیلش مشخص نبود . شاید با اینکار قراربود به مخاطب 
الیایی مخلوط صحبت ــدي فرانسوي و ایتبفهماند که قرار است ملیت سوتفاهمات عوض شود ولی باز بازیگران به زبان انگلیسی و تا ح

می کردند و نمی شد حدس زد که چه شده و البته ما به عنوان مخاطب این حق را نداریم که با قانع کردن خودمان براي خودمان تصویر 
 این از هم دیگري کار	چند سازي کنیم و قصه بگوییم . این اولین وظیفه ایست که نویسنده در مقابل ما دارد . این کار بسیار ضعیف بود هر

 کمپین به که خواستند تماشاگران از هم آخر در.  نداشتم ایشان از محتوایی بی و لوس کار چنین انتظار اصال و بودم دیده کارگردان
ي جذب الیک تئاتر را هم به صورت ابزاري برا و کرد جذب اینگونه شود نمی که را مخاطب.  بپیوندند)  کن نظر تجدید من تصویر درباره(

 با را پراکنده تراوشات و آشفته خواب لطفا کنیم 	و کامنت در شبکه هاي اجتماعی به کار گرفت . انتظار زیادي نیست اگر درخواست
   !!!تئاتر ، با ایران شوخی نکنید با ، فرهنگ با اینگونه نه اگر بگویید قصه برایمان آنها با هنرمندید اگر.  نکنید مخلوط نمایشی ادبیات

  

  نویسنده مهمان - شهرزاد وکیلی 
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 کشورهاي در کنونی سیاسی مسائل وضعیت وردم در من کارهاي"	:  النصار هانی
  ".  است عربی

 بین جشنواره سومین و سی از روز پنجمین در ماه بهمن 5		 "فنی ضربه"نمایش 
به روي صحنه رفت . نویسندگی و 	سنگلج	تماشاخانه در ، فجر تئاتر المللی

راه یافته  به بخش مسابقه جشنواره	کویت	کارگردانی این نمایش را که از کشور
ضربه "به بهانه حضور  		تئاتر فستیوال	خبرنگار.  دارد عهده بر النصار هانی ،	است
در جشنواره تئاتر فجر گفت و گویی را با هانی النصار انجام داده است که  "فنی

   .می توانید آن را در ادامه بخوانید
  

 . براي ما بگویید "TYATRO" از تاریخچه شکل گیري گروه
 اجرا بر عالوه تاکنون و شده تشکیل	2010/ 10/10از  "TYATRO" گروه

 شرکت نیز امارات و مصر جمله از المللی بین هاي جشنواره در ، کویت درکشور
 ام خوانده نمایش 	رشته لبنان کشور هاي دانشگاه در من.  است برده جایزه و کرده

  . دارم تئاتر دکتري مدرك و

  

 چیست و چرا اجراي شما زیرنویس نداشت ؟ "ضربه فنی"موضوع نمایش 
اده و موضوع این نمایش مراحل زندگی یک انسان در کشوري عربی است . داستان از زبان شخصیتی نقل می شود که به دلیل پخش اعالمیه به زندان افت

 . تن نمایش را به دبیرخانه جشنواره داده ایم ولی نمی دانیم چرا آن را در اختیار تماشاگران قرار ندادنداز زندگیش براي ما می گوید . ما م

 تاکنون روي چه موضوعاتی کار کرده اید و اجرا داشته اید ؟
ارهاي من همیشه در مورد مسائل من ده ها متن دارم که در مورد وضعیت سیاست در جامعه عربی است و بسیاري از آنها را به روي صحنه برده ام . ک

 .وضعیت کنونی آنها است	سیاسی در کشورهاي عربی در 
 اید؟ داشته تمرین نمایش این براي	چند مدت

 . یکسال تمرین داشتیم و در هر کشوري که اجرا کرده ایم ، نمایش با اندکی تغییرات روي صحنه رفته است
 در کویت کار بسازید ؟ آیا به راحتی می توانید در مورد موضوعات سیاسی

 . ی دارد و در آن آزادي بیان وجود داردمل	بله ، کویت کشوري است که مجلس 

 آیا زنان هم در تئاتر کویت حضور دارند؟
مهرجان " نام دارد که نویسنده متن اجرا شده ما هستند و در جشنواره "فلول الفیلکاوي"بله ، نویسنده این کار که نامش در بروشور آمده است خانم 

 . ، جایزه گرفتند 2014مصر ، سال  " انتاج مسرح بال
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  ".  بدهم شعار خواهم می که گویم می خودم من"	:  تجویدي فرهاد

در بخش مسابقه بین الملل  "من  "فرهاد تجویدي کارگردان و نویسنده ي نمایش 
گري فرهاد تجویدي شکل بازیگر و از دل کالس بازی 50است . این نمایش با بیش از 

 چگونگی از کارگردان این با اختصاصی		در مصاحبه ي	تئاتر فستیوال .  گرفته است
   : است زیر شرح به گفتگو این متن.  است پرسیده نمایش این گیري شکل

  

 ؟ بود چه فجر تئاتر جشنواره در		 "من"دلیل شرکت نمایش 
ورد استقبال فراوان قرار گرفت و اهل این کار در یکی از مشهورترین سالن هاي تهران م

 نهایت در.  شد پذیرفته آثار مرور بخش در جشنواره در و آمد	فن هم از کار خوششان
 .یافت انتقال الملل بین مسابقه بخش به نمایش این

 ؟ گرفت	این گروه چگونه شکل
خروجی کالس هاي من یک   .نفره بچه هاي کالس بازیگري من هستند 55این گروه 

ناصر بازیگري را یاد می گرفتند ع و میکردم کار	گروه با که ابتدا همان در	ر است .کا
 این اتفاق مورد غضب عده اي واقع . قرار شد بعد از اتمام کار روي یک متن کار کنیم	،

 به	 را ها دغدغه این و.  بگویید را هایتان دغدغه	 گفتم.  گرفتم می دست در متن	هشت یا	هفت باید من حالت این در. ندارم نقش من چرا که	می شد
 . درآوردیم نمایش صورت

 من شود نمی پذیرفته کارگاهی بصورت کار اینجا در چون. 	اصال دنبال متن ساختارمند نرفتم بسیاري فکر می کنند که این متن ساختار ندارد . من 
 که کنند می فکر ها بعضی.  کردم آوري جمع را آنها	 تنها من و	است	گروه هاي	 دغدغه واقع در		" من " اما		. آوردم کار در نویسنده عنوان به را اسمم

 اثر یک وقتی که دارم دوست خیلی	که می خواهم شعار بدهم ، کسی نمی تواند به من بگوید چرا شعار داده اي .  ار داده میشود . من خودم می گویمشع
ند ، آیا این دار را برداشت این چرا که برسند نتیجه این به باید منتقدین.  شود نقد تماشاگران توسط نیز منتقد آن نقد ، شود می نقد منتقدین توسط

 . بدهم	 بسط کارها همه به را آن توانم می ام خوانده نقد دو یا یک در من که چیزي این	یا کارشناسانه است؟ و 
 من.  دیدند می را کار دیگر شکل افراد این.  نشستند کار این تماشاي به نیز هلند از بوردن خانم همچنین ، دیدند را کار این		تهیه کننده اي خارجی

 در که بگویم خواستم من.  باشد داشته ربط هم به اتفاقات این که نیست مهم اصال و	آنها رد می شویم را کار کردم  یري از اتفاقاتی که گذري از کنارتصو
 تمام	.  ماست مشترك درد این اما شود نمی "ما" ، من این	کنند می فکر ها بعضی.  است مشترك واقع در که دارد اي جداگانه درد هرکس جامعه

 خودش باید که کند می فکر کسی هر که است این	 "من" از منظور	. او	براي من	براي نه ما ي همه مشترك درد ، است ما	ايبر دادم نشان که دردهایی
ت ، درد ما است . زلزله، اس مشترك درد این بگوییم خواهیم می اینجا در حالیکه در.  ببینند را درد این باید همه و اوست براي فقط درد این و شود دیده

  مورد دو به هاــــــتن باید من که بود این نظرشان ها خیلی.  ماندند می آوار زیر ها خیلی	ردیمــــمشترك است ، همه ما شدیم ، کمک نمی کیک درد 
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. هرکسی از ظن خود یار این نمایش می شود ، یکی دغدغه ي کتاب نخواندن جامعه را دارد می گوید ، عمق می دادم و فقط به همان می پرداختم 
 .دیگري بحث فوتبال دارد و آن صحنه را انتخاب می کند . این نمونه اي بود براي اینکه بگوییم ما درگیر این مسائل هستیم

 با خود به همراه داشت ؟نفر در این گروه چه سختی هایی را  55کنار هم قرار گرفتن 
نفر کار کردن چقدر می تواند سخت باشد ؟ جالب این است  55شما از کسی که با چهار نفر کار می کند بپرسید که چقدر کار سخت است . حال با 

 . اند شده اضافه جمع به	که است هفته دو تنها آنها نفر 25	که
 پس بازیگرها براي جشنواره فجر تغییر کرده اند ؟

.  ما یعنی تئاتر که گرفت	شکل ذهنیت اینگونه به	ه . خیلی چیزها نیز به کار اضافه و از هرکس بر اساس توانایی اش استفاده کرده ام . براي این گروهبل
 . است ما تئاتر ، نیست من تئاتر

 آیا سالهاي گذشته در جشنواره شرکت کرده بودید ؟
 . بوق بگو، دروغ	بله، پینوکیو 

 جشنواره را چگونه ارزیابی می کنید ؟ امسال کیفیت
. امسال در  من هنوز کاري ندیده ام اما تمایزي که این جشنواره دارد این است که تعداد آثار بخش مرور زیاد شده و من فکر می کنم اینگونه بهتر است

 . بخش مرور خیلی ها اجرا رفتند و به نظرم توازن برقرار است

 هاي بعد چه پیشنهادي دارید ؟براي بهبود جشنواره در سال 
 عجوالنه کار یک اینکه نه.  بیاورند صحنه روي	 تر پخته کار	 و کنند کار که دیگران براي شود می	فکر میکنم بخش مرور خیلی خوب است و انگیزه اي 

شان دیده شود کار و بیابند تا میکنم دعوت ، اند ردهک کار سال طول در که گروهی هر از بیاندازم راه اي جشنواره بخواهم اگر من.  بیاورند جشنواره به را
 تمرین ماه سه ، باشد مرور بخش وقتی.  کنم تمرین نتوانستم و نداشتم پالتو.  است داشته وقت ماه دو تنها که نیست معترض کسی شرایط	. در این 

 .ندارد اي بهانه دیگر و میرود اجرا هم	 ماه یک و کنند می
 ؟ پایانی	حرف 

اگر براي همدیگر کار کنند و به همدیگر کمک کنند ، میشود و بدانند که تعهد اخالقی شان نسبت  که شد ثابت	 "من"	حالم که به بچه هاي من خوش
 به بعد فردي ي دغدغه این.  است همین تئاتر ذات اساسا.  بگیرد شکل کار که باشند داشته 	به جامعه چیست . حتی اگر متنی نباشد دغدغه و تعهد

ی نمی تواند روي صحنه خودنمایی کند . این مقداري سخت است چون همه می خواهند تالش کنند که کس.  کرد پیدا بسط نمایش به بعد و معیج
للی دیده شوند . به همین خاطر بدون اینکه به کسی باج اخالقی بدهید و بدون اینکه از حیثیت خود افت کنید می توانید در یک عرصه ي بین الم

 .  افتد می اتفاق این که ببینید	کنید وشرکت 
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  ندارد انقضا تاریخ که نمایشی ، کسوف
  به بهانه ي اجراي آن در سی و سومین جشنواره تئاتر فجر "کسوف  "یادداشتی بر نمایش 

آیا آدم پودر می شود ؟ آري آدم پودر می شود . آدم هاي بی گناهی که به 
ناحق ، در عین معصومیت تنها و تنها به این دلیل که در زمانی نادرست در 

رقی نمی کند که چه سن مکان نامناسبی قرار گرفته اند ، پودر می شوند . ف
و سالی دارند ، فرقی نمی کند که چه جنسیت و چه نژادي دارند . این آدم 
ها، بی گناه بی گناه پیش چشم عزیزانشان پودر می شوند و روز را براي 
آنها شب می کنند ، گویی که کسوف شده باشد و من امروز کسوف را در 

 . رخ داد پیش چشمانم دیدم . کسوفی که در سالن تئاتر
و کارگردانی  "ایوب آقاخانی  "کسوف نمایشی است که با نمایشنامه خوب 

و بازي عالی همین کارگردان به روي صحنه  "ابوالفضل فرهادي  "بهتر 
 . رفت

، مرد افقانی که عاشق دختر کولی  "میمند  "ابوالفضل فرهادي در نقش 
ي عالی فرهادي که ایرانی به نام ثریا شده بود به روي صحنه رفت . باز

  . گویی خود افقانی است یکی از چندین نقاط قوت این نمایش است

 مین روي	اه بهـــقصه خوب و منطقی که کامال به همه سواالت مخاطب پاسخ داد و با محتوایی ضد جنگ و در مورد کودکانی که بی گن
 برخوردار مناسبی ریتم از شنمای این قصه.  ندارد انقضا تاریخ قصه این دهد می رخ هم حال که اتفاقاتی	ن داد که با تمامنشا ، روند می
 . کرد همراه خود با اولیه هیجان همان با انتها تا را مخاطب که ریتمی ، بود

کسوف نمایش بی ادعایی است که با دکور ساده و در عین حال کار آمد خود و همینطور موسیقی زنده توانست حس و حال داستان را به 
 . خوبی به مخاطب القا کند

 با ها پرده از بعضی در و نبوده هماهنگ کامال بازیگران جایگیري با نور مثال عنوان به. 	یراداتی در میزانسن خود داشتالبته این اجرا ا
 . شد می هماهنگ بازیگران با جایی جابه کمی و تاخیر ثانیه چند

ند بدون شعار دادن حرف خود را به مخاطب و این نمایش جمع و جور و بی ادعا ، نمایشی است قابل قبول و قابل اعتنا که به راحتی می توا
 . برساند

 تئاتر فستیوال - آرزو شفق 
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ترین راه آموزش و ـــبهبراي معرفی رادیو تئـاتر "	:  شهبازي داریوش
  "  . اطالع رسانی است

در کنار نمایش هاي خیابانی و صحنه اي که در سی و سومین جشنواره تئاتر 
رادیو تئاتر اختصاص دارد که همه روزه  ، بخش دیگري نیز به شدند اجرا	فجر 

خانه "یک نمایش رادیویی در این بخش براي عالقمندان اجرا می شود . نمایش 
به نویسندگی امین رهبر و کارگردانی داریوش شهبازي در پنجمین  "احمق ها

اتر شهر در تماشاخانه سه نقطه اجرا ـــــروز از سی و سومین جشنواره تئ
به بهانه ي اجراي این نمایش رادیویی گفت وگویی 		ر فستیوالتئات	شد. خبرنگار

   .را با داریوش شهبازي انجام داده است که می توانید آن را در ادامه مطالعه کنید
  

در ابتدا خودتان ، کارتان و گروهی که تشکیل داده اید ، را برایمان معرفی 
  .کنید

که در شبکه  "اي نمایشالفب"تا االن چند کار رادیویی مانند تهیه کنندگی 
اولین کاري بود که  "خانه احمق ها"رادیویی نمایش پخش شد را برعهده داشتم . 

 . آن را کارگردانی کردم

خودم بودم .  "خانه احمق ها"ندید شدم ولی امسال تهیه کننده و کارگردان در جشنواره فجر کا "عکس اتفاق عزیز"سال براي تهیه کنندگی نمایش پار
 . عوامل کار بچه هاي حرفه اي هستند ، چند نفرشان بچه هاي رادیو نمایش هستند ، چند نفرشان هم بچه هاي تئاتر اند

زندگی می کنند . چچنی ها به آنجا حمله می کنند و حاال  داستان نمایش در روسیه اتفاق می افتد . یک تیمارستان روانی است که سه دیوانه در آنجا
 . اتفاقاتی که رخ می دهد

 کارگردانی نمایش هاي رادیویی چه تفاوت هایی با کارگردانی نمایش هایی که به صورت صحنه اي اجرا می شوند ، دارد ؟
ر رادیو المان صدا اهمیت بیشتري نسبت به تئاتر صحنه اي دارد . ولی یک سري نقاط اشتراك دارند و نقاطی دارند که این ها را از هم جدا می کند . د

یی و این در فرمت جدیدي که ما آن را اجرا می کنیم که رادیو تئاتر است ، باید یک سري المان هاي تئاتري داشته باشیم و یک سري المان هاي رادیو
ال به سمت تئاتر برود و نه کامال به سمت رادیو . باید یک نمایش رادیویی باشد که براي کار را سخت می کند . ما باید به گونه اي حرکت کنیم که نه کام

  . بیننده جذاب باشد و خسته کننده نباشد
 از چه المان هایی می توانیم استفاده کنیم که این جذابیت براي مخاطب بیشتر شود ؟

صدا نور نداریم ، دوري و نزدیکی صدا ، افکت و صداي محیط را داریم . المان  من خودم به شخصه ترجیح می دهم از نور کمک بگیرم ، چونکه ما در
 . هایی مثل نور و لباس بازیگر را نداریم . می توانیم یک سري نماد به کار اضافه کنیم
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 استقبال مخاطبین از نمایش شما چطور بود ؟
 . ل مخاطبین راضی بودممن از استقبا

در طول سال نمایش هاي رادیویی در رادیو نمایش پخش می شود ، چه کاري می توان کرد که مخاطبان بیشتري را به سمت نمایش هاي 
 رادیویی جذب کرد ؟

یک شاخه از نمایش است ولی چون یک رادیو تئاتر یک مدیوم جدید است که تازه پا گرفته و هنوز خیلی ها آن را نمی شناسند . در واقع رادیو تئاتر 
  . مدیوم تازه پا گرفته است ، خیلی ها اطالع ندارند . به نظرم بهترین راه آموزش و اطالع رسانی است

 در طول سال به این صورت ، نمایش هاي رادیویی اجرا می شوند ؟
 . جشنواره دانشجویی و جشنواره ي دیگري نیز هست که نامش به خاطرم نمی آید

 ه صورتی که تئاترهاي صحنه اي اجراي عموم می روند ، این کارها اجرا نمی شوند ؟ب
 . یک سري بچه هاي رادیویی و تئاتري به صورت خصوصی گاهی این کار را در سالن هاي مختلف انجام می دهند
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  ".  سنجیم می تماشاگر با را خودمان"	:  آراي دشت آروند

 ششم روز در " آراي دشت آروند " کارگردانی به	 " آمستردام ، لندن ، رم تهران، "نمایش 
 بهانه همین به.  رفت نهـــصح روي به حافظ تاالر در فجر اترـــــتئ		جشنواره

گفتگویی اختصاصی با این کارگردان داشته است که می توانید متن آن را در زیر 	تئاترفستیوال	،
   :بخوانید 

  ؟	بودید	راضی " آمستردام ، لندن ، رم ، تهران "از اجراي  آیا
بله . اجراي اول به این دلیل که بازیگر جدید داشتیم و تغییراتی هم ایجاد شده بود کمی کند پیش 

  . بود خوب خیلی دوم اجراي اما	رفت
  نمایش نسبت به اجراي عموم چه تغییراتی کرده بود ؟

 وفتی 	. داشتیم زیادي تغییرات خیلی میزانسن، ،	مان عوض شد ، ایدهتغییرات زیادي داشتیم . بازیگر
 افهــاض کار به را جدیدي چیزهاي خودش با فرد آن ، شود می بازیگر یک جایگزین دیگري بازیگر

 . یردگ می قرار دیگران هاي حرف کنار در فرد آن حرفهاي و	کند می

 استقبال چگونه بود ؟
 . بودند نشسته زمین روي 	دو اجرا نمایش را دیدند . در واقع سه ردیفنفر در  600خیلی خوب بود . 

 ؟ دارید خاصی	راجع به کارتان حرف
 پروژه یک را کار این من.  دهد می تغییر را خودش ، خودش واقع در	 و است تغییر حال	ماً درفکر می کنم این نمایش ذاتش نمایشی در روند است و دائ

 شده تمام و کامل تئاترهاي بیشتر ما هاي	متفاوتی است ، تئاتر آزمایشگاهی ي تجربه ما تئاتر.  شود می بهتر و کامل مدت دراز در که دانم می ساله 5 ي
 فکر من.  شود می تبدیل دیگري چیز به ما تئاتر	، اند شده اضافه کار به هم جدیدي بازیگرهاي که االن مثال.  کند می تغییر ذاتش	تئاتر این ولی است

 . و کامل کنیم بسنجیم تماشاگر با را خودمان که کند می کمک ما به این که میکنم
 دارید ؟ "تهران، رم،.....  "آیا بعد از جشنواره برنامه اي براي 

هد داد و در هلند اجرا خواهد ن خواهیم کرد ، از یک ماه آینده این پروژه تمرین خودش را با بازیگران جدید و قدیمی خودش ادامه خواما دوباره تمری
  داشت .

 ؟	براي حضور در جشنواره هاي خارجی چطور
  . شود اجرا کار این ، است شده هبرد	صحبت هایی شده است که هنوز هیچ کدام قطعی نیست . قرار است در شهرهایی که اسمشان در تئاتر

 جشنواره را از لحاظ مدیریت و کیفیت آثار معرفی شده چگونه ارزیابی می کنید ؟
 که هوایی و حال که کنم می	تصور. نیست ولی ، باشد توانست می ، نیست خود جاي سر چیز	من جشنواره ي امسال را خیلی شتاب زده می دانم . فکر می کنم هیچ

 فکر البته.  نیست مثبت امسال ي جشنواره به نسبت من دید 	. است شکل همین به هم امسال و رفته جشنواره از که سالهاست بود فجر	تئاتر ي وارهجشن در همیشه
 . است ، جشنواره اي که با بودجه اي کمتر از سالهاي پیش برگزار می شود قطعا مشکالتی دارد بوده تاثیرگذار شدیدا شرایط کنم می
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 کاالي یک عنوان به تئاتر از باید دولت " :  " آرام اقیانوس " نمایش کارگردان
  ".  کند حمایت فرهنگی

به نویسندگی و کارگردانی علی حاتمی نژاد در ششمین روز از سی و  "اقیانوس آرام  "نمایش 
 گروه با است سالی چند که نژاد حاتمی علی	سومین جشنواره تئاتر فجر به روي صحنه رفت .

. کارگردان این نمایش است 	، است تئاتر کار ولمشغ مشهد در "کربن" تئاتر
، به بهانه ي حضور او در سی و سومین جشنواره تئاتر فجر گفت 	اتر فستیوالــــتئ	خبرنگار

    .انجام داده است که می توانید آن را در ادامه بخوانید ويوگویی با 

 د ؟، از کجا نشئت می گیر "اقیانوس آرام  "ایده ي شکل گیري نمایشنامه 
بحث نمایش در مورد مهاجرت است ، چیزي که این روزها خیلی باب شده و من خودم آن را 
تجربه کردم و دیدم این دغدغه در جامعه ي ما هنوز خیلی وجود دارد و به نوعی درگیر این 

 منطقه فرهنگ به داشتم دوست من که است نگاهی ، دیگر و 	مسئله هستند . یکی این مطلب
اق ـــباشم ولی نه با نگاه آیینی . می خواستم به روزش کنم یعنی امروز این اتف داشته خراسان

 . می افتد . این دو دغدغه ي اصلی من براي نگارش این متن بود

 در کارگردانی سعی کردید بیشتر به چه المان هایی توجه کنید تا مفهومی را که مد نظرتان بود ، بهتر به مخاطب منتقل شود ؟
ین بود که تعدد لوکیشن داشت . بنابراین در کارگردانی سعی کردم با توجه به لوکیشن که عوض می شد ، از تصویر استفاده یکی از سختی هاي متن ا

فاده است دریایی هاي مرغ از سرگردانی بحث براي.  بود کافی من براي ، فضا از موقعیتی دادن نشان ، نکردم استفاده رئالیستی تصاویر از زیاد اما. 	کنم 
که همیشه در حال مهاجرت اند . سرگردانی ، معلق بودن ، این که از سرزمینی که در آن زندگی می کنی ، به جاي دیگر می روي و قطعا دیگر  کردیم

 . آن آدم قبلی نیستی . این حالت سیال بودن را سعی کردم در کارگردانی نشان دهم
 چه کارهایی ؟سال هاي گذشته هم در جشنواره تئاتر فجر شرکت داشتید ؟ با 
بگذار آفتاب  "،  "بگذار گاهی در حوالی خیاالت پرسه بزنم  "،  "طبقه همکف  "بله . به عنوان نویسنده و کارگردان با کار امسالم ، چهار کار به نام هاي 

من تمامی  "و  "سه قطره خون روي یخ  "،  "من ایرجم ، پسر فریدون  "و در مقام نویسنده هم با سه کار به نام هاي  "گاهی بر دریچه چشمانت ببارد 
  . ، در جشنواره شرکت داشتم . عبداهللا برجسته دو کار را کارگردانی کرده است که در بخش مسابقه بین الملل اجرا شد "مردگان بودم 

 کیفیت برگزاري سی و سومین جشنواره تئاتر فجر را چگونه ارزیابی می کنید ؟
رد کمتر می شود و این مسئله واقعا به همه لطمه می زند . هم به مسئولین ، هم به هنرمندان و فکر می کنم باید یک همچنان بحث مالی و بودجه که دا

آسیب شناسی جدي در مورد این قضیه شود و بعد این که حفظ شأن هنرمند خیلی مهم است . ولی فعال که بودجه دارد خیلی کم می شود و دست 
 .  مقامات وزاتخانه است که متاسفانه سال به سال دریغ از پارسال استدبیر جشنواره هم نیست ، دست 
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  ".  زیباست بسیار کاري " فراموشی " نمایش"	:  فراهانی بهزاد

 ، اسکایف اسکندر کارگردانی و رفیعی داریوش گینویسند به " فراموشی "نمایش 
 بین جشنواره سومین و سی	 الملل بین مسابفه بخش در	که روسیه کشور محصول

به روي  باران سالن در جشنواره روز ششمین در ، دارد حضور فجر تئاتر المللی
 نظر	اتر فستیوالــتئ	یه این بهانه پس از اجراي این نمایش خبرنگار. صحنه رفت 

   . بهزاد فراهانی را در رابطه با نمایش جویا شد که در ادامه می توانید بخوانید

کاري از کشور روسیه  "فراموشی  "ایش ـــبهزاد فراهانی در رابطه با نم
ی گویم بلکه در مورد کم کاري و ـــــگفت : من نظرم را راجع به نمایش نم

 نمی ، کنند می انتخاب را ثارآ این که	بی توجهی آقایان می گویم ، این افرادي
 . شود می انتخاب نباید دیالوگ اس پی فرنگی زبان ، فستیوال در که فهمند

سراسر دیالوگ است و وقتی تماشاگر هیچ چیز از آن نمی داند طبیعی است که عکس العمل بد 	کاري" فراموشی "وي افزود : نمایش 
 و بزند حرف مخاطب براي کار شکل و درام نوع ، اثر سبک	با رابطه در و بیاید اجرا از قیل	نشان دهد ، الزم است که یک کارشناس تئاتر 

 .شا کند ،تما را نمایش بتواند مخاطب تا دهد توضیح را نمایش قصه
می داد و گرنه نمایش  هیــاین بازیگر پیشکسوت تئاتر در رابطه با این نمایش گفت : هر چیزي که در شکل کار بود بوي نادانی و بی توج

 .  کنم می تشکر	است و من واقعا از دو بازیگر فوق العاده این کارزیب بسیار	کار " فراموشی "
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 فکري ي فلســفه و بزرگان باید مــردم"	:  " سیمرغ خوش بوي " کارگردان  
  "بشناسند .  را ها آن

کاري از گروه آزاد شیراز در هفتمین روز از سی و سومین  "بوي خوش سیمرغ "نمایش 
ي صحنه رفت . این نمایش که نویسندگی و کارگردانی آن را جشنواره تئاتر فجر به رو

علی نقی رزاقی بر عهده دارد ، به منطق الطیر عطار می پردازد . 
، به بهانه ي حضور این نمایش در جشنواره تئاتر 	اتر فستیوالــــتئ	گارــــخبرن

در ادامه  فجر گفت و گویی را با علی نقی رزاقی انجام داده است که می توانید آن را
   . مطالعه کنید

  . براي ما بگویید "بوي خوش سیمرغ  "از ایده ي شکل گیري نمایشنامه 
 باید که است خودمان ادبیات با ارتباط در یکی 	من در سه ژانر مختلف می نویسم ،

 مثل دارم اجتماعی کارهاي سري یک.  شود مشخص هایش ارزش ، شود شناسانده
 و گرفتم آن براي را کارگردانی و نویسندگی بهترین جایزه که "تصویر بی قاب " نمایش

و دخترم جایزه بازیگر اول زن را گرفت و یک سري  مرد اول بازیگر جایزه ، نیت پاك آقاي
 .  کارهاي علمی تخیلی نیز به صورت نمایش دارم

از حصار دانشگاه ها بیرون بیاوریم ، آن ها براي خودشان باشد . فکر می کنم ما مدیون بزرگان خودمان هستیم و باید سعی کنیم که ادبیات خودمان را 
که مطالعاتی که دارند بسیار خوب است اما مردم عام به صورت عادي هم باید بزرگان خودشان و فلسفه ي فکري آن ها و تمام ارزش هاي ذهنی اي 

ره دارد ، خیلی چیزها را از ذهن مردم پاك می کند و بسیار نگران این دارند را بشناسند و بیشتر به این بزرگان نزدیک شوند چون حرکتی که ماهوا
 . مسئله هستیم که این لطمه کم تر شود و ما هم داشته هایمان را مطرح کنیم

چه تفاوت هایی با هم  "بوي خوش سیمرغ  "یراز اجراي عموم رفته است ، اجراي عموم و اجراي جشنواره نمایش ـــاین نمایش در ش
 اند ؟داشته 

شب اجرا داشتیم و خیلی هم استقبال شد . سعی کردیم تغییراتی پیدا نکند ، منتهی در اجراي جشنواره عذر پرندگان را  15ما در بهترین تاالر شیراز ، 
، خدشه دار نشد  دقیقه بود . منتهی به اصل مسئله لطمه اي نخورد 2:30ساعت برسد ، در شیراز تقریبا  2مقداري کمتر کردیم که مدت نمایش به 

آن بگذارم  چون هدفم این بود منطق الطیر عطار را بدون آنکه بخواهم دستکاري کنم ، روي صحنه بیاورم ، نه اینکه ایده ها و فکرهاي خودم را هم روي
تر بروك فرانسوي و آقاي قطب . می خواستم آن چیزي را که عطار در مورد سیمرغ گفته را نشان دهم . این موضوع را بزرگان زیادي کار کردند ، پی

  . خود نگاه عطار است ، اعتبار خوبی داشته باشد دقیقا که لحاظ بدین تواند می نمایش این اما.  داریم را	الدین صادقی 
 چه مدت براي این نمایش تمرین داشتید ؟

قدر عالقمندند و در تست هاي زیادي که دادند ، قبول ماه ، چون بیشتر بچه هایمان اولین کارشان است . من سعی کردم جوان هایی که آن 8حدودا 
  . شدند ، در اولین کارشان یک کار حرفه اي انجام دهند . امیدواریم مطلوب تماشاچیان قرار گرفته باشد

   در کارگردانی بیشتر به چه المان هایی توجه کردید که مفهومی را که مد نظرتان بود را بهتر به مخاطب منتقل کنید ؟
  و دیگر این که از حکایات عطار براي تفهیم بهتر باشدحرکات موزون بود که بتواند جذبه هاي خاص خودش را داشته باشد ، جاذبه هایش بسیار باال یکی 
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 . ار استفاده کردیم تا بگوییم اگر االن عطار اینجا بود ، بزرگترین نمایشنامه نویس ایران بودگفته هاي بسیار اندیشمندانه ي عط

 سی و سومین جشنواره تئاتر فجر را از لحاظ مدیریت و کیفیت آثار چگونه ارزیابی می کنید ؟
 . تا االن بسیار خوب بود . همه در نهایت حس مسئولیت کارهاي خودشان را انجام می دهند

 . حرف پایانیو 
سانیم و به من فقط به این لحاظ دلم می خواهد این کار در تهران اجرا شود که ما بتوانیم ، به مخاطبین نا آشنا ، مکتب عرفان و مکتب عطار را بشنا

 .وسیله ي نمایش طیف بیشتري را به سمت بزرگان جذب کنیم تا این بزرگان را بشناسند
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  ".  ندارد وجود فجر تئاتر در تغییر امکان کنونی ساختار با"	:  اکبرلو منوچهر
   به بهانه ي برگزاري سی و سومین جشنواره تئاتر فجر "منوچهر اکبرلو"با 	تئاتر فستیوال	مصاحبه ي اختصاصی

 کیفیت آثار ارایه شده و نحوه ي مدیریت جشنواره را چگونه می بینید ؟
نظم جشنواره را به نسبت خوب تلقی می کنم . البته هنوز براي قضاوت نهایی زود است . 

ز آنجایی که بسیاري از کارها تولیدات طول سال و یا برگزیده ي همینطور درباره ي کیفیت آثار ، ا
دیگر جشنواره ها هستند بنابراین کیفیتشان ارتباطی با جشنواره ندارد . مثال اگر در بخش منتخب 
جشنواره ها کارهاي خوبی ببینیم این بدین معناست که در طول سال کارهاي خوبی براي 

س اگر کارهاي خوبی ندیدیم بدین معنا نیست که کار هاي جشنواره تولید شده است و یا برعک
 انواع از که است اي جشنواره ، فجر ي جشنواره حال هر به. 	جشنواره ي فجر خوب نیستند

 	سه و سی همچون هم الملل بین بخش.  کند	انتخاب می دارد وجود ایران در که تئاتر مختلف
 هیچ در بگویم توانیم نمی یعنی.  نیست یمشترک ویژگی یا و هویت هیچ واجد گذشته ي دوره
 اي دوره در مثال یا و است بوده خاصی محتوي روي بر خارجی هاي نمایش تمرکز اي دوره

صی داشته اند حضور پیدا کرده اند و یا خا فرمی هاي ویژگی یا خاصی تکنولوژي که هایی نمایش
 که	ه است که دالیلی دارددوره اي کارهایی از کشور هاي خاصی توسط جشنواره انتخاب شد

 خارجی نمایش یک دیدن از را ما توقع وقت هیچ الملل بین بخش بنابراین.  دانیم می همگی
ه اي داشته باشد اما الزاما ویژ کیفیت نمایش یک موردي صورت به است ممکن.  کند نمی برآورده

 . هستیم آن شاهد آسیا یا دنیا	کارهاي خارجی آن چیزي نیست که در جریان روز تئاتر

 ه سال گذشته چطور است ؟کیفیت جشنواره ي امسال نسبت ب
ساختار برگزاري جشنواره اجازه ي  که چرا.  است بوده شکل همین به تقریبا جشنواره کیفیت بودم	تمام سی دوره اي که من درگیر جشنواره ي تئاتر

د نمی توانند همه ي عوامل اجراي افزایش کیفیت را نمی دهد و از طرفی گرو ه هایی که قبال اجرا داشته اند به دلیل اینکه گروه هاي ثابتی نیستن
ان عمومی خود را در جشنواره همراه خود داشته باشند و امکان جمع شدن و تمرین جدي براي اجراي مجدد ندارند . کارهاي جدید هم ، چون سالنش

موعه ي این عوامل باعث ــندارند . مج مشخص نیست و دقیقا نمی دانند که در جشنواره حضور دارند یا خیر انگیزه و کیفیت الزم را براي اجراي جدي
ند تغییر می شود که جشنواره همیشه به این شکل شتاب زده ، ناقص و غیر حرفه اي اجراي نمایش ها را تکرار کند . بنابراین تفاوت جشنواره ها به چ

ن تبدیل می شود و در نهایت امکان تغییر و تحول با کوچک و سطحی مانند کوچک یا بزرگ بودن جدول اجرا ها ، نظم و یا برخورد مودبانه با تماشاگرا
 .ساختار کنونی در آن وجود ندارد
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  ".  اند رسیده شان کاري نبوغ به شهرستان هاي گروه"	:  قمیشی هادي محمد

از رشت  به نویسندگی و کارگردانی مجید کاظم زاده مژدهی "عبور از مه  "نمایش 
، در ششمین روز جشنواره تئاتر فجر در سالن تماشاخانه مهر به روي صحنه رفت . 

گفت وگوي کوتاهی ترتیب داد با محمد هادي قمیشی ،  	تئاتر فستیوال	خبرنگار
  . بازیگر پیشکسوت عرصه ي سینما و تئاتر که به تماشاي این نمایش نشست

 چیست ؟ "عبور از مه  "نظرتان در رابطه با نمایش 
نمایش خوبی بود و من خوشم آمد . نمایشی اعتقادي با نگاهی نو به مسئله اجتماعی و 

 . اعتقادي داشت و به نظرم در اجرا هم موفق بودند

 این نمایش در اجرا چقدر بر مخاطب تاثیر گذاشت ؟
آن چیزي که من امروز دیدم ارتباط خوب نمایش با مخاطب بود . آن مفهومی که در ذهن 
نویسنده بود توسط اجراي خوبی که بازیگران ارائه دادند ، صورت گرفت . آن طور که آقاي 

 و	مژدهی به من گفتند این نمایش در رشت هم اجرا شده و مورد استقبال قرار گرفته است 
 نیز مخاطب به توانست را داشت کار در که اعتقادي.  است کرده برقرار ارتباط آن با تماشاگر

 .  بود موفق و کند منتقل

 نمایش هاي تئاتر فجر امسال را از لحاظ کیفیت آثار چگونه دیدید ؟ چه کارهایی خوب بودند ؟
نمایش  حدودا چهار یا پنج نمایش دیدم و نظرم نسبت به کارهاي شهرستان تغییر کرد . آثار نسبت به سال هاي گذشته خیلی بهتر بودند . من از این

از گچساران که کار آیینی خوبی بود . به نظر من گروه هاي شهرستان  "کسی دست به عصا توي شکمم راه می رود  "نمایش خوشم آمد . همین طور از 
هست ، در به نبوغ کاري شان رسیده اند و واقعا با این که امکانات کمی در اختیار دارند ، خیلی خوب کار می کنند . حیف ، امکاناتی که در تهران 

 .  است . امیدوارم گروه هاي جوان را دریابند و امکانات در اختیارشان قرار دهند تا آنها بتوانند کار کنند شهرستان خیلی کم
 اگر بخواهید مقایسه اي داشته باشید بین جشنواره امسال نسبت به سال هاي گذشته ، نقاط قوت و ضعف را در چه می بینید ؟

که ما سی و سه سال است داریم جشنواره برگزار می کنیم و متاسفانه در مسائل اولیه هنوز مشکل به طور کلی جشنواره مشکالت زیادي دارد . چرا 
سالنی که براي نمایشی از آبادان انتخاب شد ، درست نبود و مجبور شدیم روي سن تاالر هنر بنشینیم و سن پر از خاك و کاه شده بود .  	داریم . مثال

ئل اجرایی را در تئاتر حل کنیم و این مسئله واقعا جاي تاسف دارد . امیدوارم که بعد از سی و سه سال ، به صورت یعنی ما هنوز نتوانسته ایم حتی مسا
 . بیاید یادمان جشنواره به مانده ماه دو یکی در زودگذر خیلی که این نه 	زیر بنایی به برنامه جشنواره نگاه کنیم و نگاه اساسی به تئاتر داشته باشیم .

 .	پایانی دارید بفرماییداگر سخن 
 . ممنونم . امیدوارم دوستان و دست اندر کاران اجرایی جشنواره موفق باشند و بتوانند راهکار هاي درستی براي سال آینده لحاظ کنند
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  "ایم .  نداشته شاخص کار جشنواره در هنوز"	:  آشفته رضا
  منتقد تئاتر ، به بهانه ي برگزاري سی و سومین جشنواره تئاتر فجر "رضا آشفته "با 	تئاتر فستیوال	مصاحبه اختصاصی

 تا به امروز چه نمایش هایی را در جشنواره امسال دیده اید ؟
چند کار خارجی و چند کار ایرانی دیده ام . یکی از نمایش هاي خوبی که در جشنواره 

علی "کار آقاي  "یکی دست به عصا توي شکمم راه می رود  "امسال اجرا شد ، نمایش 
ساله گچسارانی است . این اولین کار کارگردان است که در جشنواره  24، جوان  "شفیعی 

استانی جایزه گرفته و اول شده است و بعد به جشنواره منطقه اي رسید و امسال در 
 . جشنواره فجر در بخش مرور قرار گرفته است

طن درباره زن است . زنی که نمایش به ظاهر درباره ارباب و رعیت است ولی در واقع و در با
در جامعه مرد ساالر ، چه در شکل سنتی و چه در شکل مدرن خود تحت ظلم و ستم است و 
مثال مدرن آن مرلین مونرو ، زنی آسیب دیده و نمایشنامه نویس است . اما فرجام کار این 

یا تحت  هنرپیشه و ستاره خودکشی است و نمونه سنتی آن زنانی اند که تحت سیطره خان و
سیطره نظام مردساالر هستند و با کوچکترین سوء ظنی امکان دارد که جان خود را از دست 

  . دهند
نمایش از بوم و اقلیم خودش می آید و به فرهنگ ایل توجه می کند اما در شکل اجرا سعی 

شاعه بر آن دارد تا تمام این مواد و متریال فرهنگی را تبدیل به یک اثري امروزي تر کند و ا
 و به ریتم و ایجــــاد فضا  در این نمایش موسیقی جاذبه خاصی دارد . گر یک اثر مدرن شود

ن است تا به یک بازي طبیعی از آن شرایط اقلیمی برسند ، یعنی کسی که دعا نویس است ، کسی که جن خیلی کمک می کند ، سعی بازیگران نیز بر آ
    .و کسی که چوپان است و یا زن خان است و همه ي چیز هایی که در ایل تجربه می شود و سعی بر این است که اینها ارئه شود

هم در رفتار و در گفتار و در ارائه بازي مشکوك است ، اما این لطمه اي نمی زند و ما به ازاي  ما شکل ارائه آن کامال هم طبیعی نیست . بلکه نوع اقرار
است که در بیرونی آن را در نظر می گیرد و وجه درونی قضیه حفظ می شود . اما در بیرون با توجه به شاکله اثر که یک کار تئاتري است ، سعی بر آن 

تان ها هم ، ــیز را هم رعایت کنند . در مجموع یکی از کارهاي خوبی است که به ما گوشزد می کند که در شهرسرفتار و ژست آن جنبه هاي اغراق آم
ته می شود بومی بود و هم در عین حال به یک اثر جهان شمول دست پیدا کرد . یک اثر شاعرانه که در هر جایی ممکن است مخاطب خاص خود را داش

    .را با یک دید تضعیف شده به تماشاگر ارائه می کند باشد . این اثر شاعرانه خشونت
  جشنواره امسال را چطور دیدید ؟

 جشنواره در این چهار شبی که پشت سر گذاشته هنوز به یک اتفاق شاخص نزدیک نشده است . اگر چند کار هم بوده ، بیشتر کارها خوب بوده تا
 فرهادي	 "من" و حیدري علی "صفر باالي درجه 50 بهشت" یا و خاکی محمدرضا "بانان دیده" یا و مرند برهانی نادر "فروشنده مرگ"شاخص . 

علی شمس کار مشترك ایران و ایتالیا . هنوز یک کار شاخص پیدا نکردیم که در راستاي آن کار  "قلعه انسانات"و یا .  نمونه هاي خوب هستند تجویدي
  .و پس از آن بگوییم جشنواره دقیقا در چه سطحی استشاخص بتوانیم بقیه کارها را مورد سنجش قرار دهیم 
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 شما درباره نحوه مدیریت چطور بود ؟ نظر
 . اکنون براي پاسخ دادن به این سوال زود است اجازه دهید درباره این موضوع روزهاي آخر صحبت کنیم

 کیفیت آثار را تا اینجا متوسط ارزیابی می کنید ؟
ه زدم کارهاي خوبی هستند ولی کارهاي بسیار عالی و یا بله کارهاي معمولی و کم و بیش کارهاي خوب . عموما کارها متوسط هستند . آن مثال هایی ک

  . بسیار شاخص هنوز نداشته ایم
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  ".  است موجز و خوب اي نمونه تارا تلخ هاي ترانه نمایش"	:  نریمانی کوروش

 " نمایش دیدن به فجر جشنواره روز هفتمین در	تئاتر کارگردان و نویسنده "کوروش نریمانی  " 
نظر وي را در 	تئاتر فستیوال	نگارخبر نمایش این اجراي از پس.  نشست	 "تارا تلخ هاي ترانه

   .یا شد که در ادامه می توانید مطالعه کنیدرابطه با نمایش جو

ترانه هاي تلخ "کوروش نریمانی در رابطه با نمایش ترانه هاي تلخ تارا گفت : نمایشنامه 
 . اغلبِ ویژگی هایی که یک کمدي ایرانی باید داشته باشد را در خود دارد "تارا

ده من ــان نمایش به عقیوي در ادامه گفت : به عالوه خالقیت و انعطاف و همراهی بازیگر
می تواند یک نمونه موجز و بسیار خوب براي معرفی نوعی از بازي و اجراي نمایش ایرانی 

 . باشد و نه نمایشنامه هاي ایرانی

 نریمانی با اشاره به کمدي بودن کار گفت : در بخش کمدي ، این کار با بهره گرفتن از خالقیت فوق العاده بازیگرانش توانست ارتباط خیلی
  .است موفقی یاربس کار من عقیده به	خوبی با تماشاگر برقرار کند و

وي در ادامه در رابطه با کیفیت جشنواره فجر گفت : جشنواره به این دلیل که گردهمایی براي گروه هاي تئاتري است خیلی خوب است ، 
 بیخو مجال جشنواره امیدوارم	. گردد	نواره از اهداف خود دور میـــاما متاسفانه زمانی که مسابقه و رقابت در آن پر رنگ می شود جش

  .کشور در شهرستان ناب تئاتر معرفی و ها تَر جوان معرفی براي باشد
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  "عروس باران  "عکس هایی از نمایش خیابانی 
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  سنتی تراژدي یک
  نواره تئاتر فجرسومین جش و سی در آن نمایش بهانه به پور تقیانی خیراهللا	اثر " بوقلمون "یادداشتی بر نمایش 

یک نمایش سرگرم کننده بود . یک نمایش سرگرم کننده براي همه ، از  "بوقلمون  "
 . مخاطبین ایرانی اش گرفته تا مخاطبین غیر ایرانی

 یک نمایش ایرانی تمام عیار ، با همه مشخصه هاي نمایش سنتی ایران . همان قهرمان
هاي همیشگی و ضد قهرمان هاي آشنا ، لوطی ها و پهلوان ها و مرید ها و مرشدها . اما 
این تکراري بودن ها با یک نمایشنامه قوي و به روز و یک کارگردانی هوشمندانه ، همراه 
با بازي بی نقص بازیگران ، توانست مولد یک اثر جذاب و دیدنی باشد . نمایشنامه اي که 

اي خوب و بد قصه به اندازه دیده می شوند و هر یک در جاي خود ، در آن پرسوناژه
 شخصیت این به نیز شکنی ساختار یک و بودند مشخص و 	گرچه تیپیکال ، اما واضح

 و سیاه هاي پهلوان و نیستند قهرمان ، ها پهلوان همه اینکه آن و کنید اضافه ها پردازي
ستند نی سیاه سیاه هم ها نوچه و ها طیلو همه و شود می دیده قصه در نیز خاکستري یا

و گاهی هم خاکستري هستند ، شخصیت سفید قصه نیز زنی است که قهرمان قصه است 
 . و سفید می مانند و نهایتا هم تراژیک می میرد

 راهــهم خود با را مخاطب و دهد می نمایش به کننده سرگرم ریتمی که است اي گونه به 	روایت قصه ( از زبان زن قهرمان قصه ) نحوه
 از خارج تماشاچی و هستند زورخانه گود در بازیگران ي همه گویی 	ن نیز هوشمندانه است و اینگونه القا می کنند کهمیزانس 	.کنند می

 . است ماجرا ناظر گود
اما روایت شخصیت هاي سیاه و سفید و خاکستري نیست ، بلکه روایت انسانهایی است که گاهی سفیدند و گاهی سیاه و  "بوقلمون"  

 . گاهی خاکستري و همین ها هستند که قهرمان قصه را مجبور به پذیرش شکست می کنند
 و فهم همه و صادق اما درست هاي میزانسن با همراه ، روز مسائل 	راوي و گو قصه ، کننده سرگرم 	، است واقعی نمایش 	یک "بوقلمون" 

 . شخصیت داراي پردازي نور و موسیقی و تیپیکال تعمدا و درست پردازي شخصیت 	و روان ریتمی داراي
 تئاتر هاي مشخصه با همراه ، تراژیک اثر یک هاي المان همه با 	ش سنتی ایران است ،نمای در موفق تراژیک اثر یک نمونه	 "بوقلمون" 

 . رانای سنتی
نویسنده مهمان -المیرا نداف دکتر   
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  . نداشت دولتی حمایت " هوایی هم ":  ماهیان افسانه

به کارگردانی افسانه ماهیان در دو بخش مسابقه بین الملل و مرور تئاتر ایران  "هم هوایی  "نمایش 
سومین جشنواره تئاتر فجر حضور دارد ، به این بهانه می توانید مصاحبه اختصاصی در سی و 

   .را با ایشان در رابطه با جشنواره فجر بخوانید تئاتر فستیوال	خبرنگار
  ؟ است داشته تغییراتی عموم اجراي به نسبت	"هم هوایی  "آیا نمایش 

  . خیر
  بازیگرتان خانم کوثري هستند یا خانم بهرامی ؟

  . انم کوثري ، اجراي عموم با ایشان بودیم در جشنواره هم با ایشان هستیمخ
  جشنواره امسال را چگونه ارزیابی می کنید ؟

فعال کاري ندیده ام و نمی دانم کیفیت آثار جشنواره چگونه است ، در واقع فرصت دیدن کاري را نداشته ام . 
ود دارد ، مثل همیشه بی برنامگی دارد و تغییري اما جشنواره مثل همیشه است ، مثل همیشه ضعف و کمب

  . نکرده است
 ؟ دیدید چگونه را 	شما که در جشنواره اثر ارایه داده اید از لحاط مدیریت ، جشنواره

متاسفانه جشنواره سیر دائمی و برنامه هاي بلند مدت ندارد ، یک مدیر می آید و در یک دوره همه تالشش را 
  به  مانده ماه چهار دیگر سال دوباره . است عیــمقط همه ها این ولی دهد انجام اییـــکاره	تا می کند

می شود . این وضعیت تئاتر ماست . چون برنامه هاي بلند مدت ندارد ،  تکرار اتفـاقات همین دوباره و کنند می بازبینی ، گیرند می متن ، دهند می فراخوان جشنواره
ی که در جشنواره فجر است مثل همان مشکالتی است که در مسئوالن کالن فرهنگی معموال توجه ویژه اي به تئاتر ندارند ، این است که نقصان ها و کمبود های

 . تئاترمان وجود دارد
 آیا سال آینده نیز در جشنواره فجر شرکت می کنید ؟

 . تدفقاتی بینمی دانم . مگر می شود در این شرایط براي یک ماه آینده هم برنامه ریزي کرد ! چه برسد به سال آینده . سال آینده معلوم نیست چه اتفا
 ؟	 بفرمائید دارید " هوایی هم"ه با نمایش طاگر حرف خاصی در راب

 خصوصی تولید پروسه یک	اجرا در تاالر شمس داشتیم که استقبال مخاطبان واقعاً کم نظیر بود . هم هوایی در 45خوشحالم که هم هوایی در دو نوبت اجرا شد . ما 
 پیدا را اییــــج هم خودمان و کنیم می تولید خودمان چون نداریم کاري هیچ دیگر نمایشی هنرهاي مرکز با ما تقریبا واقع در.  نداشت دولتی حمایت و شد انجام

  . که در آن اجرا ببریم کنیم می
نرفته ایم . واقعاً  ومیـاشتباه من این بود که براي جشنواره فجر گذشته ، متنی از خانم نغمه ثمینی دادم ولی اکنون که یک سال از آن گذشته است هنوز اجراي عم

روه ها بالتکلیف می شوند و معلوم نمی شود که ـنی گـچرا که بی سرانجام می ماند. یع  .آدم به این نتیجه می رسد که براي جشنواره فجر دیگر تولیدي نداشته باشد
بھ جشنواره کار ارائھ دادم اما ھنوز   .کردم تجربه را اتفاق نای خودم من پارســـال. 		همه این مشکالت وجود دارد . بعد از جشنواره اجراي عموم دارند یا خیر

بھ جشنواره ارائھ دادم یعنی برای فجر این کار را تولید نکردم . این کار دو سری در  اجرای عموم نگرفتھ ام . ھم ھوایی را نیز بھ این دلیل کھ کار آماده بود
قبال خوبی مواجھ شد ، اکنون در جشنواره فجر شرکت کردیم و تماشاگر بیشتری می توانند کار ما تاالر حافظ و در تاالر شمس اجرای عموم داشت و با است

 .  .را ببیند . وگرنھ امسال برای جشنواره فجر تولید جدیدی نداشتھ ام
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  ! شوند می ختم هندسی الاشک به که هایی عشق
   به کارگردانی یعقوب صدیق جمالی "وقتی کنار پنجره می ایستیم  "یادداشتی بر نمایش  

گویا پاي عشق هاي مثلثی و مربعی و ضربدري به تئاتر هم باز شده است . گاه گداري 
ار نمایش هایی را می بینیم که به خیانت و مسائل اینچنینی می پردازد اما براي نخستین ب

نمایشی را در سی و سومین جشنواره تئاتر فجر دیدم که انواع مختلف خیانت ها همچون 
عشق هاي ضربدري ، مثلثی و ... را به تصویر می کشید ، آن هم با قصه اي آبکی ، 
پرداختی ضعیف که در انتها الاقل نتیجه گیري نمی کند که مثال خیانت بد است و آخر و 

 . عاقبت ندارد
انت ــکاري از شهرستان تبریز به موضوع خی "قتی کنار پنجره می ایستیم و "نمایش 

می پردازد . نمایش در دو اپیزود اجرا می شود . هر اپیزود قصه اي جداگانه دارد قصه اي 
 تنها و 	که به دلیل عدم پرداخت مناسب و دراماتیک نشدن ، تاثیري بر مخاطب نمی گذارد

  . برد می سر را او حوصله
ش که شروع می شود زن و مردي در حمامی که حال تبدیل به انباري شده است ، نمای

مخفی شده اند تا کسی که آنسوي در است پی به حضور آن ها در خانه نبرد . در اپیزود 
انی مجزا به نمایش ـــــدرجه طرف دیگر در را البته با داست 180دوم دکور با چرخشی 

  .می گذارد

طراحی چنین دکوري که با چرخش فضا را عوض می کند نکته اي مثبت در این نمایش به حساب می آید اما چون رکن اصلی نمایش یعنی 
 مسئله به دکور ، شاهدیم نیز هارا پرسوناژ پردازي شخصیت عدم آن پی در که است بسیاري نواقص داراي و	نشده  قصه ، خوب پرداخت

 ، کنند می بازي که را پرسوناژي اند نتوانسته.  اند کرده عمل ضعیف بازیگران.  انگیزد برنمی را چندانی توجه که شود می تبدیل فرعی اي
نیز ضعف دارد ، به طور مثال فردي که نقش مانی را بازي می کرد به  cast داي از بازي ضعیف انتخابند . جساز باورپذیر مخاطب براي

 . هیچ عنوان با پرسوناژ مورد نظر چه از لحاظ سن و چه از لحاظ فیزیک ظاهري همخوانی ندارد
است که حضور آن در سطح  "م وقتی کنار پنجره می ایستی "حاصل تمام ضعف هایی که ذکر آن گذشت ، نمایش ضعیفی همچون 

 ! جشنواره اي همچون جشنواره فجر نیست
 تئاتر فستیوال -فرهاد ابراهیمی واال  



 

 76    
 

  

  ! تویست الیور به جدید نگاهی
  به نویسندگی و کارگردانی اصغر خلیلی به بهانه سی و سومین جشنواره تئاتر فجر "الیورتویست  "یادداشتی بر نمایش  

در دو سانس به اجرا در  "الیور تویست  "در هفتمین روز از جشنواره تئاتر فجر نمایش 
ند این داستان بارها و بارها به صورت فیلم آمد . نمایشی نسبتاً خوب و قابل دیدن . هر چ

، انیمیشن ، تئاتر و ... ساخته شده و اکثرا می دانیم که داستان نمایش چیست ، اما این 
اثر باز آفرینی و ایرانیزه شده و شوخی هاي اجتماعی و چالش کشیدن مد هاي جدید 

اي برانال را ــــب آقغلط زندگی امروز را در خود جا داده ، براي مثال صحنه اي که جی
ذران کتک ــمی زنند و دزد فرار می کند ، عابرین الیور را در حالیکه توسط یکی از رهگ

می خورد محاصره کرده و در حال فیلمبرداري هستند یا این که در صحنه اي دیگر 
مسئولین با خود دستگاه خودپرداز به همراه دارند که البته در طول نمایش از این دست 

 . ها بسیار است شوخی
داستان الیور تویست هیچ وقت پایان نیافته و این اختالفات طبقاتی همچنان در جوامع 
حضور دارد . داستان کودکی که در نوانخانه با سختی و فقر آموزشی و ... دست و پنجه 
نرم می کند فراز و نشیب هاي زیادي را طی می کند و همچنین تنبیهات و تحقیرهایی را 

ر اعتراض به وضع موجود متقبل می شود . در نهایت توسط شخصی نیکوکار به خاط
 . حمایت می شود و زندگی عادي را آغاز می کند

اصغر خلیلی با کارگردانی و نویسندگی این نمایش اثري قابل قبول را در کارنامه کاري خود ثبت کرد . ریتم متناسب و میزانسن جذاب این 
 ( cast ) سخت نکرد و این اثر نه تنها تمام اصول اولیه یک نمایش قابل قبول را شامل می شد بلکه اثر گذر زمان را براي تماشاگر

انتخاب صحیح بازیگر و درك درست عوامل ( بازیگران ) از نمایشنامه باعث خلق درام شد و توانست همراه با انتقال مفاهیم ، انتقال حس 
شالق خوردن الیور ) یا (صحنه ي مربوط به مسئول نوانخانه در حال چاپلوسی براي پول درستی به مخاطب القا کند ( صحنه ي مربوط به 

 . گرفتن
در این نمایش کارگردان با استفاده از رمپی ساده بین ردیف تماشاگران از تمام فضاي موجود استفاده بهینه کرد ، هر چند عبور و مرور 

عیت باعث ایجاد فضاي صمیمی بین نمایش و مخاطب ـت بازیگران از میان جمبراي نشستن در جایگاه تماشاگران دشوار شد ولی حرک
 . شد

البته ایراداتی هم بود ، مثال با وجود حضار خارجی در جمع تماشاگران باال نویس در ابتدا با تاخیر جمالت را به صورت دست و پا شکسته 
 وارد توپ با بازیگران که زمانی(  زدند می کار حین در هایی تپق نیز بازیگران.  شد قطع کلی طور به کوتاه مدتی از بعد و داد می	نشان

 . کردند می اصالح را خود هاي تپق خوبی مهارت با البته که)  شدند صحنه
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 . ش هم مانند اکثر نمایشهاي امسال جشنواره کمبود یا نبود بروشور حسرت خاطره بازي را به دلمان گذاشتدر این نمای
به طور کلی تسلط بازیگران ، کارگردانی درست ، دکور ساده اما کار آمد . خالقیت در میزانسن از نکات مثبت این اجرا به حساب می آید و 

 . صول یک نمایش قابل قبول تئاتر ، آرزویمان شده استبراي ما که این روزها ابتدایی ترین ا
  نویسنده مهمان _شهرزاد وکیلی                                                            
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  متن بر فرم ي غلبه» :  دریایی پري غزل« 
  به کارگردانی علیرضا داوري» غزل پري دریایی«یادداشتی بر نمایش 

را در جشنواره » بی بري«علیرضا داوري از استان هرمزگان پارسال نمایش موفق 
به فجر سی و » غزل پري دریایی«داشت ؛ او امسال با همان گروه سال گذشته ، با 

ها و » سیرن«سوم آمده است . علیرضا داوري در کار جدید خود به سراغ اسطوره 
رفته است و سعی کرده تا با دراماتیزه کردن افسانه پري دریایی ، » ملمداس«اسطوره 

نمایشی برخاسته از فولکلور خطه جنوب و سرشار از جلوه هاي آئین هاي محلی را 
 . یندتدارك بب

این سه رکن را » نور«سه رکن اصلی نمایش هستند . » نور«و » موسیقی«، » اکت»
غلبه دارد که » متن«به وضوح بر » بی بري«در » فرم«احاطه کرده و جهت داده است . 

البته این غلبه ، نقطه قوت نمایش محسوب می گردد . نمودهاي فرم را می توان در 
ي هدفمند و از قبل طراحی شده نقش آفرینان ها» ایست«حرکات ، سایه بازي ، 

جستجو کرد . موسیقی در بسیاري از لحظات به ابزاري صوتی براي ترجمان احساس 
آدم هاي نمایش تبدیل می گردد ضمن آن که به حرکات و ایست ها ، معناي عمیق 
تري می بخشد . نمایشی کردن خلجان و نابسامانی هاي روانی شخصیت ها کار بسیار 

 از پس آن به خوبی بر آمده است . » غزل پري دریایی«واري است که داوري دردش

بی «نقصی اگر هست در قصه نمایش است که بیش از حد و تعمدا پیچیده جلوه داده شده و شاخ و برگ پیدا کرده است ؛ این ایراد بر 
 . است برده گسیختگی هم از آستانه تا و کرده شکننده ار نمایش با مخاطب 	هم وارد بود . شکستن زمان و مبهم گویی ، ارتباط» بري

آن چه که ممکن است تماشاگر را تا پایان با نمایش همراه کند بی شک فرم است نه محتوا . داوري باید در کارهاي آتی خود به این نکته 
وان گویی ( و نه ساده گویی ) و بهاء قائل رش تشخص نمی آفریند بلکه این رآثا براي 	توجه داشته باشد که پیچیده نمایی و مبهم گویی

را ارتقاء می بخشد . اي کاش » غزل پري دریایی«و » بی بري«شدن براي قصه است که نمایش هاي آئینی و فولکلوریک از جنس 
یار خوب از آب در کاراکترها قدري از آن چه که از گذشته روایت می کردند را در اجرا به نمایش می گذاشتند . رقص ها و همخوانی ها بس

آمده اند و هویت بومی و تشخص اقلیمی نمایش را ارتقاء بخشیده اند . اگر چه حرکات موزون پري دریایی و دیگر کاراکترهاي زن نمایش 
ا ر» بی بري«کامال در خدمت قصه نمایش هستند اما باید به این نکته هم دقت داشت که ساجده حاجی زاده در مقام رقصنده ، همان رقص 

در این نمایش هم اجرا می کرد . الزم است این رقصنده با استعداد ، کمی بر تنوع حرکاتش بیافزاید و از اجراي کورئوگرافیک تکراري 
علیرضا داوري باید به این نکته دقت داشته باشد که اقلیم جنوب ، سرشار از . بپرهیزد در غیر این صورت به تکرار کشیده خواهد شد

گفته هایی است که واجد پتانسیل هاي نمایشی بسیار غنی هستند . او باید از این پتانسیل با دقت بیشتر و زبانی عامه  ناگفته ها و کم
  .فهم تر سود جوید . من مطمئنم که آینده درخشانی در انتظار داوري است و کارهایش بیش از پیش دیده خواهند شد

  نویسنده میهمان – دکتر شهرام خرازي ها   
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 مخاطب با نتوانسته ما اجرایی ي وهـــشی شاید"	:  " فراموشی" کارگردان
  ".  کند برقرار ارتباط

با دو اجرا در سی و دومین جشنواره "اسکندر سکایف "به کارگردانی  "فراموشی"نمایش 
به همین بهانه به سراغ این کارگردان و آقاي 	تئاتر فستیوال . فجر به روي صحنه رفت

رفت تا با آنها گفتگویی  "نمایشنامه ي ایرانی  "حسین نورشرق یکی از عوامل پروژه ي 
  : اختصاصی داشته باشد . متن این گفتگو به شرح زیر است

 .بگویید "نمایشنامه ي ایرانی  "از پروژه ي 

مرکز فرهنگ "، پروژه ي مشترکی بین  "نمایشنامه ي ایرانی  "پروژه ي  : نور شرق
است . این پروژه ، پروژه  "مرکز تئاتري میرهولد "و  "موسیقیایی ملل کنسرواتواري مسکو

از صفر تا اي سه ساله در شش گام است . برنامه ي این پروژه بر این است که یک سري آثار 
صد چه در حوزه نگارش و چه در اجرا تولید بشود و پروژه اي بینا فرهنگی بین ایران و 
روسیه است . منتهی نوشته ي فراموشی به عنوان نوشته اي که از قبل نوشته شده بود 

  . بصورت اتفاقی وارد این پروژه شد
و به صورت اتفاقی به  این نمایشنامه که نوشته ي آقاي داریوش ربیعی است ، ترجمه شد 

 درکه به عنوان کارگردان  "سکایف  ندرـــاسک "دست دوستانمان در مرکز میرهولد و آقاي 

م اول در آنجا مشغول بکار هستند رسید . نوشته را دوست داشتند و تصمیم گرفتند این نمایشنامه را اجرا کنند . بعد این نمایش کم کم به عنوان قد 
 . بعد هم به فستیوال فجر دعوت شدپروژه ي ما وارد شده و 

 آقاي سکایف چه شد که این نمایشنامه را انتخاب کردید؟

این نمایشنامه از طرف حسین نورشرق و خانم مارگاریتا به دست من رسید . این کار که در مورد رنج انسان معاصر بود را دوست داشتم و  : سکایف
 .  عالقه داشتم که این نمایشنامه را اجرا کنم

 را چطور دید ؟ "فراموشی"استقبال از نمایش 

یم چون دیروز ما تازه رسیده بودیم و بالفاصله باید براي اجرا آماده می شدیم ، نمایش مقداري به سختی اجرا شد . امروز اجراي بهتري داشت : سکایف
طبیعی است . اگر در جایی کار با مخاطب ارتباط برقرار نکرد ، . در صحنه هایی مخاطب با کار ارتباط خوبی برقرار کرد و در صحنه هایی هم نه و این 

ولی در  نمی شود گفت که مشکل صد در صد از نمایشنامه است ، حتما در شیوه ي اجرایی ما ، آن لحظات نتوانسته است با مخاطب ارتباط برقرار کند .
ناب ناپذیر بوده است و شاید این خشونتی که در ارتباط این آدم ها وجود اصل نوع ارتباطات بر اساس نوشته یک روابط خشن را نشان می دهد که اجت

عده اي داشت در لحظاتی از طرف مخاطب قابل پذیرش نبوده و این طبیعی است که کاري از جانب عده اي ازمخاطبان مورد توجه قرار بگیرد و از جانب 
 . دیگر نه
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ا با باالنویس دنبال می کرد . آیا به دلیل نارضایتی مخاطب براي کار در اجراي اول کار باال نویس نداشت. ولی در اجراي دوم مخاطب کار ر
 باالنویس تهیه شد و اینکه شما به بودن باالنویس اعتقادي ندارید ؟

النویس به نظر من تیتر فضا و اتمسفر کار را خراب می کند و بیشتر با هدفون موافق هستم . ولی چون این امکان وجود نداشت ، دیروز کار با : سکایف
 . نداشته و خالصه داستانی نوشته شد که مخاطب آن را مطالعه کند

 . ولی دیروز خالصه ي داستان به دست مخاطبان نرسیده بود

دیروز هم خالصه ي داستان روي میز ورودي بود و خود ما این خالصه ها را از مسکو به زبان روسی و انگلیسی ترجمه کردیم و به اینجا  : نورشرق
 . . ولی امروز به این نتیجه رسیدند که باالنویس براي کار گذاشته شود آوردیم

 . لطفا خیلی کوتاه از تکنیک اجراي این نمایش ( عناصر میرهولد ) بگویید

ت و خیلی اساس این کار بر اساس یک تقابل و یک تضاد ساخته شده است . نوشته آنالیز خیلی قوي از رابطه ي دو انسان دارد . سطحی نیس : سکایف
 در که تقابلی و شده اضافه کار این به است مشروط خیلی که اجرایی ي شیوه 	عمیق به آن پرداخته شده است . ازطرف دیگر شیوه ي میرهولد به عنوان

 . ن استفاده کردمآ از من و است بوده جذاب من براي که بوده برخوردي دارد وجود اجرا در که مشروطی ي شیوه این با هست نوشته

  در این جشنواره چه نمایشی را دیده اید و آیا از کار راضی بودید ؟
را دیدم و خیلی از کار خوشم آمد . نمایش خیلی واقعی و پر از تئاتر بود . دوست دارم کارهاي  "خانه واده  "دیروز یک نمایش ایرانی به نام  : سکایف

 . خیلی لذت بردم "خانه واده  "اجراي دیروز به این سبک را بیشتر ببینیم و حتی خودم کار کنم . و از 
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  . بود خواهد آن اجراي از تر موفق " ابري روزهاي آسمان" خوانی نمایشنامه

  
مطلب زیر از سري نوشته هاي مخاطبین عزیز است و انتشار آن الزاما مبنی بر تایید تئاتر  

تی در تائید یا تکذیب این فستیوال نمی باشد . همچنین خوانندگان می توانند هر گونه یادداش
  .انتشار داده شود” یادداشت هاي شما“ارسال نمایند تا در بخش 	تئاتر فستیوال	مطلب را به

  

در تماشاخانه مهر  18و  16بهمن ساعت  8 "آسمان روزهاي ابري"	 - محسن وصال طلب
ه حوزه هنري به روي صحنه رفت . تئاتري که با استقبال کم از سوي مخاطبان جشنوار

بین المللی تئاتر فجر مواجه بود . اثر دو مرحله از زندگی یک خانواده شمالی در اوایل 
   . جنگ ایران و عراق و دهه نود را روایت می کند

داستان اثر متشکل از چند خرده داستان است که به سرانجام نمی رسند و در پایان به 
می شود ، می توان گفت  یکدیگر پیوند نمی خورند بلکه یکی سبب رسیدن به دیگري

متن اثر در همان ایده اولیه باقی مانده و نویسنده به دور از طراحی داستان و پرداخت با 
جداي از  . اضافه کردن چند جریان موازي متن را پیش برده تا به مقصود برساند

 دیالوگ ها و حوادثی نیستیم که باعث  اهدـــداي نمایش شـپرداخت ضعیف ، جز در ابت

گره افکنی و ایجاد تعلیق در داستان گردد . عدم وجود روابط منطقی بین اجزاي داستان منجر به عدم باورپذیري نمایش از سوي مخاطب 
 30د می شود باید با دختري حدودا می شود ، براي مثال دختر در اوایل جنگ به دنیا آمده ، هنگامی که داستان به مرحله تاریخی بعد وار

 .ساله مواجه باشیم در حالی که نه تنها بازیگر نقش بلکه دیالوگ و اعمال وي نیز گواه از چنین سنی براي او ندارد
طراحی صحنه خالقانه ، جذاب و زیبا در عین حال غیر کاربردي و خسته کننده که با اصرار بر تغییر چند حجم مکعبی جلوي سن در هر 
صحنه همراه است ، نه تنها به انسجام اثر کمک نمی کند بلکه به مشوش بودن آن می انجامند و مخاطب شاهد تکراري یک نواخت و 

 .سال است 30طراحی صحنه اي ثابت براي 
ه اثر نمی زند بازي بازیگران و حرکت روي صحنه اغلب شامل میزانسن هایی غیرضروري و تکراري است ، که حذف آنها نه تنها لطمه اي ب

به "مجید امیري"و "کوهستانی	محمدرضا"کاري از  "بهترین مامان این حوالی"بلکه بهتر می شود ، در این باب پیشنهاد دیدن تئاتر 
خالی از لطف نخواهد بود. در هنگام ورود به مرحله زمانی دوم اثر شاهد گریم بازیگران روي صحنه  "آسمان روزهاي ابري"عوامل تئاتر 

ه با پخش طوالنی یک موسیقی داراي متن هستیم ، قسمتی که مخاطب را از جریان نمایش جدا می کند و شاهد استرس بازیگر در همرا
 .حین گریم سریع است ، گریمی که هیچ فایده اي در بر ندارد

ه و لباس بسیار سخت است و باعث در کل می توان گفت نقش آفرینی در یک تئاتر با عنوان بازیگر نقش اول مرد ، کارگردان و طراح صحن
 .می شود شاهد اثري باشیم که نمایشنامه خوانی آن به مراتب موفق تر از اجرا خواهد بود
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  سوم و سی فجر شهرستانی نمایش ترین موفق ، "حاشیه در ها دخی ناگزیر رویش"
  به کارگردانی مهدي محمدي» رویش ناگزیر دخی ها در حاشیه«نقد نمایش 

یک غافلگیري بزرگ درجشنواره تئاتر  " اگزیر دخی ها در حاشیهرویش ن"	
فجر امسال است . این نمایش که از کرمانشاه به جشنواره آمده ، حکایت 

به آن ها درس  مادري است که پنج دخترش را در خانه نگه داشته و قصد دارد
زندگی بیاموزد . یکی از دخترها می خواهد خانه را ترك کند اما مادر مانعش 
میشود و این حکایت همچنان ادامه پیدا می کند تا آن جا که به سرنوشت 

با همخوانی و » رویش ... « محتوم زن ایرانی در تاریخ پیوند می خورد . 
ین روند موزیکال و پرتحرك تا حرکات گروهی ریتمیک بازیگران آغاز شده و ا

پایان نمایش حفظ می گردد . ریتم نمایش بسیار سریع است آن قدر سریع که 
فرصت استراحت و چشم برهم زدن به تماشاگر نمی دهد و نفس را در سینه 

   .او حبس می کند
رضا شاهبداغی قالب بسیار دشواري را براي نگارش نمایشنامه برگزیده است . 

  افیه پردازي ـــــ، قولوگ هاي آهنگین و موزون ـــوگ ها و منـکار با دیال

حاصل کار شاهبداغی واقعا درخشان و .  نمادسازي هاي پی در پی براي تمام بخش هاي نمایشی انرژي ذهنی زیادي را از نویسنده می برد
کارگردانی و بازیگري فراهم آورده است . هر شش  قابل دفاع است . متنی که او در اختیار محمدي قرار داده ، امکان مانور زیادي براي

بازیگر نمایش راه سخت و توان فرسایی را پیش رو داشته اند . آن ها در اجراي رقص ها بسیار موفق به نظر می رسند و مشخص است که 
رد و بدل کردن جمالت مدت ها براي هماهنگ شدن با یکدیگر تمرین کرده اند . بده و بستان هاي حسی بازیگران و تسلطشان بر 

  . شعرگونه بسیار قاعده مند ، تمرین شده و حرفه اي است
تغییر سریع جا در صحنه ، فیگور گرفتن هاي متنوع و پرشتاب و هماهنگ کردن کالم با حرکت از جانب بازیگران بسیار خوب پیش رفته 

واقعا عالی است و می تواند جنبه آموزشی براي دانشجویان است . هدایت بازیگران توسط کارگردان نیز بی آن که به رخ کشیده شود ، 
تئاتر داشته باشد . طراحی نور نمایش کامال در خدمت متن است و در انتقال احساسات کاراکترها به تماشاگر نقش کلیدي دارد . ایده 

نشسته است . آزاد بودن چهارسوي صحنه ،  استفاده از قاشق و ظروف ، بسیار ایده بدیع و بکري است که به خوبی بر بستر نمایش به ثمر
اسارت « حذف دیوار چهارم و محصور بودن کاراکترها در محدوده اي سیم کشی شده ، موقعیت متناقضی را پدید آورده که القاگر مفهوم 

  . است» واقعی زن بربستر آزادي کذایی 
  ابل انکارـــلطه ایشان بر جهان زنانه نمایش کامال محسوس و غیرقهیچ کاراکتر مذکري ندارد اما حضور مردان و س» رویش... « با آن که 
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نان نمایش ، می زنند ، می رقصند و می خوانند اما صلیب اسارت شان است که این نکته از امتیازات شاخص قلم آقاي شاهبداغی است . ز
 . را بر دوش حمل می کنند . این تناقض هم چون تناقض پیشگفت بسیار ظریف و هنرمندانه دراماتیزه شده و بر صحنه جان گرفته است

مایش هاي موزیکال و زنانه جشنواره تئاتر فجر را به یکی از بهترین ن» رویش... « همین ظرافت هاي ساختاري و ایده هاي بکراست که 
 . امسال تبدیل نموده است . قطعا در آینده اي نه چندان دور از رضا شاهبداغی و مهدي محمدي بسیار خواهیم شنید

نویسنده میهمان - دکتر شهرام خرازي ها    
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  ".  بود دلنشین و گیرا نمایشی " سیمرغ خوش بوي " نمایش " : نیت پاك محمود

به نویسندگی و کارگردانی علی نقی رزاقی کاري از شهرستان  "بوي خوش سیمرغ  "نمایش 
ر تماشاخانه سنگلج به روي شیراز در هفتمین روز از سی و سومین جشنواره تئاتر فجر د

صحنه رفت . محمود پاك نیت ، بازیگر تئاتر و سینماي کشور در این روز به تماشاي این 
  : شدیم جویا نمایش این مورد در را او نظر	نمایش نشست .

  
 خوش بوي"، محمود پاك نیت با اشاره به اینکه نمایش 	تئاتر فستیوال	به گزارش خبرنگار

 در	: گفت ، دهد می نشان را عرفان ي مرحله هفت که است دینی و انیعرف	نمایشی "سیمرغ
. است کننده خسته کردم احساس لحظاتی که حال عین در ، بود جذابی کار گفت توان می واقع
می پرد ، در حالی که می توانست از نظر  شاخه به شاخه خیلی و افتد می ریتم از لحظاتی کار

این کار بیشتر لذت ببرد . کار از جایی به بعد ، از زمانی که زمانی کمتر باشد و تماشاگر از 
مراحل هفتگانه شروع شد ، روي روال افتاد و تداوم و جذابیت پیدا کرد یعنی من خودم احساس 

له مقداري به جوان بودن بچه ها ــکردم نسبت به اوایل بیشتر به کار جذب شدم . این مسئ
  البته این طور که من شنیــدم این کار  .ربه ي کافی ندارندبرمی گردد ، شاید به خاطر اینکه تج

توانند جذاب تر از این کار کنند ، می توانند دلنشین تر از این باشند . آقاي قبال چند اجرا داشته و به نظرم بچه ها می توانند بهتر از این باشند ، می 
اهنگی را بین بچه ها به وجود بیاورد . از نظر بیانی هم یک مقدار ضعف ــــرزاقی باید بیشتر مراقب چفت و بست کار باشد ، به گونه اي باید این هم

 گیرا ، جذاب بسیار کارِ کل در ولی داد می آزار را تماشاگر ها وقت بعضی ، دهند می کالم و صدا هب که هایی آهنگ	،واخت بودن صداـــوجود دارد ، یکن
 . بود دلنشینی و

 فرصتی ، ها جشنواره ي همه	گفت : به نظرم در کل	تئاتر فستیوال	این بازیگر پیشکسوت عرصه تئاتر همچنین درباره جشنواره تئاتر فجر به خبرنگار
ارند از گروه ند خودشان که را چیزي آن و ببیند را دیگر هاي گروه کار بتوانند ، شوند می جمع هم دور مختلف هاي شهرستان از	که هایی گروه تا است

 آید می که گروهی براي ، شود می نوشته اي جشنواره هر در که نقدهایی.  باشد	دیگري بگیرند و این مسئله می تواند الگویی براي کارهاي بعدي گروه
ري می شود . بعد از اجراها فک هم	و نظر تبادل ، هستند هم دور ایام این در و بینند نمی سال طول در را همدیگر که ها گروه این بین.  است ازکارس

کدیگر باید همه با عشق با ی دیگر صحبت می کنند . منتهی در این صحبت ها نباید غرض ورزي باشد ،ـهمدیگر را می بینند و راجع به کار هم با یک
 وجود به تفاهم	حرف بزنند تا حرفشان دلنشین باشد و براي گروه هاي دیگر هم بتوانند الگو باشند . زمانی که هر گروهی براي گروه دیگري الگو باشد ،

 ، کند گذشت که است عاشق کسی گویند می زمانی.  هست گذشت عشق در ، آمد وجود به کار به عشق وقتی.  خودنمایی نه کار به عشق یعنی	آید می
وغی است که به هم می گوییم ولی اگر در یک این نیست عشق ، عاشقتم من بگویم اینکه.  است گذشت ، عشق معناي که دیدیم ما هم کار این در

آن عشق وجود توانستیم در ارتباط با یکدیگر گذشت داشته باشیم مطمئنا این همان عشقی است که باید رهایش نکنیم و در کار هنر تئاتر هم اگر 
  .داشته باشد ، هماهنگی خوبی بین گروه ها به وجود می آید و از این جشنواره چیزي یاد می گیرند و دست پر بر می گردند
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	"رابطه  "عکس هایی از نمایش خیابانی  	
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 جشنواره ي برنامه"	:  " سیمرغ خوش بوي" نمایش بازیگر ، مهرعلیزاده زیبا
  ".  بود ظممن خیلی امسال

ر شیراز به نویسندگی و کارگردانی کاري از گروه تئات "بوي خوش سیمرغ  "نمایش 
علی نقی رزاقی در هفتمین روز از جشنواره تئاتر فجر در تماشاخانه سنگلج به روي 

ش مختلف ـاگر سه نقـــصحنه رفت . زیبا علیزاده در این نمایش عالوه بر اینکه ایف
فت و گ 	تئاتر فستیوال	می باشد ، دستیاري کارگردان را نیز بر عهده دارد . خبرنگار

    . گویی را با وي انجام داده است که آن را می توانید در ادامه مطالعه کنید
  . در ابتدا بیوگرافی مختصري از خودتان و کارهاي قبلی تان براي ما بگویید

سال است در خدمت گروه تئاتر آزاد شیراز به سرپرستی  15زیبا مهرعلیزاده هستم ، 
اي مختلفی داشتیم که به ترکیه و کشورهاي آقاي علی نقی رزاقی هستم . نمایش ه

خسرو ،  "در بیست و دومین جشنواره تئاتر فجر شرکت داشتیم .  . دیگر رفته است
رامین و ژاله  "،  "رویاي شب نیمه ي تابستان  "،  "رقص در آتش  "،  "شیرین و فرهاد 

را  "فظ و زولیخا گوته ، حا "و  بر اساس رومئو و ژولیت شکسپیر که ایرانیزه شده بود "
هم  "بوي خوش سیمرغ"در نمایش  .کنمکار کردیم که معموال نقش اول را بازي می 

 م.اري نتوانستم در آن بازي کنـــــــل بیماول هدهد را داشتم که متاسفانه به دلی نقش

.  
که بازسازي زندانیان  "حاصل عمر "بود ،  که شش قسمتی "مشیت الهی  "که سیزده قسمتی بود ،  "زیر یک سقف  "تعدادي هم کار تصویري داشتم ، 

که در شیراز و ترکیه اجرا داشتیم . همچنین در زمینه ي طراحی لباس ، گریم  "باز این قند پارسی که به بنگالی می رود  "سیستان و بلوچستان است و 
 . ، دوخت لباس و نریشن و صداگذاري روي فیلم و انیمیشن نیز فعالیت می کنم

هایی که در این نمایش بر عهده داشتید به ویژه نقش دیوانه ، براي ما بگویید . سعی کردید در فرم بازي تان به چه نکاتی  در مورد نقش
 توجه کنید تا تاثیر بیشتري بر مخاطب داشته باشید ؟

یش بازي کردم ، بیشتر از دو بار تمرین نکردم متاسفانه به خاطر بیماري نقش اول نمایش را به دوست عزیزم سپردم . براي این نقش هایی که در این نما
یعتا با دیوانه اي . و اما نقش دیوانه ، کال کار یک کار عرفانی است یعنی تمام نقش ها ، کنیز یا غالم در سایه عرفان در حال اتمام است و این دیوانه طب

ی توان گفت دیوانه ، دیوانه ي بهلول وار است یعنی نمی توان آن رفتار و که در کوچه و بازار می بینیم ، متفاوت است . چون کار سراسر عرفان است ، م
انی را که اداهاي دیوانه اي که در خیابان می بینیم را انجام دهیم . من سعی کردم که در این مدت کم و تمرین کم بتوانم در شصخصیت دیوانه آن عرف

به خودشناسی و خداشناسی می رسیم ، پیاده کنم و تماشاچیان این دیوانه را با دیوانه ي  در نمایش وجود دارد ، هفت شهر عشق عطار را که وادي هفتم
  . در خیابان متفاوت ببینند . امیدوارم که توانسته باشم این کار را انجام دهم

 کیفیت برگزاري و مدیریت سی و سومین جشنواره تئاتر فجر را چگونه ارزیابی می کنید ؟
.. این سالن یلی مرتب تر از سال هاي قبل بود ، داراي یک نظم خاصی بود . از نظر من عالی بود ، مسئولین نور ، صدا ، گریم و .من فکر می کنم کارها خ

. بسیار همکاري کردند . برنامه ي جشنواره خیلی منظم شده بود . فکر نمی کنم کم و کاستی بوده باشد   
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  "است . مستمر ریزي برنامه نبود ، فجر تئاتر جشنواره مشکل"	:  معترف مریم

مریم معترف ، بازیگر و کارگردان تئاتر کشور ، پیش از جشنواره تئاتر فجر 
 در را " دستان رستم دختر گشست بانو رفتن شوي به پرماجراي داستان"	نمایش

 آثار مرور بخش در نمایش این همتاسفان که داشت صحنه روي به سنگلج تماشاخانه
به بهانه ي سی و سومین 	تئاتر فستیوال		خبرنگار.  است نشده داده قرار جشنواره

جشنواره تئاتر فجر گفت و گویی را با او انجام داده است که می توانید آن را در ادامه 
  .مطالعه کنید

 کدام یک از کارهاي جشنواره را دیدید ؟
م ، بیشتر از دو ، سه کار نتوانستم ببینم ، آن هم کارهایی که در چون خودم درگیر کار بود

 . بخش مرور بودند و نتوانسته بودم در سال گذشته ببینم
کیفیت برگزاري جشنواره ، چه از نظر مدیریت و چه از نظر آثار ارائه شده را 

 چگونه ارزیابی می کنید ؟
ی چیزها مشخص ــام شود ، خیلمن ترجیح می دهم االن چیزي نگویم . جشنواره که تم

 . می شود ، آن موقع می توانم در خدمتتان باشم

 نمایشی را براي اجراي عموم در دست دارید ؟
را براي اجراي عموم داشتم که در تاالر سنگلج روي  "داستان پرماجراي به شوي رفتن بانو گشست دختر رستم دستان "قبل از جشنواره ، نمایش 

نتخاب شود ، تقاضا هم کردیم ولی جوابی به ما ندادند . سه روز صحنه بود . نمایش ایرانی است و فکر می کردیم براي بخش میهمان یا مرور جشنواره ا
ن دوباره اول بهمن هم آنجا اجرا کردیم ، چون استقبال خوب بود ، مدیریت سالن پیشنهاد کردند که اجرا را ادامه دهیم یعنی ما از روز سیزدهم بهم

 . اجراي آن را در سنگلج ادامه می دهیم
 جشنواره فجر را در نظر بگیریم ، نقاط ضعف جشنواره را در چه می دانید ؟ به طور کلی اگر ادوار مختلف

روز مانده به جشنواره ، دبیر جشنواره عوض شد ، امسال سه ماه مانده  10مسائل زیادي است . در این چند سال اخیر را می توانم برایتان بگویم ، پارسال 
ینه زیاد از مشکالت دیگر است . جشنواره تئاتر هزینه ي زیادي می طلبد در نتیجه به دلیل کمبود به جشنواره دبیر انتخاب کردند ، کمبود بودجه ، هز

دعوت  بودجه نمی توانند گروه هاي خوب تئاتري را دعوت کنند . چون اسمش جشنواره ي بین المللی است ، نمی توانند گروه هاي خوب بین المللی را
ند ، پـذیرایی می خواهند ، به این جهت فکر می کنم جشنواره به جاي اوج گرفتن ، در حال افول است . من کنند چون آن ها هزینه خاصی را می خواه

نـواره تـمـام اینجور فکر می کنم ، شاید اشتباه فکر می کنم . دیدیم که امـسـال استـقبال هـم کـمـتـر بـود . دالیـل مخـتلفی دارد کـه وقـتی جــشـ
 . ا تحلیل کنیم ، کاري کنیم که سال بعد بهتر شود و سال هاي بعد بهتر و بهترشـود ، می توانیم آن ر
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 پیشنهادي دارید که بتوانیم اوضاع جشنواره تئاتر فجر را بهبود ببخشیم ؟
، این است که ستاد دائمی جشنواره داشته باشیم ، برنامه ریزي ساالنه شود ، هر مدیري که می آید و  پیشنهاد من که دیگران هم حتما آن را گفته اند

ریزي اي  می رود و هر دبیر جشنواره اي که عوض می شود ، همه چیز عوض نشود . دبیرهاي فستیوال هاي بزرگ دنیا معموال ثابت اند . اهداف و برنامه
ریزي می کنند ، چند ماه مانده به جشنواره کارها مشخص است حتی جدول بسته شده ، آماده است ولی اینجا متاسفانه  وجود دارد . از اول سال برنامه

ابق سیاست هر کسی که ــاینگونه نیست . سه روز مانده به جشنواره تازه جدول را می بندند . یکی از مشکالت ، نبود برنامه ریزي مستمر است که مط
ر فجر که بزرگترین جشنواره تئات جشنواره جمله از ، زند می لطمه اي جشنواره هر به قضیه این و شود می عوض	رنامه جشنواره می آید ، اهداف و ب

 . تئاتري ایران است
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  ".  است نشده فکري هیچ کودك کار براي فجر جشنواره در"	:  جوشعار رضا

به نمایندگی از بندرعباس در سی و سومین  "رضا جوشعار "به کارگردانی  "مسافر راه شیري  "
به همین بهانه به سراغ این کارگردان 	لیوافست	تئاتر . جشنواره تئاتر فجر به روي صحنه رفت

    :رفته و مصاحبه اي اختصاصی با او داشته است

 توضیح را فجر جشنواره به	" شیري راه "	ایده شکل گیري و نحوه ي راه یابی نمایش 
  . دهید

براي اولین بار در جشنواره تئاتر کودك و نوجوان جشنواره رضوي  "مسافر راه شیري  "نمایش 
 رضوي مضامین	کرد . کارهایی که در جشنواره رضوي شرکت می کنند اصوال و اساسا به شرکت
 کار این و بوده رضوي جشنواره در حضور دلیل به نمایش این گیري شکل واقع در ، هستند مرتبط

 ضمن ، بود ماه 5 تقریبا گروه تمرین مدت.  است رضوي هشتم جشنواره اي صحنه بخش برگزیده
 و	جشنواره کودك و نوجوان همدان هم جزء هشت کار برگزیده بخش کودك شد در کار این اینکه

 انجام کودك کار تخصصی صورت به که است سال پانزده واقع در گروه	این	.	داشت اجرا آنجا در
 . دهد می

 ؟	در جشنواره رضوي رتبه اي کسب کردید
نواره بودیم . در کار کودك و نوجوان همدان نیز دو بله . سه جایزه در بازیگري ، طراحی صحنه ، کارگردانی و نویسندگی گرفتیم و کار برگزیده جش

 . جایزه بازیگري گرفتیم و امسال هم که در بخش مرور جشنواره شرکت کرده ایم

 این کار در تهران اجرا شده است ؟
 . نه متاسفانه در تهران اجرا نداشتیم

 اجراي عموم این نمایش کی بود و در جشنواره فجر چه تغییراتی کرده است ؟
 جشنواره این در نیز را ساختار و فرم کمی همچنین ما ، کرد تغییر نمایش اسم فجر جشنواره در ولی.  بود "قلمبه قلی"ام نمایش در دو جشنواره قبلی ن

 قاشق	سنگ ،سازهاي غیر متعارف مانند  با کار موسیقی کردید مشاهده که همانطور	. دادیم تعمیم نمایش بازیگران کل به را موسیقی و	داده تغییر
   . شد کامل ، بودند دستی دم که ظروفی و ظرف	، بطري	، چنگال	،

 کم توجهی به تئاتر کودك را چگونه می شود جبران کرد ؟
ار کودك مورد ظلم ک که است این دارد وجود که چیزي ولی.  گردد برنمی بزرگسال و کودك کار به خیلی من نظر به	این مشکل ، درد مشترك است و

و اگر بیشتر به کار کودك توجه شود فکر می کنم  ی استآموزش و زیربنایی کار یک کودك کار که خاطر این به.  است مهجور مقداري و	فته قرار گر
نگاه کنید می بینید  هم فجر جشنواره در اگر	. شوند می اشکال دچار کمتر بعد هاي نسل و	ضرورت وجود نمایش در دل مدارس بیشتر درك می شود 

  ویژه که دیگر هاي بخش در چه و است مرور شــــــبخ در چه که کارهایی براي توانستند می راحت خیلی	اي کار کودك هیچ فکري نشده است .که بر
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ریزي کنند . ما باید یک برنامه ریزي براي مدارس و دانش آموزانی که رده سنی آنها مناسب اجرا است ، بگذارند تا آنها کودك و نوجوان است برنامه 
 . استفاده بیشتري کنند

داشته است متاسفانه در این باره خیلی فکر نمی شود . اساسا حضور در همین جشنواره فجر فقط صرف حضور و اجرا بوده و برنامه ریزي براي آن وجود ن
ر افتاد با اولین براي اتفاق این همدان در امسال نوجوان و کودك جشنواره در ، کند بیشتري دخالت مقدار یک پرورش و آموزش اگر کنم می فکر	.
 اجرا و آوردند را ودخ هاي نمایش هم آموزان دانش که دیدیم بار اولین براي ، آورد نوجوان و کود جشنواره به را برگزیدگانش آموزي دانش جشنواره	و

 . است دادن رخ حال در زمینه این در خوبی اتفاقات کنم می فکر که ، کردند
 ؟	در سال هاي گذشته در جشنواره فجر شرکت داشتید

 . داشتم حضور	فجر جشنواره	پیش دوره سه در "آبادي بالش" با و " طال کفتر" نمایش با فجر جشنواره	من در دو دوره پیش
 . در تئاتر کودك دارید بگوییداز تخصصی که 

نمایش کودك کار کرده ایم و اساسا در تمام جشنواره هایی که مرتبط به کار کودك  9سال گذشته بیش از  15در رابطه با گروه باید بگویم که در این 
می کنیم و من بیشتر به تئاتر خالق براي هستند ، بچه ها حضور داشتند و جوایز خوبی را هم گرفتند . ما مقداري تخصصی تر به مقوله کودك نگاه 

 این.  بود	ردیمکودك عالقه مند هستم و همانطور که دیدید کار ما اصال دکور نداشت و بیشتر مبتنی بر بدن بازیگر و ابزار آالتی که از آن استفاده می ک
 شیوه یعنی.  کشید کار آنها از و کرد بازي آنها با	، کرد کار گیردر را ها بچه راحتی به شود می یعنی ، داد انجام مدارس در شود می راحت خیلی را کار
 . است بوده شکل این به سال چند این در ما کار

 براي بهتر شدن جشنواره و توجه بیشتر به تئاتر کودك در سال هاي آتی باید چه کرد ؟
را می کند ، برگزیدگانش را در بخش کودك داشته باشد و یک  من فکر می کنم اگر آموزش و پرورش ، همانطور که در جشنواره هاي دیگر این کار

زي شده بخشی به آموزش و پرورش داده شود تا نظارت کند و یا تحت نظر مرکز هنرهاي نمایشی نگاه تخصصی تري به آن شود و اجراها کامال برنامه ری
که کار اساسا براي بچه هاست و اگر قرار باشد مخاطب بزرگسال بیاید و باشد و مخاطب کودك و نوجوان بیاید و بنشیند کار را ببیند ، به این دلیل 

 . شود می حاصل توفیقی	بنشیند ، در واقع ما کاري براي کودکان نکرده ایم . به این دو بحث اگر توجه شود به نظر من
 . اگر حرف پایانی دارید بفرمایید

 . آرزوي موفقیت براي همه همکاران و دوستان دارم
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  ".  کند می مطرح انتقادي دیدي با را امروز حرف»  لمونبوق« "	:  ها خرازي شهرام دکتر

به نویسندگی و کارگردانی خیراله تقیانی پور در هفتمین روز از » بوقلمون « نمایش 
بخش بین الملل و مسابقه تازه هاي تئاتر سی و سومین جشنواره تئاتر فجر در دو 

را با دکتر 	تئاتر فستیوال	ایران اجرا شد . در ادامه می توانید گفتگوي اختصاصی
   : شهرام خرازي ها بخوانید

 » بوقلمون «:  داشت اظهار	» بوقلمون « دکتر شهرام خرازي ها درباره نمایش 
 را تماشاگر صمیمی و شاد ، گرم فضایی ایجاد با که کننده سرگرم بسیار است نمایشی

 .کشاند می خود دنبال به انتها تا خستگی هیچ بی
حرف امروز را در قالب داستانی مربوط به » بوقلمون « وي گفت: تقیانی پور در 

روزگار گذشته ، زمانی که پهلوان ها ، عیاران و لوطی ها که داد مظلومان را از ظالمان 
 .مطرح می کند می ستاندند ، با دیدي انتقادي

دکتر خرازي ها ضمن اشاره به کورئوگرافی ( طراحی حرکت ) مناسب و قابل توجه 
این نمایش گفت : کارگردان شناخت درستی از رقص ، موسیقی و سبک روحوضی 

 .پیاده کرده بود» بوقلمون « داشت و نوع خاصی از طنز کالمی و طنز حرکت را در 

از گزمه چی و کولی گرفته تا پهلوان اکبر و مرشد همگی براي مردم آشنا هستند و » بوقلمون « منتقد تئاتر در ادامه خاطر نشان کرد : کاراکترهاي این 
 .مشابه آن ها را در جامعه امروز نیز می توان پیدا کرد

خود را مدیون گروه موسیقی نمایش هستند که سازها را هماهنگ با بخش عمده اي از موفقیت » بوقلمون « وي بر این اعتقاد است که : هنرپیشگان 
را این حرکات ، رقص ها و گفتار آن ها نواختند . رقص زن پوش هاي نمایش بسیار حرفه اي بود و باید زمان بیشتري به این رقص اختصاص می یافت زی

 .رقص کامال در خدمت داستان نمایش بود و بر جذابیت اجرا می افزود
تمام ر خرازي ها در پایان به نقش آفرینی تأثیرگذار تیم بازیگري این نمایش اشاره کرد و گفت : همان طور که انتظار داشتم ، سیروس همتی از دکت

نقش  هبازیگران بهتر بازي کرد ، کامال بر نقش مسلط بود و مثل همیشه چیزهایی وراي متن به نقش اضافه کرد که سبب بهتر شدن کار شد . خانمی ک
 . اهند داشتکولی را بازي می کرد،از انعطاف خوبی در حرکات و ژست ها برخوردار و کامال با فن بیان آشنا بود؛ایشان آینده خوبی در حیطه بازیگري خو
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  ! خیانت و عشق دوراهی ، 	سایه کافه
   ره تئاتر فجربه بهانه ي اجرا در سی و سومین جشنوا "کافه سایه  "یادداشتی بر نمایش 

می مناسب و داستانی جالب در خصوص دو راهی عشق و نمایش کافه سایه با ریت
خیانت ، در سه برهه تاریخی به اجرا در آمد . خالقیت هاي موجود در فواصل 
اپیزودها به همراه اجراي موسیقی زنده و تبدیل تیپ ها به شخصیت ، فضاي نمایش 

 . را بسیار تاثیر گذار کرد

عدالت ، براي مخاطب این تردید را  نمایش چالشی است براي انتخاب عالیق یا اجراي
ایحاد می کند که از نظر اخالق کدام درست تر است و در نهایت گذر از عشق و 

 ! دوست داشتن و پایبندي به اخالق ، پیروز ماجرا بود

مالقات بانوي  "نکته جالب توجه اجرا ، استفاده از عروسک است که بر خالف نمایش 
ام ــاجرا بوده و انتقال مفاهیم را به درستی انجعروسک ها بخشی از  "سالخورده 

می دادند ! این اتفاق در حالی است که با وجود عروسکهاي شخصیت دار ، این 
 . نمایش ، در جشنواره عروسکی شرکت نکرد

 بازیگران	!  شد نمی اســاحس آن به 	نبود که البته نیازي هم ( full action ) میزانسن در عین سادگی بسیار کارا بود ، ولی پر بازي
( cast ) اهیم به درستی صورت گرفت . نکته مثبت به درستی انتخاب شده بودند و بر خالف دیالوگ محور بودن اثر انتقال حس و مف

 . دیگر این نمایش ، پرهیز از زیاده گویی و رساندن مفهوم در شصت دقیقه بود که با موفقیت انجام شد

   نویسنده مهمان -شهرزاد وکیلی   
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  ".  کنند مهندسی را جشنواره و بنشینند هم باباید  گذشته هاي دوره دبیران"	:  میــرحی حسین
   فجر تئاتر جشنواره سومین و سی	ماهیت باب در تئاتر کارگردان "رحیمی حسین"با 	تئاتر فستیوال	مصاحبه ي اختصاصی

 ؟ اید دیده	کاري امسال جشنواره		آیا از نمایش هاي

 . متاسفانه خیر من گرگان بودم و تازه امروز به تهران آمده ام
 ؟	کنید می ارزیابی چگونه را آن برگزاري نحوه 	کیفیت جشنواره ي فجر و

هیم در کشور جشنواره برگزار می کنیم ، باید به دنبال این باشیم که بدانیم ماهیت قضیه اگر بخوا
اظ کیفی نمره باالیی ــچیست و در واقع اگر جشنواره خروجی داشته باشد ما به آن جشنواره از لح

مه جهان نیز به همین شکل است ، اما در جشنواره فجر امسال برخالف سالهاي ه در	می دهیم .
 گذشته سال در صورتی در ، گرفت نخواهند عمومی اجراي ها گروه که است شده اعالم	ته ،گذش

 دلخوش عموم اجراي این به و رفتند می عمومی اجراي ها گروه	، است داشته نیز خروجی ، جشنواره
 تالش برایش ها بچه که است مسیري این. 	واقع براي اجراي عمومی تضمینی نیست در ولی	.	اند بوده

 که است اي مسئله این.  ندارند اي آینده واقع در	و نیست مناسبی خروجی ، خروجی اما کنند یم
 نداریم را ایرانشهر تماشاخانه ما واقع در.  کنیم تفکیک بتوانیم باید ما.  باشند آن فکر به باید مسئولین

 هاي		ظ تولید تئاتر، چرا که ایرانشهر فقط به لحاظ جذب مخاطب و فروش موفق بوده است اما از لحا
 در نباید ، هم آن چرا که ، ماند می شهر تئاتر یک فقط واقع در.  دارد کمی بسیار کیفی درجه ، فاخر

که در هر کشوري ده  کنیم فراموش نباید ما که است این تر مهم مسئله.  بگیرد قرار ها جوان اختیار
 در و است خودش کارهاي ویترین که است اي جشنواره	ها جشنواره برگزار می شود . یک جشنواره ،

 . گیرد می قرار جشنواره آن	 در شده اجرا کشور آن در که کارهایی بهترین واقع

به دنبال این بوده اند که فالن سوالی که وجود دارد این است که آیا واقعاً در جشنواره فجر نیز این اتفاق می افتد ؟ آیا دوستان به دنبال کارهاي خوب رفته اند و یا 
هاي خوب در همین پالتو هاي خصوصی اجرا نشده است ؟ آیا آن کارها خانوم و فالن آقا در جشنواره کار بیاورند آن هم به این خاطر که اسم و رسم دارند . آیا کار

ریم ، بخش خیابانی دیده شده است ؟ مسئله اي که خیلی در جشنواره فجر به چشم می خورد ، تکرار بیش از حد نوع برگزاري جشنواره است ، یعنی ما بخش مرور دا
ما وقت این را نداشته اند که بنشینند و طراحی و مهندسی جدیدي براي  مدیران از کدام هیچ.  نداشتیم اي هویژ نگاه	وقت هیچ اما...  و داریم اي صحنه بخش	داریم و

 دیگر سال و فرستند می شهرستان به را ها	تئاتر سال یک اینکه مثال ،	جشنواره داشته باشند . البته آن ها می خواهند که کارهایی را براي بهبود جشنواره انجام دهند
 گفته مهندسی به جشنواره مهندسی	.	ن ها به این خاطر است که جشنواره ما با جشنواره دبیر سال گذشته متفاوت باشدای ، نیست مهندسی ها این ولی.  ستندفر نمی
 جشنواره به نسبت آنچنانی رغبت که است خاطر همین به ، افتد نمی اتفاق این متاسفانه اما.  باشد متفاوت و تأثیرگذار کیفی و کمی لحاظ به	آن خروجی که شود می

 . شود نمی دیده کارشان چون ، ندارند	نمی گیرد . خیلی از جوان ها بعد از یکی دو سال که در جشنواره شرکت می کنند دیگر تمایلی به شرکت در آن		شکل
 ؟ دارید روند این بهبود براي 	پیشنهادي 	آیا

ه جشنواره تمام می شود باید تمامی دبیرهاي دوره هاي گذشته با هم بنشینند و جشنواره را مهندسی کنند . پیشنهادم این است که از همین دوازدهم بهمن ماه ک
مان هیچ تغییري  ولی تا زمانی که جشنواره مان سلیقه اي پیش برود ، وضع ما به همین شکل خواهد بود . یعنی اگر سلیقه اي کاري انجام دهیم راندمان کاري

 در و باشد داشته را ها بخش فالن که باشیم داشته اي جشنواره آینده سال است قرار که بدانیم	ي کنیم وساز بستر که	این وضع بهبود می یابد نخواهد کرد . زمانی
 خواهد متفاوت نراندما لحاظ	از مان جشنواره مسلما کنیم کار شده مهندسی اگر.  است مختلف هاي گروه فعالیت سال یک خروجی ، برسیم خروجی به	باید ما واقع
به همین دلیل است که دبیر هم بر سر اصحاب هنر منت می گذارد که هیچ کس  	ماه مانده به جشنواره ، دبیر مشخص شود ، 4شکل باشد که  این به نباید.  بود

 حتما چیزي در خودتان دیده اید و حـــال که قبول کرده اید باید راندمــــان دبیري را قبول نمی کرد ولی من قبول کردم . ولی باید گفت که اگر شما قبول کردید ، 
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 جشنواره باید که کنند فکر این به باید ها آن.  نیستیم اتفاق این شاهد هیچوقت ما اما.  کیفی چه و کمی خروجی لحاظ به چه	و کیفیت جشنواره تان متفاوت باشد ،
جشنواره بهتري خواهیم داشت . من در جشنواره سال گذشته ، قریب به هشتاد درصد کارها را  ما صورت آن در.  کنند متحول و بیاورند در روتین حالت این از را فجر

 . است نشده عوض مدیریت نگاه نوع	که دلیل این به نکرده تغییري هیچ جشنواره پیش سال 10 به نسبت واقعا اما ، بودم	دیدم و در جریان نحوه برگزاري جشنواره نیز
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  ما مسئله و شنگال عزیز
  به کارگردانی قطب الدین صادقی "عزیز شنگال  "بر نمایش یادداشتی 

 . یی است و شدیدا انسانیتئاتر هنر زنده و پویا
 . و انسان با تفکر معنا پیدا می کند و هر تفکري قطعا با مسائل

 . تئاترِ بدون مسئله یعنی هیچ براي هیچ
 . و مسئله است که هم فرم را می سازد ، هم محتوا

است ، چه نمایشنامه اي باشد با  "هر روز  "تئاتر هنر دیروز و امروز نیست ، هنر 
 . ساله و چه به روز باشد و مبتکرانهقدمت چند صد 

  . تئاتر هنر زیستن و چگونه زیستن است
، آخرین اثر دکتر قطب الدین صادقی ، بی شک یکی از به روز ترین  "عزیز شنگال  "

و مسئله دار ترین نمایش هایی است که در سی و سومین جشنواره تئاتر فجر 
به حمله دد منشانه گروهک  در واکنش "عزیز شنگال  "شاهدش بودیم . نمایش 

تروریستی ، تکفیري داعش بود . گروهکی دیو صفت و افسار گسیخته و ناجوانمرد . 
که نه ترك برایشان مهم است ، نه کرد ، نه فارس و نه ترکمن . نه مسیحی نه شیعه و 

  .نه حتی سنی

ر ما را ـــنان و تجاوز به آنها و سر بریدن هاي پی در پی ، فکحمله وحشیانه این بی دین هاي بی خدا به کردستان عراق و برده گرفتن ز
 . نا خودآگاه به سمت حمله وحشیانه مغول ها هدایت می کند ، حمله اي که بی شک هزاران بار رقت انگیزتر و کریهانه تر است

رقت بار آن حرامیان را بیان کرد و شیوه  نمایش دکتر قطب الدین صادقی هوشمندانه کالم ندارد . چرا که با هیچ کالمی نمی توان تصویر
 اش	انتخاب کامال به جا و تاثیرگذار رنگ ها نیز مجال به هیچ نماد و نمادبازي را به مخاطب نمی دهد . سر راست و دقیق دردش و مسئله

 . تماشاگر کردن منقلب در موثر و کالسیک کامال اي قصه.  کند می بیان مبتکرانه اي قصه قالب در را
 تاسف کمال با و امسال	 جشنواره در چه	 و شهر تئاتر مجموعه در چه ، امکانات کمبود دلیل به آنکه با " شنگال عزیز 	"تر صادقی در دک
ه سال ، به گفته خود در ابتداي نمایش نتوانست همه میزانسن هاي مد نظرش را به اجرا بگذارد ، اما در همین اجرا نیز با میزانسن هایی هم

 . ساده توانست مسئله و درد خود را با تماشاگر در میان بگذاردموثر و 
  . است ما همه مسئله کوبانی و اکراد	مسئله

 . و داعش محصول حرامزادگانی است که به خوبی می دانند چگونه جایگاه اسالم و انسان را متزلزل و پست نشان دهند
 از پرده ، -	نه اسامی متبرکه  -حقیقی آنان که با جمجمه ها مزین شده است  بنابراین کارگردان محترم با درایتی خاص استفاده از پرچم

  . دارد می بر آنان شوم ماهیت
  قبل از آن نیز به  ائل می نگرد و معلول شرایطی می شود کهــدر این نمایش کودکی وجود دارد که به مانند همه تماشاگران با بهت به مس
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انواع مختلف زخم هایی با خود به همراه داشته است . کودك کرد نمایش از همان ابتدا لنگ می زند و لنگ زدنش حکایت از معلولیت 
و کودکی کردن رضایت دهد . ولی کودکی  هاي ناخواسته پیشین او دارد . اما کودك توانسته با همان اوضاع ناخواسته قبلی اش به زندگی

 هاي تکفیري و حرامیان دادن نشان	کودك نیز بعد از حمله آن جانیان به اتمام می رسد و تمام زندگی اش تباه می شود . به تصویر 
 از ، مختلف دافرا حضور به است خوبی اشاره ها داعشی نقش در نیز زن بازیگران حضور و گیرد می صورت شکل بهترین به نیز داعش

، به خصوص که رهبري آنان را فردي بدون نقاب و با ظاهري غیر عرب به عهده دارد که  تکفیري گروهک این در ها جنسیت و اقشار همه
این نشان از هدایت این افراد توسط امپریالیسم دارد و دکتر صادقی نیز به خوبی این گروهک تکفیري و وحشیگري هاي آنان را با زبان 

 . ش نشان می دهدنمای
دو نکته اساسی به چشم می خود که تذکر آنها به کارگردان محترم خالی از  "عزیز شنگال  "اما با همه خوبی هاي فوق الذکر ، در نمایش 

 . لطف نیست
ی ـبه خودکشدر نمایش ، که عروس بعد از تجاوز داعشی ها خود را به باالي صخره اي می رساند و تن  "عروس کرد  "نخست : افتادن 

 زمین روي بر خود -  واقعی -  پرتاب با کاش اي.  کرد می را 	می دهد ، فارغ از اینکه اي کاش قبل از تجاوز براي حفظ شرف خود ، این کار
 . کند می دور تاثیرگذاري از را اثر دلیلی هر به ، دیگر زنان هاي شانه روي بر افتادن اما ، کرد می زده بهت خود با را تماشاگر

و دوم این که : اي کاش نمایش می توانست اشاره اي نیز به نیروهاي شجاع و قهرمان ایران عزیزمان نیز می کرد که نه تنها در این غایله 
مردم کرد را تنها نگذاشتند ، بلکه با انواع کمک هاي نظامی و مردمی براي نجات بشریت قیام کرده و هزینه هاي زیادي نیز در این راه 

 . داده اند
البته اجراي نمایشی این چنینی در جشنواره ، دلیل بر کامل بودن آن نیست . یقینا دکتر قطب الدین صادقی براي کامل کردن این اثر راه 

 . نخورد بر تداخل به نیز	حلی در نظر دارد . که با کمبود هاي سالن هاي تئاترمان
  ...دید . انشاءارا در اجراهاي عمومی  "عزیز شنگال  "باید منتظر ماند و 

 نمیهما نویسنده	-علی محمد مطلق 
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  است گذشته سال هاي نمایش بهترین از یکی " هوایی هم ":  خاکی رضا محمد دکتر

به کارگردانی افسانه ماهیان ، این  "هم هوایی  "بعد از دو اجراي عمومی نمایش 
نمایش بار دیگر در هشتمین روز جشنواره تئاتر فجر در تاالر حافظ اجرا شد و 
مورد استقبال تماشاگران قرار گرفت . دکتر محمدرضا خاکی که خود نیز نمایش 

ر بخش مرور تئاتر جشنواره ي امسال به روي صحنه برد ، به را د "دیده بانان  "
در گفت و گویی کوتاه نظر 	تئاتر فستیوال	تماشاي این نمایش نشست . خبرنگار

 ادامه در	 که پرسید " هوایی هم "این کارگردان پیشکسوت را راجع به نمایش 
 در اداتیپیشنه وي.  آمد میان به هم الملل بین بخش هاي نمایش پاي ، صحبت ي

ن بخش از جشنواره داد . در ادامه می توانید این گفت و گوي ای ارتقاء جهت
   : خواندنی را بخوانید

  

دکتر خاکی با بیان اینکه متاسفانه به دلیل درگیري هاي کاري ، نتوانست 
 : یند ، درباره ي آن گفتــــرا بب "هم هوایی  "ومی ــــدر اجراي عم

  به نظـــر . اره توانستم این نمایش را ببینمخوشحالم که امشب در جشنو

من ، این نمایش شاید یکی از بهترین نمایش هاي سال گذشته باشد . از هر لحاظی که بخواهم بسنجم در مجموعه ي تئاتري مان در 
و با یک تمرکز خیلی خوب اجرا شد .  شرایط موجود ، به لحاظ فکر ، ایده ي متن ، اجرا ، میزانسن و بازي ها یک کار کامال قابل توجه بود

از یک میزانسن خیلی ساده و خوب و فکرشده برخوردار بود . به نظرم یک کار خیلی خیلی خاص و به یادماندنی بود . با حضور سه بازیگر 
 " . خوب و یک کارگردان خوب و هر چهار تا خانم و هوشمند

امشب این نمایش را دیدم . به همه خسته نباشید می گویم . امیدوارم که شاهد  من خیلی خیلی خوشحالم که " : او همچنین ادامه داد
 " . نمایش هاي خوب و بهتر در تئاتر کشورمان باشیم که باعث خوشحالی همه شود

رفته است ، اري مورد توجه شان قرار گــوي در ادامه در پاسخ به این سوال که چه نمایش هایی را تاکنون در جشنواره دیده اند و آیا ک
من فرصت خیلی زیادي نداشتم . تعدادي نمایش را کمابیش دیدم . متاسفانه به دلیل گستردگی و تعداد کار ها و گرفتاري هایی  :  گفت

 " . که داشتم ، نمی توانم قضاوت کنم
امیدوار هستم این فکر به  " : کرد پیشنهاد "هم هوایی  "کارگردان و مترجم با سابقه تئاتر کشورمان در باره ي اجراهاي بیشتر نمایش 

طور کلی در وضعیت تئاتري مان به وجود بیاید ، به خصوص این پیشنهاد را می دهم و نمی دانم چه کسی گوش خواهد کرد ولی کارهایی 
 ا کنند . این نمایش رـــــکه قابلیت تامل و تمرکز دارند ، بهتر معرفی شوند . همین طور در شهرستان هم بروند و اج "هم هوایی  "مثل 
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هستیم . قابلیت هاي بیشتري براي دیده شدن دارند . چون ما در حوزه ي اجراي تئاتر ایرانی و متن خوب ایرانی همچنان با کمبود هاي جدي روبه رو 
 " . یک نمونه اي دیده می شود که قابل توجه است ، باید هنوز فضا و شرایطی ایجاد کرد که واقعا دیده و معرفی شود و وقتی

در ادامه ي اجرا هایمان ،  " : که در اولین روز جشنواره در سالن چهارسو اجرا شد ، افزود "دیده بانان  "وي در ادامه درباره رضایت از اجراي نمایش 
دیدند ن پیشنهاد را داد که روز آخر اجرایمان مصادف شود با اولین روز جشنواره و ما یک اجرا کردیم . این را باید از تماشاگرانی که کار را جشنواره ای

 " . یدرس ، باشد وقتی و عمر اگر ، دیگر ي برنامه به باید.  شد تمام و	پرسید که آیا خوششان آمد یا نه ؟ ولی در مجموع می شود گفت که گذشت 
من یک نمایشی را چند سال پیش اجرا  " : دکتر خاکی درباره ي پروژه ي بعدي اش که قرار است در تماشاخانه ایرانشهر اجرا شود ، توضیح داد

خاطر خیلی ها کردم که با استقبال خوبی از سمت تماشاگران رو به رو شده بود . ولی زمان اجراي آن مناسب نبود و خیلی ها آن را ندیدند . به همین 
نوشته و آقاي نوري آن  (Jean-Claude Carrière) یرکه ژان کلود کري "روال عادي  "پیشنهاد کردند که مجددا اجرا کنم . نمایشی به اسم 

 "  . را ترجمه کرده است و من آن را کار کردم . این یک نمایش جمع و جور ست
ل همزمان شده بود و ساعت اجرا هم ساعت بازي هاي فوتبال بود ، خیلی ها آن را ندیدند . به چون با جام جهانی فوتبال دو دوره قب " : او افزود

خواهد بود که احتماال در اردیبهشت یا خرداد ماه سال آینده در سالن  "روال عادي  "همین دلیل یکی از پروژه هاي نزدیک من ، اجراي نمایش 
  " . د شداستاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر اجرا خواه

یک ضرب المثل فارسی داریم که می  " : وي درباره ي کیفیت جشنواره امسال چه از لحاظ مدیریت و چه از لحاظ آثار راه یافته به آن ، اذعان داشت
ه با همه ي کمبود گویند جوجه را آخر پاییز می شمارند . موضوعی که سال هاي پیش هم گفته ام ، امیدوارم امسال اتفاق بیفتد این است که جشنوار

انی که ـها ، خوبی ها و بدي هایش ، می گذرد و تمام می شود . ولی یک چیز ، خیلی مهم است ، این که مسئوالن جشنواره بعد از برپایی ، بین کس
د . این کاري ست که در می توانند در جهت بهبود جشنواره ، نظراتی داشته باشند ، یک نشست هایی برگزار کنند و جنبه هاي مختلف را بررسی کنن

متاسفانه با این که این حرف را من بارها در سال هاي گذشته هم تکرار کرده ام ، اتفاق نمی افتد . مثل این که وقتی  . همه ي دنیا انجام می دهند
. جشنواره "نیز بگذرد ... این  "جشنواره تمام شد همه یک نفسی می کشند که آخی!! جشنواره تمام شد! مثل پشت کامیون ها که نوشته اند 

 " . نیازمند یک سري چیزهایی ست که می شود به آن فکر کرد
جشنواره یک دفتر کوچک ثابت می خواهد که در طول سال کار  " : در همین راستا ، وي در جهت بهبود کیفیت جشنواره در بخش بین الملل افزود

ارج از کشور باشد . باید کار ها را با فرصت ببیند و انتخاب کند و زمان بگذارد . تعداد کند . به خصوص در بخشی که می خواهد میزبان گروه هاي خ
به آن ها زیادي عالقه مند ، دانشجو و تماشاگر تئاتر داریم که همه ي این ها کنجکاو و عالقه مندند که نمونه هاي تئاتري را ببینند تا یک چیزي 

شد یا یک دریافت ، یک معنی جدید یا تازگی هایی پیدا کنند . متاسفانه خیلی وقت ها به خصوص در این اضافه کند و یک تجربه جدیدي براي آنها با
وان بخش چون این اتفاق ها دقیقه نود اتفاق می افتد ، رضایت چندانی در این بخش نیست یا رضایت کمتري هست . این یکی از نکاتی ست که به عن

 " . مثال می شود به آن فکر کرد
من چند نمونه را دیدم . نمونه هایی را هم که براي جشنواره پیشنهاد  " : اجع به کارهاي بین المللی که امسال در جشنواره بودند اذعان داشتوي ر

می کنم که  شده بود را به صورت فیلم دیدم . این دو نمونه اي که دیدم براي من به عنوان تماشاگر بسیار ضعیف بودند و قانع کننده نبودند . من فکر
م جشنواره فجر ، از یک سو به لحاظ قدمتش که کمابیش یک جشنواره شناخته شده است و مهم ترین جشنواره تئاتر خاورمیانه ( اگر نخواهم بگوی

ی دهیم ، خیلی آسیا ) است ، نیازمند این است که بیش از این به آن توجه شود . نمونه هایی که به عنوان تئاتر خارج از کشور در جشنواره نشان م
 . نمونه هاي درخشانی نبودند ، حداقل در این دو نمونه اي که من دیدم

امیدوارم تئاتر ما روز به روز دقت نظر ، ایده و فکرهاي  " : وي در پایان با ابراز امیدواري از این که این کاروان راه خودش را خیلی خوب برود ، گفت
 هدایت ، درست بتواند 	اي بسیار زیادي که بخش مهمی از آن تالش هایی از روي عشق و نیروي جوانی استبهتري را بتواند نشان دهد و این تالش ه

 " . نشود رها دفعه یک و شود تشویق و
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  ندارد روشنی رویکرد وقت هیچ فجر تئاتر ي جشنواره:  " کبیر امیر " کارگردان

 به نویسندگی و کارگردانی محمـــــدرضا شاهمردي از شهر قم ، در "امیر کبیر  "نمایش 
تئاتر 	سی و ســــــومین جشنواره تئاتر فجر ، در ســـــالن مهر ، اجرا شد .خبرنگار

گفت و گویی را با این کارگردان جوان که چندین سال به عنوان مدیرعامل تئاتر 		فستیوال
طراوت در شهر قم به صورت تخصصی در زمینه تئاتر فعالیت می کند ، ترتیب داد که می توانید 

   : انیددر ادامه بخو

 ؟ شد اجرا	ایده ي شکل گیري نمایشنامه چگونه به ذهن تان رسید و 
همیشه یکی از دغدغه هاي من ، ترکیب دین و سیاست است . همان طور که آیت اهللا مدرس 

شهر ما ، شهر قم هم یک  "سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست .  "گفت : 
ونه ــت . همیشه این دغدغه را داشتم که در این حوزه چگشهر استراتژیک در حوزه ي دین اس

 . می شود نمایشی با این مضمون ساخت
که روایت انتقال جسد او از کاشان به کربالست ، ما  "امیرکبیر  "به واسطه ي داستان نمایش 

ز دین تحلیلی می کنیم از عناصري که در زمان ناصرالدین شاه اتفاق می افتد و استفاده ابزاري او ا
. اما برعکس امیرکبیر کاراکتري ست که شاید ظاهرا به مسائل دینی عمل نکند ، اما در باطن به 

 . بسیاري از مبانی دینی پایبند است

اریخی آن چیزي که من در این نمایش می خواستم بگویم ، تفاوت چیزي است که به عنوان استفاده ي ابزاري از دین عنوان می شود . در آن برهه ي ت
ن کاري که بیشترین استفاده ي ابزاري از دین می بینیم . ناصرالدین شاه به اسم امام حسین بسیاري از رفتارهایش را موجه جلوه می دهد . و مهم تری

 . انجام می دهد تاسیس تکیه دولت است که من سعی کردم در تئاترم بازتاب دهم . اصلی ترین دغدغه ي من این بود
 فرم اجرایی در کار رسیدید ؟چگونه به این 

نیست و  فضاي کار ، کامال فضاي قبرستان است . عزت الدوله وقتی می خواهد ، جسد امیرکبیر را از قبر بیرون آورد ، متوجه می شود که جسد در قبر
ی تواند براي دکور فضاي کلی باشد . این اتفاقاتی که بعد از آن می افتد . بنابراین ما چندین و چند بار در مرور اجرا حس کردیم فضاي قبرستان م

ین است که چون فضایی که ما االن در کار ایجاد کردیم و این باال و پایین رفتن آدم ها به مثابه بیرون آمدن و به داخل قبر رفتن است و نکته ي بعدي ا
امکان سر خوردن در الیه هاي تاریخ را می دهد و ما مدام در الیه ما قبل و دوران صدارت امیر کبیر و عزل او و قتلش را بررسی می کنیم این دکور به ما 

  . هاي تاریخ باال و پایین می رویم و آن را مرور می کنیم
 چه مدت زمان براي آماده کردن نمایش خود وقت صرف کردید؟

شتیم و مهر ماه امسال در شانزدهمین جشنواره شروع به تمرین کردیم و اسفند همان سال ، به مدت بیست شب در قم اجراي عمومی دا 92ما مهر سال 
 اتر منطقه ي یک ــي استانی تئاتر قم شرکت کردیم و جوایز متعددي را کسب کردیم و به عنوان تنها برگزیده ي قم به بیست و ششمین جشنواره ي تئ
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 . برگزیده راهی جشنواره ي تئاتر فجر شدیم کشور راه پیدا کردیم و آنجا هم به عنوان یکی از دو نمایش

 از نظر شما کیفیت جشنواره ي امسال چطور بوده است و آیا دیگر نمایش هاي جشنواره را دیدید ؟
 . زد حرف شود نمی فجر ي جشنواره 	یک یا دو کار بیشتر ندیده ام . صادقانه باید بگویم که هیچ وقت در مورد کیفیت

 نحوه ي مدیریت چطور ؟
ره ي فجر داشتم این بوده است جشنوا با سال هر که اي مسئله بزرگترین 	ن به عنوان هنرمندي که از شهرستان ، جشنواره را دنبال می کردم همیشهم

گزار می شود که جشنواره ي تئاتر فجر هیچ وقت رویکرد روشنی ندارد و اگر االن از بخش عمده اي از تئاتري هاي ایران بپرسیم که چرا فجر در ایران بر
 . جواب روشنی ندارند . صرفا اتفاقی است که باید هر سال بیوفتد و بیالن کاري براي خیلی از آقایان باشد

یژه باشد . ولی من فکر می کنم که جشنواره ي تئاتر فجر باید مثل خیلی از جشنواره هاي بزرگ دنیا مثل ادینبورگ و ... حتما باید صاحب یک رویکرد و
فجر کارنامه کرد ، رویکرد برنامه اي است و یا کارنامه اي . اگر رویکرد کارنامه اي است و ما می خواهیم بعد از یکسال کار تئاتر در ایران بگوییم یا این روی

. فکر می کنم  ي یک سال تئاتر ایران است یا اینکه رویکرد برنامه اي است و فجر به ما چشم اندازي می دهد که می خواهیم در یک سال بعد چه کنیم
 . جشنواره ي تئاتر فجر یک چیزي بین این دو ، پا در هوا مانده است و در هیجکدام راه روشنی را ندارد

 و صحبت پایانی ؟
ت من از آقاي صالح پور ، دبیر جشنواره و خیلی از دوستان دیگري که زحمت کشیدند تشکر می کنم . این را هم این طور می پذیریم که چون دول

ده ایم ، تازه روي کار آمده است کم و کاستی هاي جشنواره را به همین شکل می پذیریم و از دولت آقاي دکتر روحانی که ما جوان ها به او راي دا جدید
خیلی جدي تر  و هنرمند ها دولت آقاي روحانی را دولت خودشان می دانند ، انتظار داریم سال آینده ، جشنواره تئاتر فجر و تئاتر ایران توسط دولت ،

 . گرفته شود
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 در ، تئاتر هاي جشنواره برگزاري ي نحوه:  " مه از عبور "کارگردان و نویسنده
  . است غلط ایران

 تئاتر گروه سرپرست و " هم از عبور "مجید کاظم زاده مژدهی ، نویسنده و کارگردان نمایش 
 روي به مهر سالن در فجر تئاتر جشنواره سومین و سی در	را نمایش این که است جهش
 . برد	صحنه

 به	طریق	این به که	است	این نمایش برگزیده ي جشنواره مناطق و سراسري سوره ي ماه
رگردان اهل مصاحبه اي کوتاه با این کا فستیوال تئاتر	خبرنگار.  شد معرفی فجر جشنواره

  : رشت انجام داد که می توانید در ادامه بخوانید

 ؟ رسید اجرا ي مرحله به چگونه	و	ایده ي شکل گیري نمایشنامه چه بود 
در یکی از توابع رشت ، به نام سنگر ، امامزاده اي دروغین ، معروف به امامزاده  1382در سال 

این امامزاده ها می آمدند . بعد هم این  هاي دو قلو پیدا شد که از سرتاسر ایران به زیارت
 برف ، آن از پس سال یک.  	امامزاده ها جعلی از آب در آمد و به دستور امام جمعه برچیده شد

که این به خاطر خراب کردن آن امامزاده  گفتند محل مردم اغلب و آمد رشت در شدیدي
رده هست بر می گردد که بعد از هاست . داستان این نمایش به کسی که این امامزاده را جعل ک

آن زمین هاي اطراف را به چند برابر قیمت واقعی اش فروخته است . االن هم در محله ي گلسا 
که محله ي باالشهر رشت است ، خانه و آتلیه زده است و می خواهد فیلم مستندي از آن واقعه 

خودش دارد که باعث تحول  بسازد . مهمانی به خانه اش می آید و این میهمان نشانه هایی با
 . شخصیت این فرد جاعل امامزاده می شود

اقعه اي این یک ماجراي واقعی ست که همه ي مردم آن جا با آن درگیر بودند . و این نمایش ، واکنش من به عنوان نویسنده و کارگردان ، نسبت به و
 . ساختم را نمایش این ، حقیقی واقعه 	ضوع بودند ، است . بر اساس آنکه همه ي مردم از آن مطلع اند و در آن سال ها درگیر این مو

 اجراي عمومی هم داشتید ؟
 بیت دارداین نمایش سه بار اجراي عمومی شد و شاید باز هم اجرا شود . چرا که قصه یک قصه ي بومی ست . مردم داستان را شنیده اند و برایشان جذا

. 
ه فکر ایجاد اتفاقات و فکر جدید هستیم . این نمایش را من یکبار در تابستان اجرا کردم و همان طور که دیدید قصه ي از طرفی ما در کنار این داستان ب

شب اجرا کردیم و  9شب اجرا شد و مجدد  12نمایش در فصل زمستان اتفاق می افتد . براي مخاطبین بسیار جالب و جذاب بود . این نمایش یک بار 
به روي صحنه بردیم . چرا که مخاطبینی که نمایش را ندیده بودند مایل بودند آن را ببینند . به من مدام پیشنهاد داده می شد  شب دیگر 3بعد از آن 

 .  که اجراي مجدد برویم

  در اجراهاي مجدد تغییري نسبت به اجراي اول داشتید ؟
می کند ، با خودش چون مکان اجرا هم تغییر  . ري پیدا می کندهر شب خود بازیگر و گروه اجرایی به چیزهاي جدیدي می رسد و فضاي جدیدت

  بنابراین آن حقیقــتی که قرار . تغییراتی را به همراه می آورد . البته این تغییرات بسیار جزئی هستند . چون خود نمایش هم یک رئالیسم جادوئی ست
 



 

 103    
 

  

پیدا میکنیم که آن فضاي واقع گراي کار  است در کنار آن اتفاقات ماورایی بیفتد ، باید خیلی باورپذیر باشد . هر چقدر این اجرا بیشتر باشد ما مسائلی
 . پر رنگ تر شود

 .	از تجربه هاي قبلی تان برایمان بگویید
کار حتی ده کار براي اجراهاي عمومی و جشنواره  8یا  7من در زندگی ام هیچ کار دیگري به غیر از کار کردن در تئاتر ندارم . به همین خاطر در سال ، 

ل در تمام جشنواره هاي کشور حضور داشتیم . گروه ما دو نمایش در بخش مرور امسال دارد که هر دو کار را من نوشتم . هر ها آماده می کنم . در امسا
 . دو کار هم برگزیده دو جشنواره ي دیگري هستند

 کار دوم را معرفی می کنید ؟
که آقاي رسائلی که بازیگر این نمایش هستند ، آن کار را کارگردانی  "آسمان روزهاي ابري  "کار دوم دو روز دیگر در همین تاالر اجرا می شود به نام 

 . کردند و من هم نویسنده ي آن کار هستم

 نظرتان در باره جشنواره امسال چیست ؟
ا را می توان در بخش به طور کلی ، به اعتقاد من ، نحوه ي برگزاري جشنواره هاي تئاتر در ایران غلط است . به نظر من در جدول جشنواره بهترین کاره

ک ماه مرور جشنواره دید و چقدر خوب است که بخش هاي دیگر حذف شوند . ما می توانیم در جشنواره ، مروري از اتفاقات تئاتري سال را مثال در ی
که بر حسب ارتباطی که آن شاهد باشیم . این کار هم باید براي خودش ادله داشته باشد . وقتی در هر دوره اي دبیر عوض می شود ، کسی مثل من 

 . دوره ، با دبیر جشنواره خواهم داشت ، باعث می شود ، در جشنواره ي بعد با عوض شدن دبیر ، نه او را بشناسم و نه هیئت انتخاب کار ها
 چنین.  کنند انتخاب شان بین و دهند قرار قضاوت مورد و بخوانند را نمایشنامه چهارصد 	چگونه می شود که یک هیئت بازخوان ، ظرف مدت ده روز ،

  . شود نمی برقرار عدالت اینکه یعنی این ؟ افتد می اتفاق چگونه کاري
کاري براي همه ي فستیوال هاي دنیا ، هیئت هاي کارشناسی شان اتفاقات مهم دنیا را رصد می کنند . از پدید آورندگان تئاتر دنیا دعوت می کنند که 

قدر خوب است که روزي ما ببینیم جشنواره در ایران به این سمت رفته است . فراخوان ندهند ، بازخوانی نکنند و جشنواره شان تولید کنند . چه 
 در نمایشی یک که شنوند می وقتی.  ها خبرگزاري و ها وبسایت جمله از مختلف هاي رسانه مثل باشند داشته کارشناسی هیئت بلکه ،	بازبینی نکنند

. این بهترین  بدهند جشنواره براي جدیدي کار سفارش گروه به و ببینند را کار آن عمومی اجراي در و بروند ، است هکرد ایجاد اتفاقی ، شهري
 . پیشنهادي ست که می توانم بگویم

ها را می خوانند همه ي جشنواره هاي معتبر جهان که من می دانم ، شیوه انتخابی شان این گونه است . در جشنواره فراخوانی می دهند و یک عده کار 
ا در چهار روز و بعد بازخوانی می کنند و بعد شعبده بازي می شود و مثال هفتصد متن را در پنج روز می خوانند . یا در جشنواره فیلم هم ، هشتاد کار ر

شدم انتظار داشتم ، نمایشی که در می بینند . چگونه این ها این تعداد کار را می بینند و قضاوت می کنند ؟ شاید اگر من منتخب دو جشنواره نمی 
را در بخش مرور فرستادم ولی  "توتو "شهر خودم اجراي عمومی کردم و به نظرم یک اتفاق تئاتري در شهر من بود ، به جشنواره راه پیدا کند . نمایش 

بیست سال به تئاتر برگشته بود . و با خودش مخاطب انتخاب نشد . البته کار دیگري انتخاب شد که واقعا شایسته بود . کاري از آقاي عشقی که بعد از 
هاي بسیاري آورد . آن نمایش هم اتفاق مهمی بود . من انتظار داشتم در بخش مرور جشنواره ، آن کارم اجرا شود . از طرفی چون دو تا از بخش 

 . حضور داریم جشنواره تلفیق شد و بخش جشنواره ي جشنواره ها حذف شد ، ما با این دو اثر در جشنواره
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  شود می مدرن " یستتو اولیور" وقتی
   "اصغر خلیلی "به کارگردانی » اولیور تویست«یش نقد نما

را در » اولیور توییست«نویسنده نامدار و پرکار انگلیسی رمان  "چارلز دیکنز "
 ی براي ماهنامهــــبه صورت پاورق 1839تا  1837له سال هاي ـــفاص

"Bentleys Miscellany"   نوشت . این رمان دومین اثر وي	شخصیت.  بود 
سربچه یتیم و بی کسی است که ماجراهاي پرفراز و نشیب بسیاري را پ رمان اصلی

 . پشت سرگذاشته و در پایان عاقبت به خیر می شود
این رمان به واسطه قابلیت هاي دراماتیکش بارها مورد توجه دست اندرکاران سینما 

قرار گرفت و از روي آن ده ها فیلم ، نمایش ، سریال ، انیمیشن و ، تئاتر و تلویزیون 
می گذرد » تویستاولیور«از شهرت جهانی و فراگیر  ... ساخته شد . بیش از یک قرن

و این رمان همچنان به عنوان یک منبع اقتباس مورد استفاده فیلمنامه نویس ها و 
ن اقتباس سینمایی از این رمان نمایشنامه نویس ها قرار می گیرد . شناخته شده تری

 فاگین نقش در "گینس الگ"با بازي  1948در سال  "دیوید لین"، فیلمی است که 
 نتوانست پنج و هزار دو سال	در رمان این از "پوالنسکی رومن" اقتباس.  ساخت

 . کند تکرار را "لین" »تویست اولیور« موفقیت

تالش کرده تا اجراي مدرنی از رمان معروف دیکنز ارائه دهد . او با بهره گیري از المان هاي » اولیور تویست«با نمایش  "اصغر خلیلی"
فعلی  دنیاي مدرن همچون موتورسیکلت ، تلفن همراه ،ماشین حساب ، دستگاه پوز و ... پیام نمایش و محتواي منبع اقتباس را به روزگار

تسري می دهد و بر این نکته تأکید می ورزد که هنوز هم اولیورهاي زیادي در سرگردانی و نابسامانی به سر می برند و نسل بچه یتیم 
براي زندگی «هایی که محتاج یک لقمه غذا هستند نه تنها منقرض نشده بلکه تکثیرهم یافته است . جک در جایی از نمایش می گوید : 

سایه می افکند و یادآور » اولیور تویست«؛ این واقعیتی است که بر سرتاسر نمایش ...» زمه : یکی جاي خواب ، یکی غذا دو تا چیز ال
 در و غذا به انسان نیاز	 تا که دارد اشاره نکته این به که است »نیازها مراتب سلسله« نظریه به معروف " مازلو آبراهام "نظریه معروف 

 و مفرط میل این "خلیلی".  کند حاصل تعالی و رشد شخصیتش که داشت انتظار او از توان نمی ، نشود برطرف پناهسر به نیاز	 بعد مرحله
ر به سیرکردن شکم را خیلی خوب به نمایش می گذارد چه در صحنه هایی که بچه هاي یتیم خانه به غذا حمله ور می شوند ناپذی اجتناب

   .انی) کف خیابان به لقمه نانی که جک برایش پرتاب کرده ، گاز می زندو چه در صحنه اي که اولیور (الهام شعب
مایش زیاد از کتاب فاصله نمی گیرد . ترتیب رخدادها تقریبا به همان گونه اي است که در کتاب آمده و بخشی از وقایع پایانی هم حذف ن

 داشته آشکار پرهیزي فرعی و جانبی ماجراهاي به دندا میدان از و کرده فشرده و خالصه را رمان خوب خیلی "خلیلی"شده است . 
   . است انجامیده نمایش ریتم شدن سریع به رویکرد این	که
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مدیریت زمان کارگردان از صحنه افتتاحیه تا قبل از صحنه مکالمه برانلو (منوچهر علیپور) با مستخدمش مناسب است اما از این صحنه 
 . ه به طول می انجامندبه بعد مدیریت زمان از دست کارگردان رها شده ، نمایش از ریتم افتاده و صحنه ها بیش از انداز

پرورانده شده و » تیپ«و نمایشی کردن ماجراها قابل دفاع است . نقش ها به تبعیت از رمان در قالب » نمایشنامه«به » رمان«روند تبدیل
» ولیور تویستا«؛ این آدم ها بیشتر به جهان نمایش تعلق دارند تا به ادبیات و رمان دیکنز . » شخصیت«گسترش یافته اند ، نه در قالب 

از آن دست رمان هایی است که تیپ/پرسوناژهاي منفی اش بسیار قابل بحث و پرقدرت تر از پرسوناژهاي مثبت آن هستند ؛ فاگین چه 
در رمان دیکنز چه در بسیاري از تولیدات نمایشی و تصویري اقتباس شده از این رمان از نظر دراماتیک پرسوناژ قوي تر ، پیچیده تر و 

ژهاي منفی در ادبیات کالسیک محسوب می گردد که جاودانه پرسونا/تیپ بهترین از یکی فاگین. 	ی تري نسبت به اولیور داردنمایش
وبرداري قرار ــــشده و همچنان به عنوان یک تیپ یا کلیشه براي خلق مرد شارالتان حریص در سینما ، تئاتر و سایر هنرها مورد الگ

با ظاهر خاص و رفتار دافعه برانگیزش به عنوان یک یهودي که سلطان جیب برها  "دیوید لین"نمایی می گیرد . فاگین در نسخه سی
 را	 "گینس الگ "است ، معرفی می شد ، این نکته اعتراض یهودیان را برانگیخت و تهیه کننده مجبور شد هفت دقیقه از کلوزآپ هاي 

گینس  و لین که فاگینی ترتیب این به داشتند اعتراض گینس اطوارهاي و ادا به نسبت که بودند بازها همجنس بعدي گروه ، کند حذف
ضمن » اولیور تویست«در نمایش  "خلیلی"به تعویق افتاد .  1951خلق کردند به قدري حساسیت برانگیز شد که نمایش فیلم تا سال 

ز به این شارالتان پیر اضافه کند ، اما در مورد حفظ تیپ فاگین سعی کرده ویژگی هاي نمایشی ابداعی و جدید مورد نظر خودش را نی
 و ها انیمیشن و	 "لین دیوید"	نانسی (رامونا شاه) و اولیور او همان نانسی و اولیوري را به ما نشان می دهد که پیش تر از این در فیلم 

 رابطه به که است عمیق قدري به اولیور و نانسی عاطفی رابطه رمان، در.  ایم دیده) نوجوانان و کودکان مصور کتب( ها استریپ کمیک
د ؛ دیکنز این رابطه را خوب و باورپذیر از آب در آورده است اما متأسفانه در نمایش این رابطه خیلی خلق شو می تبدیل فرزندي و مادر

ند نمایش بوده است . بیلی الساعه و بدون پیش زمینه شکل می گیرد که احتماال ناشی از محدودیت زمانی و اصرار بر حفظ ریتم بسیار ت
سایکس ( علیرضا مهران ) و برانلو چندان مورد توجه نمایشنامه نویس نبوده اند و در مقایسه با رمان ، شبحی از آن ها در نمایش باقی 

با  "خلیلی"است؛ مانده است . یکی از بزرگ ترین ایرادات وارد بر رمان دیکنز ، عاقبت به خیر شدن اولیور به واسطه آشنایی با برانلو 
رمان و جایگزین کردن آن با فینالی تفکر برانگیز و نه چندان خوش بینانه موفق شده تا بر این نقطه  " Happy End "کمرنگ کردن

  . ضعف غلبه کند . نمایش در نقطه اي پایان می یابد که انگار هنوز هم آینده اولیور و همتایانش متالطم و با تهدیدهایی مواجه است
شهود است اما حاصل کار خالی از ایراد نیست . حرکات م کامال هایش نوآوري و دیکنز رمان کردن نمایشی براي	 "خلیلی "ش تال

ریتمیک دسته جمعی بازیگران ، اجراي قابل قبول ، زمانبندي مناسب و تطابق درستی با موسیقی دارد . اجراکنندگان حرکات ریتمیک 
ري برقرار کرد . ورود پرسوناژها بهت هماهنگی شد می بیشتر تمرینِ و کنترل ، هدایت کمی با	شوند . در برخی صحنه ها از خط خارج می

از چهار جهت به صحنه پویائی خاصی به نمایش بخشیده است و فضا و موقعیت ها را طبیعی تر جلوه می دهد . در صحنه نشست 
نیست ، در چنین نشست هایی معموال مأموران بسیار نزدیک تر از آن مطبوعاتی محل استقرار دو مأمور عینکی نسبت به بامبل صحیح 

چه که در نمایش می بینیم کنار شخص اصلی می ایستند . بخش عمده اي از باورپذیري تیپ ها مدیون بازي حرفه اي بازیگران و چهره 
 . پردازي بسیار حرفه اي نمایش است

شده و نقش هاي به چشم آمدنی و خاصی را می پذیرد ، این بار در نقش فاگین  که در سال هاي اخیر بسیار پر کار "خسرو شهراز "
خوش درخشیده است . او صداي انعطاف پذیر و بیان بسیار خوبی دارد و آنقدر بر میمیک مسلط است که می تواند زیر گریم سنگین هم 

  موفق زیرا است نمایش این بازیگران ترین انســش شخو از یکی	 "تبریزي نوشین "احساسات و عواطف را در چهره اش بازتاب دهد . 
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هاي حساب شده اي دارد ، باالخص » ژست«شده یکی از به چشم آمدنی ترین نقش هاي نمایش( خانم مان) را از آن خود کند . رامونا شاه 
، این درك درست در چهره  ژست نشستنش کامال دقیق و منطبق بر نقش است . گریمور نمایش درك درستی از تیپ ها داشته است

رفه اي ـــپردازي فاگین ، تابوت ساز ، پزشک و خانم مان کامال نمود دارد . بازیگران تئاتر نیک می دانند که چقدر یک گریم خوب و ح
ستند . نقش بخش مهمی از موفقیت خود را مدیون هنر چهره پرداز ه» اولیور تویست«می تواند به ایفاي نقش شان مدد رساند . بازیگران 

طراح لباس در فضاسازي و نزدیک کردن نمایش به حس و حال داستان غیر قابل انکار است اما حاصل کارش بدون ایراد نیست . لباس 
هاي نانسی و جک بیش از حد نو، تمیز و بدون لکه و چروك هستند ، در حالی که محل زیست ، سبک زندگی و شغل آدم هایی که این 

دارند ، ایجاب می کند که پوشش کهنه و نه چندان تمیز و اتوکشیده داشته باشند . کاله گیس ها خوش رنگ و خوش  لباس ها را بر تن
بافت و لباس ها خوش دوخت هستند . ظرافت هاي موجود در ظاهرآرائی بازیگران تحسین برانگیز است . در این زمینه می توان اشاره 

 . ن یا زیورآالت خانم مان و نانسیکرد به گوشواره، ساعت جیبی و شالق فاگی
به نظر می رسد کارگردان حین اجرا گاه بین ماجراهاي مختلف و پرسوناژ هاي متعدد گیر می کند و موقتا کنترل صحنه از دستش خارج 

 مثل یمــحجی هاي رمان کردن نمایشی ؛	می شود اما خیلی به موقع و درست لب مرز موفق می شود تا بر جریان کار مسلط گردد
 و بهترین از یکی فجر تئاتر جشنواره هفتم روز تا »تویست اولیور«.  است دشوار واقعا پرسوناژ و ماجرا تعدد واسطه به »تویست اولیور«

 . د مهم محسوب می گرددرخدا این ها نمایش ترین اي حرفه
نویسنده میهمان - دکتر شهرام خرازي ها    
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  گیرد قرار معنوي چه و مالی لحاظ از چه دولت الویتهاي جزء هنر امیدوارم:  صامتی ژاله

 " سرخ برف "امسال در جشنواره تئاتر فجر با نمایش  ژاله صامتی بازیگر و کارگردان تئاتر ،
 نمایش این است قرار و	دارد حضور ایران تئاتر مرور مسابقه و ایران تئاتر مرور بخش دو در	

تئاتر 	هبهان این به.  رود نهصح روي به باران تماشاخانه در جشنواره روز آخرین در
  . مصاحبه اي با وي انجام داده است که می توانید در ادامه بخوانید		فستیوال

  ؟ کردید	امسال چقدر کارهاي جشنواره تئاتر فجر را دنبال
 جشنواره در نکردم فرصت حال به تا بودم کاري به مشغول چون	راستش را بخواهید من

 را نمایشم اجراي که خواستم جشنواره ریز برنامه مسئولین از مه دلیل همین به ، ببینم	کاري
 . دهند قرار	 جشنواره پایانی هاي روز در

که در بخش مرور اجرا خواهد  "برف سرخ  "از شروع جشنواره من تمریناتم را براي نمایش 
شب است ، دقیقا زمانی است  8تا  6شد ، شروع کردم ولی از طرفی چون ساعت تمرینات ما 

 .  که نمایش ها اجرا می شوند و به همین دلیل نتوانستم کاري را ببینم
 

 که از جشنواره به گوشتان رسید چیست ؟نظرتان درباره ي حاشیه ها و اخباري 
ام ،  می دانم که بودجه خیلی کمی براي جشنواره امسال درنظر گرفته شده است . از بودجه ي سال هاي گذشته اطالعی ندارم ولی از همکاران شنیده

 . بودجه اي که امسال براي گروه ها در نظر گرفته اند خیلی کمتر از سال هاي پیش است
 . شنواره امسال با کمبود سالن مواجه شده است . شنیده ام سالن هایی بودند که جشنواره توان پرداخت هزینه ي آن را نداشتهمین طور ج

 تعمیر سالن هاي تئاتر شهر چه تاثیري داشت ؟
ورد . حاال که دو تا سالن تئاتر در حالت عادي هم ما سالن نمایش کمی داریم و حتی اگر یک سالن کم شود به خودي خود تئاترمان به مشکل بر می خ

 . یر است حتما مشکالتی را براي جشنواره به وجود آورده استدر حال تعمشهر 

 در جشنواره فحر چه تغییراتی نسبت به اجراي عموم دارد ؟ "برف سرخ  "اجراي نمایش 
زانسن هایی را که فکر می کردم ، اگر روتوش شود بهتر خیلی فرق عمده و کلی ندارد . من دلم می خواست ضعف هاي بازیگري و همچنین ضعف در می

 . نداشتیم اختیار در مناسبی سالن که کردیم اجرا حالی در را آن بالفاصله و نداشتیم تمرین براي زیادي فرصت ما	است ، رفع کنم . به این دلیل که
ار آمدیم اما االن شرایط بهتر بود کن آنجا شرایط با واقع در نداشتم ارک این براي مناسب سالن همچنین و نداشتیم نیز تمرینی نداشتیم	چون ما فرصتی 

 پیش به را کار حوصله با توانستیم االن خوشبختانه. کنیم روتوش را موسیقی هم و بازیها هم نیست بد کردم فکر.  داشتیم نیز روزه	 10و یک فرصت 
  . باشیم داشته وبخ اجراي دو	 میرویم اجرا دو فقط اگر	 اهللا انشاء	 که ببریم

 بود بهتر شرایط االن اما آمدیم کنار آنجا شرایط با واقع در نداشتم کار این براي مناسب سالن همچنین و نداشتیم نیز تمرینی نداشتیم	چون ما فرصتی 
 ن توانستیم با حوصله کار را به پیشخوشبخــتانه اآل . کنیم روتوش را موسیقی هم و بازیها هم نیست بد کردم فکر.  داشتیم نیز روزه	 10 فرصت یک و
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 . باشیم داشته خوب اجراي دو	 میرویم اجرا دو فقط اگر	 اهللا انشاء	خوشبختانه االن توانستیم با حوصله کار را به پیش ببریم که 
 کار بعدي تان در تئاتر چیست ؟

 . اند نداده جوابی هنوز اما ، دهند جواب هستم منتظر فعالً که ام داده ایرانشهر	یک متن به 

 . صحبت پایانی اگر دارید بفرمائید
که در انتها اگر وقتی باقی ماند به آن فکر کنند . امیدوارم که براي همه ما در تئاتر اتفاقات خوبی رخ دهد . فرهنگ و هنر ، ته مانده همه چیز نباشد 

ي ، ا ریشه ي مساله یک از دارند اینصورت غیر در که بدانند مسئولین و	امیدوارم هنر جزء الویتهاي دولت چه از لحاظ مالی و چه معنوي قرار گیرد
 .  شوند می	سرسري رد 
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  است نزدیک من ذهنی دیدگاه به " ها کلفت " نمایشنامه:  نمازي دانیال

در  1393بهمن بود ، در روز نهم 	ژان ژنه " کلفت هاي "که برداشتی آزاد از متن  "کلفت ها  "نمایش 
در سالن استاد ناظرزاده تماشاخانه ایرانشهر 		دانیال نمازي	سی و سومین جشنواره تئاتر فجر به کارگردانی

است که به جشنواره بین 	دانیال نمازي		کارگردانی اولین ، اي دقیقه90 اجراي 		به روي صحنه رفت . این
 		با کارگردان جوان این نمایش را ،		تئاتر فستیوال	خبرنگار مصاحبه	المللی تئاتر فجر راه پیدا کرده است . 

    .وانیدبخ ادامه در توانید می
  چه شد که به سراغ این متن رفتید ؟

متون زیادي را خواندم و بعد از ژان پل سارتر ، با ژان ژنه آشنا شدم . دیدم که می توانم 
 . است این متن را کار کنم ، چون احساس کردم که به دیدگاه ذهنی من نزدیک

  دیدگاه ذهنی شما چیست ؟ 
در آن به دنبال آرزوهاي خودشان می  تعریف شده که همه یک چهارچوب الکی براي همه

گردند . حاال معلوم نیست که این آرزوها خوبند یا بد ؟ کلفتها ، ناخودآگاه به دنبال هویت 
هویتش را از خانم می گردند . چون کسی که این متن را می خواند ، احساس می کند که 

وقتی جلوتر می رویم ، می بینیم آدم هایی هستنــد که هویت آدمهاي  . استدست داده 
ا را به رسمیت می شناسندشان که مانند خودشان شده ه آن 	دیگر را از آن ها می گیرند و وقتی

 بخش ی بخش روایتی بصورت اپرایی و دیگري ــــباشند . من این ها را در دوبخش گذاشته ام : یک

ا را به رسمیت می شناسندشان که مانند خودشان شده باشند . من این ها را در دوبخش گذاشته ام : ه آن 	یدیگر را از آن ها می گیرند و وقتمتن اصلی نمایشنامه . 
 از ، آوازي 	یکی بخش روایتی بصورت اپرایی و دیگري بخش متن اصلی نمایشنامه . بخش اپرایی به ملموس شدن متن اصلی و برداشت من کمک می کند . در بخش

م : ما ـــیک آدم بزرگ منقبض . ما وقتی بچه هستیم هیچ چارچوبی در زندگی مان نداریم . هر چه را که می بینیم ، می خواهی و ام دهکر استفاده کوچک بچه یک
ر ــــرا درب رچوب ها مامی خواهیم دکتر بشویم ، ما می خواهیم مهندس بشویم ، می خواهیم فضانورد بشویم و ... ولی به مرور زمان که سن مان باالتر می رود ، چا

م شان را نمی کشند . بازي می گیرد و همین ، قدرت تفکر را از ما می گیرد . ما می توانیم خودمان را این قدر محدود نکنیم . کلفت ها ، حتی در آرزوهایشان هم خان
 . می گردند ’هیچی ‘ دنبال چون 	می کنند و تا می خواهند خانم را بکشند ، ساعت زنگ می زند .

  چطور به ایده هاي کارگردانی رسیدید ؟و  قت تمرین داشتید ؟چند و 
فقط شش ، هفت ماه روي متن کار کردم . تصاویري در ذهن داشتم و طبیعتا در حین اجرا هم به ایده هاي جدیدي رسیدیم . در کل ذهن من ،  . شش ماه

 . تصویرسازي خوبی دارد
 در مدت تمرین بازیگر هم عوض کرده اید ؟ 

 سی شش ماه تمرین کنیم و کنار بگذاریمش ، بلکه خیلی ها آمدند و بازي کردند و به کار ماـــر دارم . البته این طور نبود که با کــن وسواس زیادي روي بازیگبله ، م
 . نمی خوردند که عوضشان کردم

 



 

 110    
 

  

  "آنتیگونه  "عکس هایی از نمایش خیابانی 
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  فجر تئاتر ي جشنواره بوي بد " پپرونی "
  

ی بر ــشار آن الزاما مبنـــاطبین عزیز است و انتــمطلب زیر از سري نوشته هاي مخ
د . همچنین خوانندگان می توانند هر گونه یادداشتی در تائید یا نمی باش	تئاتر فستیوال		تایید

انتشار داده ” یادداشت هاي شما“ارسال نمایند تا در بخش 	تئاتر فستیوال	تکذیب این مطلب را به
 . شود

چیز بدي از  "پپرونی"پپرونی پیتزاي خوشمزه اي است ولی نمایش  - خاطره سروستانی
 . کار درآمد

، نمایشی ست بی قصه ، بی محتوا ، بی مفهوم  "مسعود طیبی"ارگردانی به ک "پپرونی  "
و بی انتها . نمایشی که تنها حرفش این بود که هرچه جلوتر بروي و مشکلی را بیشتر 

 دلیل همین به گویی و	بشکافی ، گندش بیشتر در می آید و بوي آن بلندتر می شود 
 ، بزند خاصی حرف حتی یا و برسد اصیخ ي نتیجه به اینکه بدون هم کارگردان که است

 ! شودن بلند این از بیشتر آن بوي تا کند می جمع را نمایش

سوژه ي بدي دارد . سوژه اي که نه گره اي در داستان ایجاد می کند و نه تعلیقی . سوژه اي تکراري که با بازي بد بازیگران و  "پپرونی  "
 . گاه آنها بیش از پیش خسته کننده می شود تپق هاي گاه و بی

 در این کار به ظاهر تئاتر ، نه کارگردانی تئاتري است و نه بازي بد بازیگران که فقط با حرکت هاي مارپیچ و خنده دار خود در دکوري که
 . سخر وار وا می دارداداي تئاتري بودن را در می آورد ، حرکت می کنند . حرکت هایی که تماشاگران را هم به خنده ي تم

 . تنها اداي تئاتر بود ، ادایی که به هیچ عنوان در حد و اندازه ي جشنواره ي بین المللی تئاتر فجر نیست "پپرونی  "در هر حال باید گفت 
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  * فروشنده یک انگیز غم مرگ یا " بهتر زندگی یک "
  به کارگردانی شهاب حسین پور به بهانه نمایش آن در سی و سومین جشنواره تئاتر فجر "یک زندگی بهتر  "یادداشتی بر نمایش 

یک اثر جذاب و دیدنی است ، با یک قصه ایرانی و به روز ،  "یک زندگی بهتر  "
نده و البته یا دکور فعال و خالقانه و کارگردانی و میزانسن اصولی و سرگرم کن

 . بازیگرانی که به خوبی از عهده نقش خود برآمده اند
قصه این نمایش ، قصه خانواده اي است که از نظر مالی تحت فشار هستند و خانه 
محل سکونتشان در آستانه ي مصادره شدن است و بچه ها و مادر خانواده ، پدر 

استفاده از مزایاي را مجبور می کنند که نقش یک جانباز را بازي کند تا با 
جانبازي زندگی خود را نجات دهند ، اما باعث مرگ پدر خانواده شده و در واقع او 

 . را می کشند
آرتور میلر است  "مرگ فروشنده  "در واقع همان داستان  "یک زندگی بهتر  "

که احتماال نویسنده ناخودآگاه دچار این شباهت شده ، شباهتی که آسیبی به اثر 
   . لبته کشف آن نیز نیازمند تیزبینی مخاطب استنزده و ا

استفاده از مواد ساده براي طراحی دکور و توجه به جلوه هاي بصري مورد نیاز 
 ایش ، مخاطب را با صحنه اي ساده و کارآمد ـــبراي تعریف کردن هرچه بهتر نم

مواجه می کند که فضا سازي مناسبی ایجاد کرده و بدون آزار چشم و یا به هم ریختگی هاي احتمالی ، به بازیگران کمک می کند راکورد 
 . خود را حفظ کرده و به بهترین شکل ممکن از عهده ایفاي نقش خود برآیندهاي 

میزانسن ها نیز کارآمد و ساده است و کارگردان به خوبی از عهده تئاتري کردن قصه برآمده و با استفاده ي درست از نور پردازي ، هم 
 . امه را شخصیت پردازي کرده و به مخاطب معرفی می کندمکان و زمان و موقعیت قصه اش را تعریف می کند و هم پرسوناژهاي نمایشن

علی رغم داستان ساده اش ، ریتم جذابی دارد و با گره ها و خرده پی رنگ هاي خود و تعلیق هایی که ایجاد می کند  "یک زندگی بهتر  "
 . مخاطب را تا آخرین لحظه با خود همراه نگه می دارد و هر لحظه شوکه می کند

را قابل وصول است ــــبا کمی اصالح و یک اجراي صد در صد کامل ، که با کمی دست کاري همین اج "یک زندگی بهتر  "نمایشنامه 
علی رغم اجراهاي متفاوت باز هم می تواند دیدنی باشد و  "مرگ فروشنده  "می تواند به یک اثر ماندگار تبدیل شود که همچون 

 . فراموش نشدنی
_______________________________________________ 

  اثر آرتور میلر "مرگ فروشنده  "اشاره به نمایشنامه ي مطرحی با نام  *
  

 نویسنده مهمان _المیرا نداف دکتر 
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  ام گرفته الهام خودم زندگی از را " من خاطر به فقط ":  یثربی چیستا

چیستا یثربی پس از سه سال دوري از دنیاي تئاتر ، امسال در سی و سومین جشنواره 
است . نمایشی که در پنجمین شرکت داشته  "فقط به خاطر من  "تئاتر فجر با نمایش 

روز جشنواره تئاتر فجر در سالن چهارسو از مجموعه تئاتر شهر به روي صحنه رفت و 
  تئاتر فستیوال	رنگارـــخب.  گرفت قرار مخاطبان جانب از	قابل توجهی	مورد استقبال

  .ید بخوان ادامه در را آن توانید می که است داده انجام		گفت و گویی را با چیستا یثربی

و ایده ي شکل  "	فقط به خاطر من " در ابتدا لطفا توضیحی در مورد نمایشنامه
  . گیري آن بدهید

 پنج تقریبا من.  نرسید من ذهن به شبه یک "فقط به خاطر من"ایده ي نمایشنامه ي 
 به فقط" نمایش اساسی ي پایه کم کم.  کردم زندگی ایده این با	 86 سال از یعنی سال

این نمایش در مورد یک زن حساس نویسنده است که به دلیل  .شد نوشته	 "من خاطر
اهم ـــــکج فهمی هاي اجتماع از رفتارش ، خودش هم نسبت به خودش دچار سوتف

 به نسبت که عشقی تواند نمی و رفته اشتباه زندگی در را راه کند می فکر و	می شود 
یمان ـرده است پشک انتخاب که راهی از اوقات خیلی و کند ابراز او به را دارد دخترش

 رداري ـــلب رفتگر شهقامرد ناجی وجود دارد که گاهی در ش یک ـــمی شود . در ذهن

  

او همه چیزش را  . ندکن حل را مشکلش توانند می ها این کند می فکر و کند می دل درد او با	 110و گاهی در قالب پزشکش و گاهی در قالب پلیس 
ا ، و می بیند که دخترش یک خانم سی ساله شده است و عالقه اي به مادرش ندارد . ناگهان که دوباره به جوانی از دست می دهد حتی عشق دخترش ر

ن این زن برمی گردیم تصمیم می گیرد که نوع زندگی اش را عوض کند . تصمیم می گیرد منتظر نباشد تا دیگران براي او تصمیم بگیرند و دیگرا
اهی و خودباوري جدیدي می رسد و اینکه تا خودش پنجره ي خانه خودش را نشکند و داخل نرود ( چون وقتی آمده کمکش کنند . در آخر به خود آگ

 مجبورم من گوید می آخر در و	بود آشغال را پشت در بگذارد ، پشت در مانده بود ) حتی اگر به او دیوانه و غیر متعادل بگویند ، کاري پیش نمی رود 
خرده شیشه روي سرتان نریزد . یعنی پس به یک تعاملی هم با مردم می رسد . به هرحال به داخل خانه می رود .  باشید مواظب ، بشکنم را پنجره این

و دخترش خانه اي که سال ها درش به روي او بسته بوده است . این خانه تمثیل است . خانه جایی است که انسان به آنجا تعلق دارد . جایی که قلبش 
جایی که خالقیتش در آن شکوفا می شود . این جمله ي آخر نمایش خیلی براي من مهم بود و چند بار به بازیگرم گفتم یادت باشد این  در آن است و

. خرده شیشه ها تمثیل از خرده شیشه هاي  "مواظب باشید من می خواهم این پنجره را بشکنم ، خرده شیشه ها روي شما نریزد"جمله را بگویی 
ت . من دوست دارم این را پررنگ کنم . ما دائم داریم در میان خرده شیشه هاي دیگران راه می رویم . یعنی دیگران قصد نداشتند ، ولی اجتماعی اس

را به  زمین را پر از خرده شیشه کرده اند، مثل کسی که پوست موزش را روي زمین بیاندازد ولی قصد زمین زدن من را نداشته ، ولی چون پوست موزش
 د قبلی گاهی خرده شیشه هایی روي سر آدم ـــــنس باشند و بدون قصـــمین انداخته است من زمین می خورم . مردم جامعه ما هم بدون اینکه بدجز
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من می خواهم پنجره را بشکنم ، مواظب باشید خرده  می ریزند که سال ها طول می کشد که آنها را جمع کنیم . این زن این تذکر را می دهد که
    . شیشه روي سرتان نریزد
 خود به باشد داشته خالقیت نتواند اگر انسان یک. 	است خالق انسان یک هاي محرومیت به راجع	 "من خاطر به فقط"به طور خالصه داستان 

 می طی را سیري و شود می افسردگی و پرخاشگري	دچار و کند می سرکوب خودش در را خالقیت این 	و شود می سرکوب دچار و رسد می ویرانگري
که زن نمایش ما طی می کند . پس در واقع این نمایش در مورد خالقیت و انکار خالقیت توسط جامعه و تالش زن براي رسیدن به مفهوم جدیدي  کند

و اگر بتوانید خاطره ي خوبی با خودتان و افراد خانواده تان بسازید ، حرف دیگران  از خالقیت است . و آن این است که اگر بتوانید با خودتان کنار بیایید
به این ، دیگر نباید براي شما مهم باشد و هر قضاوت بی معنایی براي شما بی اهمیت می شود . این زن دائما از قضاوت مردم می ترسد و در پایان 

کند ، ستاره ي خودش را دنبال کند ، حتی اگر این ستاره براي دیگران اصال ندرخشد و فقط نتیجه می رسد که خودش راه سرنوشت خودش را دنبال 
 من هاي نمایشنامه معدود از یکی این.  است	براي تو بدرخشد ، در نهایت به رستگاري می رسد وگرنه رستگاري وجود ندارد و در این دنیا فقط حبس 

نمی میرد . خیلی در مورد  خانم این نمایشنامه این در.  میرند می آخر در همه من هاي نمایشنامه راکث در چون.  شود می تمام امیدوارانه که است
شود و راه انتهاي آن با گروه بحث می کردیم و بعضی از آقایان گروه دلشان می خواست که این خانم در آخر بمیرد . گفتم چرا باید بمیرد ؟ بلند می 

 . آمد وجود به	 "من خاطر به فقط "ر بود که زندگی اش را عوض می کند . اینطو
در آن صحنه اي که  "م : ـــــبعضی از صحنه ها بارها و بارها در سر تمرین و حتی بعد از تمرین بازنویسی می شد . امروز به بازیگرم زنگ زدم و گفت

وي نمک ننوشته است دو هزار و صد و بیست تومن ، چرا شما می روي و از آقا کریم نمک بخري و با او سر نمک دعوا می کنی ، باید بگویی که مگر ر
نه عزیز من این متن همچنان در ذهن من سیال است  "گفتم :  "مگر قرار است باز هم اجرا برویم ؟  "بازیگرم گفت :  "دو هزار و دویست می گیرید . 

دند و خوشبختانه در این دو اجرا با استقبال خوب مردم روبرو شد و من من به این متن افتخار می کنم و به آن پیشنهاد چاپ دا "و تغییر می کند . 
شرمنده دویست نفري شدم که در سانس دوم پشت در ماندند که خانواده بچه هاي گروه هم جزو آن افراد بودند که بلیط داشتند و جا نبود . 

 دیگري یا و ریخت می تراش مداد آشغال دیگري سر روي یکی مثال گفت می دخترم ولی ندیدم خودم من.  بودند هم ناجور افراد برخی جمعیت	در
 و چطور شده است اینها را راه داده اند ؟ بعد پدر مادر یکی از بچه ها به نام الهه در نقش دختر خانواده پشت در ماندند . این ها بلیط ریخت می کاغذ

 .  شوند سالن وارد نتوانستند	داشتند ولی
ز ـــــها را تاریک نمی کردیم و نور آبی و سب صحنه بین	سانفیس	هفتاد درصد اجرا دیده شد . چون اجراي پر تنشی بود و ما درباید بگویم متاسفانه 

 بازیگر گفتند می ، بردارد چیزي میز زیر از تا شد می خم بازیگر وقتی مثال ، گفتند می متلک ها بازیگر به مردم دیدم دوم سانس در ولی	می دادیم ،
ن طوري بوده که مردم حتی اگر متلک هم می گفتند ، م کار که خوشحالم ولی	. دهم تغییر را دوم سانس شدم مجبور	. است کرده مردم به را پشتش

 یک که صورتی در ولی بودیم گذاشته مریم را دختر آن اسم اینجا ما مثال.  شود می جبران اشکاالت عمومی اجراي در انشاهللا	آمده بودند کار را ببینند .
ري ؟ مگر جزو اقلیت هستی که این اسم را روي تو گذاشته اند . که دا بدي این به اسم چرا گفت می او به پلیس که داشت من مثل غریب و عجیب اسم

 هیات جزو را من مثال و سیما و صدا حراست در حتی	دختر می گوید خب پدر من را نبش قبر کنید ، آخر همیشه این حرف را به من هم می زدند
 در	 چیستا.  نداشت مشکلی بودم هم	اقلیت اگر تازه	ید هم هستم . س و ام شیعه من	. است	اقلیت اسمش گفتند چون نکردند استخدام و نکردند علمی
 را اسمت پدرت چرا گوید می او به پلیس.  غم یعنی فارسی در کیارا.  ست " کیارا " کار دختر اسم هم من متن در.  دارایی و دانش یعنی باستان ایران

   . ر سانسور شده بود و انشااهللا در اجراي عمومی می آیددیگ ها این.  بدهد رواج جامعه در را غم خواسته می ؟ غم گذاشته

ی ساین نمایش خیلی حدیث نفس بود ، اصال نمی خواستم اینطور بشود . می خواستم در مورد جامعه شناسی هنرمندان باشد که نتیجه شد جامعه شنا
ا همه زنان تنهاي هنرمند . زنانی که مردي پشت سر آنها نیست که عربده بکشد و حق آنها را بگیرد . خودشان باید حقشان را بگیرند . آن صحنه ه

 افشا جور کی نمایش این واقع در و	واقعی بود . من بدون اینکه بخواهم به این سمت کشیده شدم . براي اینکه در این سه سال از تئاتر محروم بودم 
  د دیوانه ــــنه می گوین "گفتم :  "ترسیدي پشت سرت بگویند دیوانه است ؟! ن ":  گفت دخترم ، بردم نقد زیر شدید را خودم هم من یعنی	.  بود گري
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 " . است ولی هم خودم را نقد کردم و هم مردمی که باعث می شوند یک نفر از نظر آنها دیوانه جلوه کند 

 این اتفاق میزانسن هاي شما را هم تغییر داد؟ .	یل ازیاد جمعیت مجبور شدند دکور را عقب تر ببرندگویا به دل
 به را خودش و 	ی انداختدر میزانسن من همانطور که زن پنجره را می شکند ، باید بین مردم می آمد . ولی نمی شد . شما جمعیت را دیدید . باید ابتدا نیمکت را م

جا نبود . اصال جا نبود که من به داخل  "، گفت :  "چرا نگفتی ؟!  "و کار با این تمام می شد . به بازیگرم گفتم :  "سالم دخترم  "د و می گفت : خانه می کشی داخل
 " . مردم بروم

نیمکت ، جلو بود . چون اصال الزمش نداشتیم . طراح  ما از نیمکت به بعد شروع می کردیم . چند بار به ما گفتند دکور را عقب تر ببرید . یعنی ما که در اول آمدیم دکور
ودم بود که به شخصه به آن صحنه ي من نیز آخر اجرا به کار اضافه شد و از اول کار با من نبود . تمام میزانسن ها ، روزنامه ها ، چهارپایه و نیمکت خالقیت هاي خ

 آشغال	م یک پایش را دمپایی انگشتی بپوشد و پاي دیگر را پوتین . چون خود من هم این گونه دم در رسیده بودم . حتی طراحی لباس . من به مارال مختاري گفته بود
 از دکور اینکه براي.  نیفتاد پسر صورت روي نور و شد خارج نوري خط از دکور ، بود زیاد جمعیت که آنقدر ولی	. بودم گرفته الهام خودم از را چیز همه و کنم می خالی

سال را رد کرده ام . در نمایش هم زن می گوید سی و  40سالم بود که اولین فجر را شرکت کردم و االن هم  13بود . این اولین سال من که نیست ، من ط خارج شده خ
 . چند سال ، من هم دقیقا نمی دانم چهل و چند سالم است
 داغ خواهم نمی.  نگرفتند عموم اجراي هرگز که کردم اجرا فجر در را " چنگیزخان " و	 "میرزاده ي عشقی "این مهم است که انشاهللا به ما اجراي عموم بدهند . من 

 . بماند دلم روي هم اجرا این
  ؟	خط پایانی است بر گوشه گیري شما از تئاتر"فقط به خاطر من  "پس در واقع 

و کتاب چاپ کرده ام . چند قصه نوشته ام که کاندیداي کتاب سال و چند  گوشه گیري من فقط در تئاتر بوده و در رمان و قصه و شعر من به شدت فعالیت داشته ام
ید ؟ رفتن و آمدنش بد شعرم کاندیداي جایزه ي پروین اعتصامی شد . ولی در تئاتر فقط داوري استانی و منطقه اي را بر عهده داشتم . خب این به چه کار من می آ

.  کنم کارگردانی خواهم می من گفتم می طاهري آقاي و آشنا قادر آقاي به دائما	بعد سه سال به من نداده اند . مننوز پولش را ه چون بود پول بدون ضمن در	نیست و
آقاي یعقوبی  به بروید.  است بزرگتر من از یعقوبی آقاي هم االن یا و کردند می کار سمندریان آقاي چرا پس گفتم می.  اید شده بازنشته و دارد سنی یک نه گفتند می

سال بعد از من . من سال  10اولین کارش را انجام داد یعنی  77بگویید بازنشته شود . چرا به من می گویید ؟ آقاي یعقوبی از من دیرتر وارد تئاتر شد . آقاي یعقوبی سال 
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 چگونه ارزیابی می کنید؟خانم یثربی شما جشنواره ي فجر امسال را بطور کلی از لحاظ میدیریت و کیفیت آثار 
قط از دوستان خبرنگارم می من کارها را ندیده ام و از این و آن می شنوم که کارها خیلی خوب نیست . بخصوص کارهاي بین الملل که مردم انتظار بیشتري دارند . من ف

ن یک روز که کار ما تمام شده است یک کار را ببینم که آن کار هم کامال شنوم و نظر مردم عادي را نمی دانم . من هنوز کاري را ندیده ام و فقط وقت کرده ام در ای
ال گروه ما بدون هیچ چیزي معمولی و متوسط بود و در حد فجر نبود . به نظر من مدیریت تمام تالشش را کرده است ولی پولی در بساط نبوده و بودجه کم بوده است . مث

روز تمام در سالن اصلی یا سالن بزرگ اقدسیه اجراي عمومی داشته است ، قیاس شویم و حاال با ما در مسابقه ي  60هی که که ما با گرو نیست	دکور زد . خب این درست
ي صالح نظر بدهم . من با آقا بین الملل باشد . اي کاش بخش مرور با هم مسابقه می دادند و بخش ما جدا مسابقه می داد . من نمی توانم در مورد مدیریت آقاي صالح پور

بیر جشنواره است . باید منتظر پور همکار بوده ام و می دانم که آدم منظمی است اما فکر می کنم که دستش بسیار در بودجه و زمان بسته بوده و دیر به او گفته اند که د
گویم . االن نمی توانم اظهار نظر کنم چون اظهار نظر عادالنه اي ماند که اگر ادامه دار است و اینکه ایشان مدیر مرکز بشود و یا دبیر سال آینده آن وقت من نتیجه را ب

  . نخواهد بود
عرصه آمده اند ،  حرف من این است که هر قدمی را نمی شود پیشروي دانست ولی براي پیشروي راهی به جز قدم برداشتن نیست . من معتقدم جوان هایی که به این

انشگاه نبودند و چیزي که من می دیدم خیلی از آنها دستیار من بوده اند و از حیطه ي تئاتر تجربی به فجر آمده اند و دانش خیلی ها از دانشگاه آمدند و خیلی ها از د
لی براي پسروي هم باشد . وآموخته ي تئاتر نیستند ، این ها مهم نیست . مهم این است که هر گامی را که ما برمی داریم ، نترسیم . شاید پیشروي نباشد و شاید حتی 

ایده آلی که می خواستم جلو رفتن در زندگی راهی به جز قدم برداشتن نداریم . من همیشه در مقام یک نویسنده و هنرمند به خودم می گویم شاید کار من در فجر آن 
در خانه نشستن و حسرت تئاتر خوردن بود . بهتر از این بود نبود ، من دکور و نور و بازي هاي کارم را خیلی ایده آل تر می دانم ، اما راضی بودم . چون بهتر از سه سال 

نابراین براي پیشروي که من در فجر هاي پیش ، دست به دندان می گزیدم که اي کاش من هم کاري را به روي صحنه می بردم و کاش به من این اجازه داده می شد . ب
این آرزو را واقعا . نیستی . خوشبختانه گروه ما زمین نخورد . به همین دلیل خدا را شکر می کنم کردن راهی جز قدم برداشتن نیست . گاهی زمین می خوري و گاهی

چون خیلی از پدر و مادر بچه ها نتوانستند این کار را ببینید و واقعا آن شب فاجعه بود . آن شب دائما در اتاق فرمان به من می دارم که اجراي عموم داشته باشیم ، 
 ، مردم دارند شلوغ می کنند و سانس سوم می خواهند . من گفتم که حاضرم سانس سوم را داشته باشم ، ولی خب بخش هماهنگی اداري باید راضی گفتند شروع نکن

 . می شدند که اینطور نشد . انشاهللا در اجراي عمومی
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  "پازل زندگی  "عکس هایی از نمایش خیابانی 
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  باشند تئاتر اعضاء باید جشنواره اجرایی مدیران:  نیا تقی مهدي

مهدي تقی نیا ، بازیگر پشکسوت تئاتر و سینماي کشور است که چندي پیش در 
به بهانه  	تئاتر فستیوال	به ایفاي نقش پرداخته است . خبرنگار "باغ دلگشا  "نمایش 

 نظرات نقطه	 و داده انجام	ي سی و سومین جشنوراه تئاتر فجر ، گفت و گویی را با وي
 متن توانید می که است شده جویا آن مدیریت و جرف تئاتر جشنواره به راجع را او

    :بخوانید	ادامه در را مصاحبه

 تا کنون در جشنواره تئاتر فجر چه آثاري را دیده اید ؟
کار را دیده ام . فقط کافی بود که یک یا دو کار را ببینم و به  5من چیزي حدود 

 عزیز"ین صادقی ، نظرگاهی که الزم است ، برسم . قرار است کار آقاي قطب الد
 النــس در را "آرام اقیانوس" کار من	.	ببینم	 را...  و لهستان کشور کار	و "شنگال

 جشنواره با رابطه در نظرگاهی	... را دیدم . و " سالخورده بانوي با مالقات " ، ایرانشهر
 . دهم می توضیح برایتان باشد شما مدنظر اگر که دارم حاضر حال در

   . ظرات شما هستیمبفرمایید . با کمال میل منتظر نقطه ن
نواره آنچه که به شکل قطعی براي من روشن شده و با بقیه دوستان هم که صحبت کردم ، تقریبا با من هم نظر بودند این است که مدیران اجرایی جش

انی رفته اند و درباره تحلیل به هیچ وجه درد جامعه تئاتري را نمی دانند و درك نکرده اند . من اخیرا شنیدم که عده اي جوان به دفتر آقاي مرادخ
واره وضعیت جامعه تئاتر گفت و شنود کرده اند . من می گویم اگر معاونین وزارت ارشاد ، روساي هنرهاي نمایشی و همین طور مدیران اجرایی جشن

ور آثار دیدم که اصال جایش در بخش مرور کمی جامعه تئاتري را درست تحلیل می کردند ، این اشتباهات را انجام نمی دادند . مثال کاري را در بخش مر
ه هیچ وجه آثار نبود و می توانست در بخش مسابقه شرکت کند چرا که کار ارزشمندي بود . همه این ها یک چیز را ثابت می کند که مدیران اجرایی یا ب

تئاتري را نمی دانند . من جوانان را بسیار دوست دارم و بسیار تئاتر را نمی شناسند یا اگر تئاتر را می شناسند ، دانششان بسیار اندك است و درد جامعه 
که معضل  براي آنها کار می کنم ، عده زیادي شاگرد داشتم و همه صادقانه به من عالقه مند هستند چرا که من به آنها بها می دهم . ولی قرار نیست

که مسائل و مشکالت تئاتر چیست . اآلن من در مطبوعات می خوانم که قرار است ،  تئاتر را جوان بیست ساله بداند ، بلکه یک قدیمی اهل تئاتر می داند
بیایند تکلیف هنرمندان را روشن بکنند و یک بار اهمیت الزم را به هنرمندان بدهند ، بعد راجع به  اول من نظر به 	خیابان هنرمندان نامگذاري شود ،

دو سال است که تئاتري هستم ، یعنی کار اولم سال هزار و سیصد و چهل و دو در تاالر مولوي تهران خانه آنها حرف بزنند . به عنوان مثال من چهل و 
دارد ، من تئاتري چهل و دو ساله ندارم ، این درد است . من دوست دارم این ها منعکس شود که چرا  VIP بود ، اما اآلن یک جوان هجده ساله کارت
  . و امثال من باشد یک بلیت یا یک کارت نباید در دست من

 راجع به کاري که گفتید ، حیف است که در بخش مسابقه نیست و فقط در بخش مرور است برایمان می گویید ؟
  این اثر در جشنواره عروســــکی جایزه برده است  . د، که اثر قابلی است ولی فقط در بخش مرور آثار حضور دار "مالقات با بانوي سالخورده  "بله ، کار 
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م که و به همین دلیل اجراي عمومی کوتاهی به آن داده اند در حالی که اثري بود که مخاطب به دیدن آن می رفت و از دیدنش لذت می برد و متاسف  
 . چنین اثري دیده نمی شود و در جشنواره هم فقط در بخش مرور قرار می گیرد

را دیدم ، کار ، خارق العاده نبود ولی به قدري نرم و آسوده این اثر اجرا شد و بازیگران بدون اینکه تماشاچی  "اقیانوس آرام  "از مشهد به اسم من کاري 
هستند ، را آزار دهند ، صحنه را عوض می کردند . تماشاچی حتی یک نفس بی مورد نکشید و این نشان از احترامی است که مردم براي تئاتر قائل 

ین ناشی از این احترامی که مسئولین براي تئاتر قائل نمی شوند . من کارم را آخر مهرماه انجام داده ام اما هنوز قسط هاي کار ما پرداخت نشده است و ا
 VIP رم که چرا به من کارتراض داـــولین نیست . من اعتراضی ندارم که چرا به من پولم را نداده اند اما اعتــاست که دغدغه تئاتري در بین مسئ

 . نداده اند
 بخش بین الملل جشنواره را چه طور دیدید ؟

را مخاطب من کار آلمان را در این بخش دیدم . متاسفانه سالهاي پیش آقاي اکبر زاده نامی بودند که بسیار فرد فنی و متخصصی بودند و همه کار ها 
م اثر بسیار کمک می کرد . کار کشور فرانسه را فه در	ند به همه زبان ها مسلط باشد ، ترجمههمزمان ترجمه اش را می دید ، چون مخاطب نمی توا

این کل و فهواي  چون فرانسه نمی دانم ، سعی می کردم از رفتار و حرکات ، به عنوان یک تئاتري ، بهره الزم را ببرم و از آنها دیالوگ بسازم ولی مطمئنا
اشتی از اثر داشته باشم . خب ، این اثر بدون باالنویس و ترجمه اجرا شد . حاال باید کار لهستان را هم دید که از نظر اثر نیست و من فقط می توانم برد

با این نمادها و صحنه پردازي ، ترکیب صحنه و لباس و صدا و نور و میزانسن و ... چگونه اند ، اجزایی که براي ما تئاتري ها شور انگیز است و تئاتر را 
همیت ه ها می توان درك کرد . اما این قصور است که اگر پنج سال پیش اتفاقی افتاده است چرا یک کار خوب نباید تکرار شود ، تا روز به روز انشان

به سوي تئاتر  جشنواره از نظر بین المللی بیشتر شود . نه این که همین طور باري به هر جهت گروه هایی بیایند ، کارها اجرایی داشته باشند . ما باید
ایر مسایل زنده دنیا برویم و به آن سو نگاه کنیم و اساسا هدف جشنواره بین المللی این است . جشنواره تئاتر باید به عنوان تئاتر بررسی شود و س

رد ف نباید آن اثر محجور کسوتی در اثري حضور نداــسیاسی و ... نباید در آن دخیل شوند . جوان هاي ما هم باید دیده شوند و به صرف اینکه پیش
  .  بماند

  ؟ شوند حل ،	چه پیشنهادي براي بهبود اوضاع جشنواره دارید تا مشکالتی که اشاره کردید 

بلیت چاپ و پخش مسئولین اجرایی جشنواره باید قبل از شروع جشنواره جلساتیبا اهالی تئاتر بگذارند ، آراء آنها را جمع آوري کنند و بر مبناي آن آراء 
ي تئاتر ود ، مهمان ها و افرادي که باید دعوت شوند مشخص بشوند ، نه این که در بازار تهران دسته دسته بلیت تئاتر به فروش برسد و روي پله هاش

ماع نظرات را شهر فله اي بلیت تقسیم شود . ولی وقتی حتی دو روز مانده به جشنواره کسی ، اعضاء تئاتر را صدا نمی کند که بیا و نظرت را بگو ، اج
ید از تجربه آن نمی گیرند و اوضاع تغییر نمی کند . مثال آنان که فرنگ رفته اند و یا فرنگ درس خوانده اند و با فرهنگ آن کشور ها آشنایی دارند ، با

نده ـــــد که مخاطب را شرمدر براي شما ارزش قائل می شونــآنقها استفاده شود . شما وقتی در لهستان به دیدن یک نمایش عروسکی می روید ، 
دو اما تئاتري ما را کسی که شاید قبال نگهبان بیمارستان بوده و اآلن نگهبان سالن تئاتر است ، مورد اهانت قرار می دهد ، اگر من چهل و . می کنند

تله تئاتر و سریال بازي کرده ام و کارهاي زیادي  سال در یک بقالی کار کرده بودم ، اآلن به من می گفتند حاج آقا تقی نیا !!! من هزار و هشتصد دقیقه
نان کار کنم و را به عنوان کارگردان و نویسنده انجام داده ام . من خودم را در تاالر وحدت آزمایش کرده ام تا ببینم من شصت ساله می توانم کنار جوا

 . و وصله ناجوریم شود نمی داده بها ما به چرا و هستیم کار بی چرا لیو داریم کردن کار انگیزه ما. 	بعد از هجده سال روي صحنه تاالر وحدت رفتم 
ست پس چرا من اخیرا از یکی از مدیران اجرایی شنیدم که شما ولی نعمت ما هستید ، اما باید به ایشان گفت که آقاي عزیز اگر تئاتري ولی نعمت تو ا

ما براي فالن اسپانسر که قرار است برجی را باال ببرد ، هزاران دقیقه وقت دارید ! شما یک سال است که تو را یک دقیقه هم از نزدیک ندیده است !؟ ا
گویم  وقتت براي من و امثال من است . خود امام گفتند که شماها ولی نعمت هاي ما هستید . پس چرا رعایت نمی کنید !؟ من به عنوان پیشنهاد می

ی برگزاري جشنواره راي بدهند و خودي و غیر خودي چگونگ به آنان که بگذارد 	ا بیاورد و با آنها جلسهکه دبیر جشنواره باید اعضاء خانه هاي تئاتر ر
 . شندبا تئاتر اعضاء ها جشنواره این اجرایی مدیران و باشند ها تئاتري امور این راس در باید.  است غلط واقعا نگاه این	نکنند که



 

 119    
 

  

  نیست شدنی تمام هنرمند:  " اعماق در " نمایش کارگردان ، عبداللهی مصطفی

بر " 	در اعماق "ي تئاتر فجر نمایش مصطفی عبداللهی در سی و سومین جشنواره 
به همین 		تئاتر فستیوال . اساس نوشته ي ماکسیم گورکی را به روي صحنه می برد

با ایشان  "در اعماق  "بهانه مصاحبه اي اختصاصی در باب جشنواره فجر و نمایش 
  . داشته است

ه تا االن چطور بود "در اعماق  "پیشرفت کارهاي مربوط به اجراي نمایش 
 است ؟

ما کار خودمان را انجام می دهیم . دکور بسته شده و در حال آماده کردن نور هستیم 
 . که انشاهللا بتوانیم امروز بعد از ظهر اجرا داشته باشیم

کاري ـــانشاهللا . تا االن از مدیریت جشنواره راضی بوده اید و با شما هم
 داشته اند ؟

 . است بهتر نگویم چیزي ،	چه بگویم 

 ؟ نشدید مواجه مشکلی با	 " اعماق در "ا االن براي اجراي نمایش ت
مشکل همین است . وقتی جشنواره اي برگزار می شود . ما توقع داریم از طرف 

 جشنواره بیایند

این بود که مدیران  "عماق گورکی در ا "جشنواره بیایند و به کارها سربزنند و ببینند و با ما ارتباط داشته باشند . الزمه ي نمایشی در قد و قواره ي 
ینیم و در تئاتر و نه فقط مدیران جشنواره ، مدیران تئاتر این کشور می آمدند . حتی آنها باید تقاضا می کردند که ما می خواهیم نمایش شما را بب

اینکه این قدر دلسردي و کم محلی و بی خبري باشد صورتی که مورد پسند ما واقع شد ما با شما قرارداد ببندیم و شما اجراي عمومی داشته باشید . نه 
 و چندین ي پروسه	و اگر کسی با دیگري در ارتباط باشد ، نمایشش روي صحنه برود و اگر با آنها در ارتباط نباشید و جزو هزار فامیل نباشید ، باید یک

آماده  و بگذارید تمرین دوباره و کنید جمع هم دور را نفر سی دوباره که گیرد می قرار اختیارتان در سالن کی یا و شود می آیا که کنید طی را ماهه چند
یدا شوید و بخواهید روي صحنه بروید . من االن داشتم صحبت می کردم که امشب باید دکور ها را جمع کنیم و در گاوداري که اطراف بهشت زهرا پ

 ! سالن می دهند . من که چهل و پنج سال کار تئاتر انجام می دهمکرده ام بگذاریم و ببنیم که چه زمانی به من براي اجراي عمومی 
که فالنی کار به هر حال این که من باید به راحتی بعد از جشنواره اجراي عمومی می داشتم . ولی متاسفانه کدام مدیر تئاتري تا االن به من گفته است 

نیستند ؟ منظورم همه ي آن ها از بزرگ تا کوچکشان است . من که نباید بروم و تقاضا  تو چیست و چه کرده اي ؟ این ها چه کاره اند ؟ مگر مدیر تئاتر
یم . این ها که و التماس بکنم . من به بزرگ تر از آن ها هم التماس نمی کنم . این ها که از نظر من هیچ هستند . این ها باید بیایند ، ما هنرمند هست

 . نصد مدیر مختلف در این سالن ها آمده و رفته اند ولی من هنوز هستم . هنرمند تمام شدنی نیستهنرمند نیستند ، مجري اند . تا االن پا
 صحبت از مدیریان شد ، آیا از لحاظ مالی شما را حمایت کرده اند ؟

 . ، یک ریالی پرداخت نشدبله . یک مقدار چیز هایی داده اند که در حد تهیه لباس و دکور و این چیز ها است . ولی به عنوان دستمزد حتی یک 
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 آیا دکور همان چیزي ك شما می خواستید شد ؟
 . نه خیلی

 آقاي عبداللهی شما فرصت داشتید در جشنواره نمایشی ببینید ؟
 . ل تمرین بودم و یک کار هم ندیده اماصال . من به خاطر اجراي امشب تمام این روز ها را مشغو

 . روند جشنواره ي امسال را چطور دیدید ؟ اگر انتقاد یا پیشنهادي براي این روند و سال هاي بعد دارید ، بفرمایید
آن منطقه بر می گردد .  چون من کاري ندیده ام واقعا نمی توانم قضاوت کنم . اما همه ي این چیز هایی که گفته شد به جشنواره و کلیت مدیریت تئاتر

 . من اصال با شخص خاصی کار ندارم . این مشکل تبدیل به اپیدمی شده است . این اپیدمی باید درمان شود و از بین برود
 . اگر حرفی دارید که باید گفته شود ، بفرمایید

هم نیست با این طرف و آن طرف رفتن و التماس براي  حرف این است که به هر حال یک گروه حرفه اي ، یک کار حرفه اي انجام داده است و قرار
ده ایم . کار براي تماشاگر و مخاطب است . و اگر این ها واقعا نکر کار جشنواره براي. 	اجراي کار ، کار را پیش ببرد . ما کار را براي تماشاگر ساخته ایم

 فراهم شرایطی و	ایی که واقعا توانایی برخورد با تماشاگر را دارند ، انتخاب کنند مدیر هستند ، این وظیفه ي مدیر تئاتر است که کارها را ببیند و کاره
 . نیا نشان دهیم که ما هم در تئاتر می توانیم کارهاي بزرگ انجام دهیمد به باید ما حال هر به.  ببیند را تئاتر تماشاگر تا کرده
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  نشد تباه که ي " مروارید "
  فجر تئاتر جشنواره سومین و سی در آن نمایش بهانه به	طاهري سروش	کارگردانی به " مروارید "یادداشتی بر نمایش 

ترکیبی است از یک نمایشنامه عالی و یک کارگردانی درست ، اصولی و البته  "مروارید  "
 . به روز

فضاسازي نمایش که حاصل نورپردازي هدفمند و حرفه اي و موسیقی هم نوا با داستان 
ب و وحشتی می کند که واهی دچار رعــنمایشنامه است ، تماشاچی را خواهی نخ

خواسته کارگردان بوده و بازیگران نیز در راستاي همین القاء ترس و وحشت ، بازي خوب و 
 . درستی را از خود نشان می دهند

دکور و طراحی صحنه نمایش بسیار کارآمد و اصولی است و صد در صد در خدمت اجراي 
ته در یک سو و یک لباس عروس هرچه بهتر نمایش . نمایی از یک کتابخانه ویران و سوخ

بزرگ بر روي ماکت بدون سر در سوي دیگر صحنه ، ابتدا به ساکن مخاطب را در مکان و 
   . یت قصه قرار می دهد : ایران ، زمان حمله مغولـموقع

در  انتخاب لباس بازیگران مرد اما به ماجرا رنگی امروزي می دهد ، مردانی درشت اندام ،
اه و سربند سیاه و نقاب سیاه که تماشاچی امروز روز را خواهی اندویی سیــلباس کم

لباس و البته گریم مردان این انتخاب  . یري داعش می اندازدـنخواهی به یاد گروهک تکف
 س مغوالن که سبیل داشتند )ــــبر عک ریش دارند و اغلب سبیل ندارند ( سیاه پوش که

دیروزِ و در مقابل پوشش زنان که ایرانی اند و شبیه زنان زمان حمله مغول ، زمان داستان را معلق می کند . داستان در تاریخ اتفاق می افتد ، 
 ... دا نکرده فردايِحمله مغول به ایران ، امروزِ وحشیگري داعشیان و خ

اتر به و کارگردان این همیشگی بودن تجاوز و وحشیگري ظالمان بر مظلومان را نه با استفاده از دیالوگ و کالم ، بلکه به وسیله فرم و ابزار تئ
ماشاچی ، خود یکی از مخاطب القا می کند ، مثال استفاده از آینه توسط افرادي که به دست ظالمان کشته شده اند و گرفتن آینه به سمت ت

میزانسن ها نیز درست و ساده و حرفه اي . استفاده کرده است "مروارید  "ابزاري است که کارگردان براي القاء همیشگی بودن ماجراي 
شده در  هستند و بازیگران در این میزانسن ها به بهترین شکل ممکن ایفاي نقش می کنند ، در هم گره نمی خورند ، با پارچه هاي استفاده

ن دکور گره نمی خورند و خالصه اینکه با کمترین اشتباه ، نقش خود را بازي می کنند . میزانسن به گونه اي است که تماشاچی در هر جاي سال
 . نهباشد تصویري بدیع و زنده را می بیند ولی باز حسرت دیدن این نمایش از زوایاي دیگر را هم دارد و این یعنی که نمایش جذاب و خالقا

انتخاب بازیگران نیز چه براي نقش حرامیان و چه براي شاهزادگان ایرانی بسیار درست بوده و همگی از لحاظ فیزیک بدن و اجزاي چهره در 
 . جاي درست خود قرار گرفته اند

است اما نباید فراموش کرد بی شک بخش قابل توجه ي از موفقیت این اجرا را مرهون نمایشنامه خوب دکتر قطب الدین صادقی  "مروارید  "
 یک	طاهري سروش " مروارید "که چه بسیار نمایشنامه هاي خوب که با کارگردانی بد اصال دیده نشده اند و حتی بد دیده شده اند . اما 

نویسنده  –المیرا نداف دکتر                                                               . یافت را شدن دیده خوب شانس که اي نمایشنامه از بود خوب نمایش
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  باشیم آینده سال جشنواره فکر به جشنواره شدن تمام فرداي از باید:  پور غریب بهروز

،  "نون ـــلیلی و مج "کی اي همچون ـــعروسهمه ي ما بهروز غریب پور را با اپراهاي 
 "و ... می شناسیم . قرار بود در سی و سومین جشنواره تئاتر فجر  "حافظ  "،  "مولوي  "

به کارگردانی او حضور داشته باشد که به دالیلی این امکان محقق نشد .  "اپراي سعدي 
در مورد جشنواره فجر و علت گفت و گویی را با بهروز غریب پور  تئاتر فستیوال	خبرنگار

   :دوانید آن را در ادامه مطالعه کنیعدم حضورش در جشنواره انجام داده است که می ت

 ؟اید دیده را کارهایی	چه ،	از نمایش هاي سی و سومین جشنواره تئاتر فجر 
سازي کار اپرت تعزیه ه هیچ کاري را ندیده ام . به این دلیل که خودم در حال کار و آماد

 . هستم

قرار بود کار شما در مورد سعدي در جشنواره شرکت داشته باشد . چه شد که این 
 . اتفاق نیفتاد ؟ جاي شما امسال در جشنواره خالی بود

اپراي سعدي کار خیلی بزرگی است و طبیعتا تعداد عروسک ها و موسیقی متنوع آن که از 
 	هست و در آوردن آن کار دشواري موسیقی ایرانی تا موسیقی هندي و عربی و چینی در آن

در  است و بایستی در واقع هزینه هاي این کار هم پرداخت می شد و متاسفانه بودجه اي براي این کار تخصیص داده نشده است و عمال امکان حضور
رصت ف این که برود صحنه روي سعدي اپرت ، تئاتر جشنواره اجراي روزهاي در که داشتم دوست واقعا	جشنواره میسر نبود . در طول اجراي این طرح ،

 . پیش نیامد و انشاهللا در اینده این کار روي صحنه برود
 در مورد کیفیت جشنواره و آثار آن تا به امروز چیزي شنیده اید؟

شنیده و خوانده ام که در مورد کیفیت جشنواره چیز هایی شنیده ام . به هرحال طبیعی ست که جشنواره خیلی شتاب زده دست به انتخاب زد و 
سیار کمِ بسیاري از کارها که از کشور هاي دیگر آمده اند ، داراي سطح کیفی حضور در این جشنواره نبوده اند و به دلیل همین شتابی که در مهلت ب

 دقیقی انظباط و نظم یک	طابقمانده به جشنواره صورت گرفت ، طبیعتا چنین چیزي رخ داده است . به هرحال جشنواره مثل هر پدیده دیگري اگر م
طی کند ، دست آخر با چنین مشکالتی رو به رو خواهد شد . اما چون که فرصتی دست داد تا دوباره خانواده ي تئاتر به هر دلیلی و با هر شراین فعالیت

ن ای با جشنواره چهارمین و سی امیدوارم و نشد متوقف جشنواره این که گرفت نیک فال به را موضوع این باید	توانستند در این جشنواره باشند ،
 .  مشکالت ، نظیر انتخاب دبیر و فعالیت ستاد دبیرخانه به شکل جشنواره سی و سوم نباشد

 شما چه ضعف هایی را در این جشنواره می بینید و چه پیشنهادي براي بهبود آن ها دارید ؟
سابقه ي برنامه ریزي بوده است یا نه . ما در جهان و نه تنها در ایران متاثر از تئاتر یونان ، باید برگردیم و ببینیم جشنواره تئاتر در طول تاریخ داراي 

 به فکر جشنواره نوارهــو افرادي وجود دارد که از فرداي تمام شدن جش جشنواره برگزار می کنیم . در جشنواره هاي تئاتر یونان باستان خوانده می شود
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ی است که ما باید در جشنواره هاي خود همواره از فرداي طبیع	سال پیش چنین برنامه ریزي وجود داشته است ، 2500سال آینده بودند . وقتی در 
ور کار مسئولین قرار گرفته بود که حتی دبیر سال آینده هم معرفی تمام شدن جشنواره به فکر جشنواره سال آینده باشیم . مدتی بود که این در دست

این یکی دو  شود . این نشان دهنده ي یک مسئله ي کامال پشت دارانه بود که می بایست به فکر آینده باشیم و ضعف هاي امروز را تکرار نکنیم . اما طی
بیر در آخرین لحظات انتخاب شد . دبیر همواره از فرصت اندکی که داشته و بعد درباره سال اخیر متاسفانه جشنواره ها به گونه ي دیگري برگزار شد . د

و انتقاد کرده است . وقتی شما اثري را از خارج از ایران براي جشنواره دعوت می کنید  گالیه ها گروه سازي آماده ي درباره	ي تخصیص بودجه و سپس
یش و یا یکی دو سال پیش تولید شده و مخاطب آن را ارزیابی کرده است و منتقدین آن را داوري کرده ، در واقع به اثري توجه کرده اید که سالیان پ

متن و  اند . اما در مورد جشنواره ي تئاتر فجر همواره سفارش هاي جدیدي داده می شود . این اتفاق زمانی خوب است که فرصت کارگردانی ، انتخاب
 که امیدوارم ولی رسد می پایان به کی دانم نمی	. در این سال ها همواره این شکایات و گله ها را داشته ایم ،انتخاب سالن به کارگردان داده شود 

از پایان همین جشنواره آغاز به کار کند و با یک نگاه عالمانه ، هشیارانه و مسئوالنه فعالیت خودش را در طول یک  فجر تئاتر چهارم و سی ي جشنواره
اگر حتی اثري تولید می شود و به روي صحنه برده می شود ، به عنوان اثري که در فهرست و جدول برنامه هاي سال آینده می آید ، سال داشته باشد و 

بود . خود از آن یاد شود مثال فرض کنید به کارگردانی گفته شود این اثر شما پس ار اینکه به روي صحنه آمد ، اجراي دومش حتما در جشنواره خواهد 
کمک می کند که ما دیگر کار ناشناخته اي نبینیم . جشنواره همیشه مرور بر آثار بزرگ و برگزیده ي یک یا چند سال پیش است نه اینکه این 

روزها ایستگاهی براي اجراهاي جدید و توقف گاهی براي مطرح شدن یک سري نام و اسامی جدید که قبال حتی نام و نشانی از آنها نبوده است . این 
ار ی من بعضی از نمایش ها را به نام و همه ي مشخصاتش نگاه می کنم ، واقعا ناشناخته هستند . این کارگردان چرا پیش از این مورد توجه قروقت

ارتباط و ین نگرفته است ؟ این نیازمند ارتباط تنگاتنگ هنرمند با مرکز هنرهاي نمایشی است ، ما توقع داریم که در جشنواره بین المللی تئاتر فجر ا
 . هماهنگی بیشتر شود و برنامه ریزي در دستور کار دبیر و مدیر آینده باشد

 چه زمانی اجراي عمومی می رود ؟"	اپراي سعدي "	
وي تصورم این است که اگر در جشنواره تئاتر فجر نتوانستیم کارمان را روي صحنه ببریم ، جشنواره ي موسیقی فرصت دومی باشد که کارمان را ر

 تخصیص که امیدوارم و	ببریم . اما متاسفانه تا به امروز بودجه اي تخصیص داده نشده و من با گرفتن وام و قرض ، پروژه را متوقف نکرده ام  صحنه
  . به زودي صورت گیرد تا بتوانیم ادامه ي کار را به پیش ببریم و درجشنواره ي موسیقی کار به روي صحنه برود بودجه
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  " عشق شهر هفت "ش خیابانی عکس هایی از نمای
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  ها عروسک و ها آدم پردرد قصه
   "مجید واحدي زاده "نی به کارگردا» کافه سایه«یادداشتی بر نمایش 

مجید "و کارگردانی  "ابراهیم عادل نیا "به نویسندگی » کافه سایه«نمایش 
از اردبیل در نهمین روز از سی و سومین جشنواره تئاترفجر در  "واحدي زاده

 .سالن استاد انتظامی اجرا شد
متن بسیار خوبی داشت . رخدادهاي نمایشنامه در سه مقطع » کافه سایه»

زمانی معاصر ، دهه چهل و عهد قاجار روایت می شدند . نمایشنامه نویس موفق 
شده تا انسجام داستان را در این سه دوره حفظ کند که این البته کاربسیار 

بسیار ظریف و هنرمندانه به » کافه سایه«درنمایش  دشواري است . دنیاي آدم ها
 دراین بازي شب خیمه از استفاده ایده.  است خورده پیوند 	دنیاي عروسک ها

ا به طور کامل به ثمر ام	باشد می توجه شایسته و بحث قابل چند هر ، نمایش
ننشسته است . به نظر می رسد کارگردان از خیمه شب بازي به دفعات ، براي 

ته باعث ــــردن فاصله یک پرده تا پرده دیگر سود جسته است ؛ این نکپرک
می شود تا تماشاگر عروسک ها را زیاد جدي نگیرد در حالی که این عروسک ها 

 . انتقال دهنده بخش مهمی از پیام نمایش به مخاطب هستند

جذاب ترین بخش نمایش را باید در لحظه اي سراغ گرفت که یکی از کاراکترها رو به عروسک خیمه شب بازي ، که نماد و همزاد خود 
ا را به اوست ، می کند و با او حرف می زند . اي کاش این بخش کمی بیشتر به طول می انجامید ! و نویسنده و کارگردان همه کاراکتره

سخن گفتن با عروسک ها ، ولو براي دقایقی کوتاه ، وا می داشتند . گفتگوي دو جاهل و گفتگوي حاجب میرزا با ملک خاتون از نظر 
 از دور لحظاتی در و طوالنی حد از بیش المیرا و رضا گفتگوي. 	دراماتیک قوي تر و جذاب تر از گفتگوي رضا و المیرا از آب در آمده است

 . باشد می واقعیت
.  دهد اراده اکت و کالم فیزیک، بر متکی و اي حرفه معنا تمام به بازي توانست و شد ظاهر خوب بسیار نصرت نقش در "فرشید سالمت"
 و میگرفت نفس بجا	 "سالمت".  بود کرده درك را نقش اجتماعی و روانشناختی ابعاد تمام و داشت باورپذیري و منسجم بسیار بازي او

بی داشت . این بازیگر از فیزیک و بیان مناسبی برخوردار است و می توان روي چهره اش گریم هاي متنوعی را پیاده مناس هاي جاگیري
در نقش ملک خاتون بهتر از نقش المیرا ظاهر شد . لهجه ترکی او در نقش زن قاجاري بسیار به باورپذیري نقش مدد  "بهار دالوند"کرد . 

نقش المیرا گاه بیش از حد به اغراق متوسل می شد که البته شاید این اغراق تعمدي و خواسته کارگردان بود ، اما به در  "دالوند "رساند . 
 برخی وجود با »سایه کافه« المجموع حیث من. 	نبود باورپذیر	هر حال به نقش آسیب می رساند . فریادهاي المیرا در کافه تصنعی بوده و

   . کرد گذر آن کنار از آسانی به توان نمی که	نا و بحث برانگیزي می دانماعت قابل نمایش ، ها کاستی و ها نقص
  نویسنده میهمان - دکتر شهرام خرازي ها 

  



 

 126    
 

  

  جنگ درقاب " هوایی		هم " از اپیزود سه

نوشته مهین صدري  "هم هوایی  "نوشته ي زیر به قلم سارا عابدي فرد نگاهی به نمایش 
شرکت کننده در سی و سومین جشنواره تئاتر فجر است که 	به کارگردانی افسانه ماهیان

    . قرار دادند	تئاتر فستیوال	آقاي کاظم هژیرآزاد لطف کردند و آن را در اختیار
نمایش روایتگر زوایاي پنهان شخصیت سه زن ، که البته بنا به  - سارا عابدي فرد 

گفته نویسنده ، برداشتی ذهنی از وقایع زندگی این اشخاص در قالب سه اپیزود 
موازي ، نوشته شده است . اپیزود اول با بازي باور پذیر الهام کردا ، نمایشگر نقش 

ي فرد ) ، است . روایت دوم از زندگی شهال همسر شهید عباس دوران ( مهناز دلیر
جاهد است با بازي ستاره اسکندري و حکایت سوم مربوط به لیال اسفندیاري ( 
کوهنورد معروفی که در صعود به قله گاشربروم جان خود از دست داد و در کام 
طبیعت تا ابد خفت ) که آن را باران کوثري بازگو می کند ، این اپیزودها نقاط 

سه شخصیت ، 		ك این سه زن را براي مخاطب روایت می کنند . میان اینمشتر
نقاط اشتراکی از ذهنیات صدري بیان می شود که آن ها را گاهی با هم و گاهی جدا 

هاي نرگس که روایت ازدواجش با سعید را از هم می بینیم . نمایش با مونولوگ
همسرش در نوروز هزار و  شود و با تصویر او روي مزاربیازگو می کند آغاز می

  . رسدسیصد و نود و سه ، به پایان می

این نمایش را از یک جهت می توان جزء نمایش هاي مستند قرار داد . چرا که مخاطب شخصیت هاي داستان را به خوبی می شناسد و 
ن از این شخصیت ها تنها در حد سه صفحه بود و میزان اطالعات م"زمانی تیتر اول روزنامه هاي کشور ما بودند . اما نویسنده می گوید : 

به همین دلیل نمی توان آن را تئاتر مستند دانست ، بلکه شیوه نگارش به گونه اي است که نمایش مستند به نظر می آید . بسیاري از 
من هم کامال مستند بودن  مستندنویسان بزرگ دنیا هم ممکن است در متن اطالعاتی را ارائه دهند که کامال واقعی نباشند و دغدغه

اما در  "شخصیت ها نبود و خیلی هم تاکیدي بر آن نداشتم ، بلکه دغدغه من نشان دادن برش مهمی از زندگی این سه شخصیت بود .
واقع این یک تئاتر مستند نیست چون به شدت تخیل نویسنده در آن نقش دارد ، شخصیت ها در این اثر بسیار درهم تنیده شده اند و 
نقاط مشترکی دارند که حاصل تخیل نویسنده است . شاید یکی از دالیلی که اسامی حقیقی شخصیت ها گفته نمی شود ، همین موضوع 

  . باشد

  از ــــصحنه تاریک است صداي آژیر قرمز و صداي هواپیما ، به همراه ریختن ظرف گردو از دست نرگس که کل صحنه را پر می کند ، آغ
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می شود . نرگس در حین جمع کردن گردوها فالش بک به گذشته می زند و زمان جنگ ایران و عراق ( دهه شصت ) را با موسیقی ها و 
گی ترانه هاي نوستالژیک ، تداعی می سازد . او از لحظه آشنایی با سعید را تا زمان جنگ و رفتنش به شیراز و شهادت سعید را تا زند

امروزش به شیوه اي شیوا و باورپذیر بازگو می سازد . گویی روایت یک نسل را می خواهد یادآوري کند . اتفاقات بچه گی ، نوجوانی ، 
 جوانی و میانسالی را چونان تصاویري از یک فیلم جلو چشم مخاطب ، گاه با خنده و گاه با چشمانی خیس ، عبور می دهد .

یز مشغول به کار در آشپزخانه اي با سه میز در چیدمانی موازي، هستند که هر چند وقت یک بار سرضرب هاي همزمان دو بازیگر دیگر ن
مشترکی با نرگس پیدا کرده و فالش بک دوران کودکی و نوجوانی و جوانی خودشان را بازگو می کنند . این داستان ها چنان تو در تو و 

دست مخاطب را به کوچه پس کوچه هاي خاطرات دهه شصت می برند . خاطراتی از  درهم تنیده است که زنجیروار به هم متصل ،
 پناهگاه ها ، حیاط مدرسه ، آژیر و جنگ ... جنگ ... جنگ ...

ها در هم تداخل شوند ، گاه روایتهم هوایی از سه داستان خطی در کنار هم تشکیل شده که همزمان و با فاصله اي اندك روایت می
دهند . نمایش اتفاقات زندگی سه زن را به طور موازي با چیدمانی زیبا از یک آشپزخانه موازي زیگران به هم واکنش نشان مییابد و بامی

خلبان شجاعی که هواپیماي نظامی خود را به هتل 	اما با میزانسن هاي مشابه و گاهی تکراري ، روایت می کند . در واقع زندگی همسر ،
کشورهاي عدم تعهد در بغداد کوبید و مانع از برگزاري این کنفرانس بین المللی در بغداد شد ، به همراه  محل برگزاري اجالس سران

همسر فوتبالیست معروف کشورمان ، شهال جاهد که خاطرات دوران نوجوانی نسلی را بازگو می کند که عشق را به خوبی می شناسد و با 
رگ ــنجر به محکومیت شهال شده و او را تا باالي چوبه دار می برد و جانش را در کام مآن به معناي واقعی آشناست . اما همین عشق م

ترین سقوط کرد و کشته شد . در یکی از شاخص 2می برد . و نهایتا روایت لیال اسفندیاري کوهنورد زن ایرانی بود که در گاشربروم 
عودي که از سوي فدراسیون کوهنوردي ایران هرگز پذیرفته نشد . اما صعودهاي خود موفق شد به قله دشوار نانگاپاربات صعود کند ، ص

، دشوارترین قله 2پس از مرگش بارها از این صعود یاد شد . وي همچنین در تالش براي ثبت رکوردي جدید ، قصد صعود به قله کی 
ت براي همیشه خفت ، این داستان ها اما جهان را داشت که به دلیل شرایط نامساعد جوي موفق به این کار نشد و آخر در کام طبیع

  مفصل تر باران کوثري در تک گویی هاي شنیدنی روایت می کند .
این نمایش قدرت عشق را به مخاطب گوشزد می کند که عشق منجر به چه کارهایی می شود . زنی که به خاطر عشق به همسر مرتکب 

به کوهنوردي می کند . در حقیقت موضوع اصلی نمایش ، عشق ، زندگی و  جرم شده و زندگی زنی که خود را فداي عشق و عالقه اش
 نشان دادن اشتراك هایی است که ممکن است میان خیلی از ما ها نیز وجود داشته باشد .

به 	"	تالنهعامدانه ، عاشقانه ، قا	"	موضوع دیگري که در این نمایش نیز تکرار شد ماجراي شهال جاهد که شبیه به آن را قبال در نمایش
برخورد این داستان و نگاه صدري است که شبیه به آن نمایش ، به موضوع 		کارگردانی ساناز بیان با بازي نسیم ادبی ، دیده بودیم و آن

 پرداخته و آن ، همدلی مخاطب با شهال جاهد و حکم ناعادالنه اعدام شهال را بازگو می سازد .
هایی که همچنان ریز از خاطرات نوستالژیک است ، خاطره هایی باامیدهاي بر باد رفته ، عشقکند ، لبخلق می» هم هوایی«دنیایی که 

هایی که در یک عکس یادگاري مشترك به خاطره اي شوند . عشقزنده اند و گاه از یاد می روند . اما با نو شدن سال ، آنها نیز نو می
 شوند .جمعی براي یک نسل بدل می
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  کنند متحد را ها آن و باشند ها آدم بین پلی توانند می ها فستیوال:   کریم علی گوران

 آشوب	عراق در سه سالی که گذشت در آشوب بوده است . در حقیقت عراق سالها است که در آشوب است . 
 زمانی بی.  کشند می سویی به را آن و است گروهی دهان در اش تکه هر که است عراق سالهاي این وضعیت

ریم روي صحنه به ک علی گوران نمایش در که است کشور این مردم حال شرح ، عراق " آشوب سال " در ،
اجرا رسید . نمایشی با دکوري مینیمال تشکیل شده از پنج دیوار متحرك در دستان شخصیتها ، چهار 
بازیگر و سه رنگ قرمز و سیاه و سفید که گاهی سربند بنفش زن عاشق ، آن را رنگی نو می بخشید . کسی 

عشق و خیال ، سیاهی وق زده روزگار مردم را رنگ ببخشد و دل خونشان را چه می داند؟ شاید کمی 
تسکین دهد که بجز خاك ، چیزي براي از دست دادن ندارند . خاك ، همه آن چیزي است که مردم یک 

 خبرنگار	با عراق " آشوب سال	"	کشور را به هم وصل می کند . گوران علی کریم از عشق در 
  .سخن می گوید که در آن همه چیز بوي خاك می دهد	اتر فستیوالـــــــتئ

 گروه ، در چه سالی تشکیل شده است ؟ 
استاد دانشگاه هستم و با دانشجویان تئاتر خودم ، کار را 	سلیمانیه	گروه ثبت شده نداریم . من در

 .  تمرین کرده ام

 شتید؟چند وقت تمرین دا
 ایم داشته اجرا 2015	و  2014و  2013کار را تمرین کرده ایم . پنج ماه براي نگارش و چهار ماه براي تمرین وقت گذاشته ام . در سالهاي  2013سال 

 . بوده است	کردستان عراق	در همه که
 ؟ کردید انتخاب اقتباس براي را رمان این که دیدید عراق جامعه کنونی فضاي و " بلوا سال	"چه شباهتهایی بین فضاي رمان 

 را " بلوا سال	"را هم کار کرده ام . وقتی رمان 	سهراب سپهري " مسافر "	و	صادق هدایت " کور بوف	"من عالقمند به ادبیات فارسی هستم . پیش تر 
 . دارد	کردستان	فعلی جامعه با عمیقی پیوندهاي که شدم متوجه ، خواندم

 دیوار با صحنه هر که رسیدید مینیمال دکور این به دار چوبه از چطور.  شود می آغاز دار چوبه شرح با فصل هر ،	" بلوا سال	"در رمان 
 ؟ شود می شروع

دیوار هستند . جامعه ، خانواده ، همسرش و ... براي این زن 	نوش آفرین	در کار ما ، صحنه شروع و انتهایی یکی هستند . در رمان همه افراد جامعه براي
ونت ــــر هستند . به این دلیل به سمت این دکور رفتم که به نظر من انسان معاصر همیشه با دیوارهایی مواجه است . با دیوارهایی که از آن خشدیوا

  " هر روز اوضاع مان خراب تر می شود "می بارد . در کار دیالوگی هست که می گوید : 
بوي خاك می دهد . چه الگویی براي اقتباس 	حسین	شده اند . براي مثال در رمان ،عناصري در رمان هستند که در اجرا به نشانه تبدیل 

 داشتید که فرضا بوي خاك در رمان ، به کوزه اي خاك در دستان زین در انتهاي نمایش تبدیل می شود ؟
  - هست رمان در که طور همان –ر من اك بنظـــدر رمان سفال ساز است . خ	حسین	چون	درست می کند ،	حسین	کوزه ، همان کوزه هایی است که
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، یک عامل پیوند بین دو عاشق است . خاك مانند یک مسیر است . مسیري است که عشاق از آن گذر می کنند . می خواستم که در این بین با خاك 
اق باز ـــرا براي عش این عشاق را که از آن گذر می کنند بهم ارتباط دهم . انگار که روي مرگ و اجساد خودشان ، زندگی را درست می کنند و مسیر

 . می کنند
 و سخن آخر در مورد اجرا و تجربه حضور در این جشنواره ؟

فستیوال 	پیوند با جامعه تئاتر ایران فرصت خوبی بود . همه اشکال ارتباط بین انسان ها سازنده است و به بشریت کمک می کند . همه فستیوال ها و
 " هوایی هم	"ن ها را متحد کند . در این جشنواره چند تا کار دیده ام که دیدنشان تجربه جالبی بود . یکی هم می تواند پلی بین آدم ها باشد و آ	فجر
 )خنده با	خیلی خوشحالم که پنج تا کارگردان کرد در جشنواره حضور دارند! ( . "	برف آهسته صداي	" دیگري ، بود
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  ببینم عمومی اجراي در را عبداللهی مصطفی نمایش امیدوارم:  شهرستانی میکاییل

به کارگردانی مصطفی عبداللهی در روز آخر جشنواره به روي صحنه رفت .  "در اعماق "نمایش 
مصاحبه 	تئاتر فستیوال	هرستانی و هما روستا تقدیم شد . به همین بهانهاین نمایش به میکائیل ش

  :اختصاصی با میکائیل شهرستانی داشت که متن آن به شرح زیر است

به کارگردانی آقاي مصطفی عبداللهی بر روي  "در اعماق  "آقاي شهرستانی نمایش  
  ید این اجرا را ببینید ؟بروشور به شما و خانم هما روستا تقدیم شد . آیا شما توانست
را به روي  "سالم ، خداحافظ  "متاسفانه من کار را ندیدم به این دلیل که من فردا باید نمایش 

صحنه ببرم و در واقع اجراي ژنرال را امشب برگزار کردم . با آقاي عبداللهی تلفنی صحبت کردم و 
اهی کردم که به دلیل اجراي بابت محبتی که نسبت به من داشتند اظهار تشکر کرده و عذرخو

نمایش نتوانستم حضور پیدا کنم . انشاهللا کار را در اجراي عمومی می بینم ، ترجیح ایشان نیز بر 
این بود که در اجراي عمومی خدمتشان برسم که انشاهللا کارشان اجراي عمومی داشته باشد . چون 

موارد هماهنگ نباشد . در واقع معموال اجراهاي جشنواره شتابناك است و ممکن است خیلی از 
من هم این بهانه ي جدي را داشتم که امروز نتوانم به خدمت ایشان برسم . امیدوارم که اجراي 

 . خوبی بوده باشد

 ر به اجراي عمومی این نمایش امیدوارید ؟خوشبختانه اجراي خیلی خوبی بود و استقبال شد . شما چقد
ومی دلیلی ندارد که اجراي عمومی نداشته باشد . چون متن پذیرفته شده است و وقتی در جشنواره شرکت دارید دلیلی ندارد که نتوانید اجراي عم

 . داشته باشید . من خیلی امیدوار هستم
 نظر شما در مورد سی و سومین جشنواره ي فجر چه بود ؟

اجراي  ن خیلی به جشنواره اعتقادي ندارم و فکر می کنم به این شکل براي تئاتر هزینه کردن اشتباه است . نمونه اش خود من هستم که چند ماه ازم
 طلب نمایشی هنرهاي مرکز از تومان میلیون چهل من.  شود حل باید هم آنها هاي گرفتاري و 	کارم گذشته است و همچنان به دوستانم مقروض هستم

شرکت کرده بودند می دانم . من تنها با دو نفر  کار در که دوستانی تک تک همینطور و اسپانسر جمله از نفر اندي و سی مقروض را خودم االن و دارم
 . توانستم تصویه حساب انجام دهم

و هر سال هم هیچ تحولی رخ نمی دهد و هیچ  از نظر من انجام این جشنواره ها از این جهت بیهوده است که هزینه اي بی نتیجه صورت می گیرد
 . .بازتاب مثبتی هم نداشته است . قبال هم گفته ام جشنواره هاي رنگارنگ هزینه بردار است و نتیجه ي مثبتی هم ندارد
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 اي نهــصح تئاتر از بیشتر خیابانی اترـــتئ در ، همه براي تئاتر شعار:  خاکسار مریم
  . افتد می اتفاق

به نویسندگی و کارگردانی مریم خاکسار در بخش نمایش  "نی نی اخاذه و مداد رنگی  "نمایش 
هاي خیابانی سی و سومین جشنواره تئاتر فجر در محوطه مجموعه تئاتر شهر و خانه هنرمندان 

گفت و گویی را با مریم خاکسار انجام داده  	تئاتر فستیوال	خبرنگار براي عالقمندان اجرا شد .
    :یدوانید آن را در ادامه مطالعه کناست که می ت

  . توضیح مختصري در مورد خودتان و کارهاي قبلی تان براي ما بگویید
 در حر تربیتی فرهنگی کانون ي آموخته دانش.  است	 78شروع کارم به صورت حرفه اي از سال 

ایش هاي صحنه اي بزرگسال نم در 	. دارم سینما کارگردانی کارشناسی.  	بودم آموزي دانش دوران
 پهلوان " ، " 	سالم مادرم ".  کنم می کارگردانی که هست هم سالی چند 	و کودك بازي می کنم .

 ستنده آثاري " 	مترسک براي کالهی " ، 	" ها ماهی رختخواب " ، " سیمرغ دستان " ، " 	کچل
  . دندبو کودکان من بازیگران آخر کار سه در که کردم کارگردانی که
  

  .  ییدتوضیح مختصري درباره نمایشنامه کارتان براي ما بگو
 چون اند آمده خیابان به 	، شود می ها آن با خانه در که رفتارهایی با اعتراض براي حقیقت در کودکان که است اي قصه "نی نی اخاذه و مداد رنگی  "

 	اعتراض کنند و رفتارهایی ل پدر و مادرشان رفتار می کنند . بنابراین آمده اندمث ، کنند می نگاه را ها آن درخیابان که هایی آدم شاید کنند می فکر
 .است نمایشنامه خطی یک ي ایده این.  ببرند کار به بیرون مردم مورد در ، اند گرفته یاد خانه در که را اخاذي مثل

 ه مخاطب منتقل کنید ؟ب بهتر را نظرتان مد مفهوم 	در کارگردانی بیشتر به چه چیزهایی توجه داشتید تا
ثار خیابانی ، به طراحی صحنه و لباس ، موسیقی هاي ویژه خیلی بها داده نمی شود . وقت گذاشته نمی شود . ولیکن من واقعیت ماجرا این است که در آ

ه اي که با توجه به اینکه مخاطب کار من کودکان نیستند ، بزرگترها هستند و ما حرف هاي بزرگی را از دهن این سه کودك می شنویم ، از طراحی ویژ
است که معناي خانه ي بچه ها را دارد و جاي امنی که با آن به خانه آمدند ، استفاده کردم . در حقیقت باکس هایی که ما  در حقیقت یک باکس

طراحی کردیم محل امن این بچه هاست که فضاي شخصی آن هاست . در طراحی لباس ، لباس ها رنگ و لعاب بسیار جذابی دارند و براي تماشاگر 
 و سازها از که 	داریم زنده موسیقی نمایش در ما 	. کند می متمرکز اي گونه به 	اشاگري را که اتفاقی از آن اطراف رد می شود راچشم نوازند و شاید تم

 کار در که 	ی شود . با توجه به اپیزودهاي مختلفیم استفاده آن در متفاوت ساز 10 از گفت بتوان شاید ، شده استفاده آن در متفاوتی هاي بندي رنگ
 با رفتار مفهوم هم مفهوم چون نگذاریم کم کار این براي کردیم سعی که است این واقعیتش.  شنویم می هم را متفاوت 	سازهاي بندي رنگ ، دارد ودوج

ودك ی در مورد رنگ لباس هاي کودکان بر اساس روانشناسی کحت.  	پرداختم آن به خیلی بنابراین است ارزشمند خیلی من خود براي و است کودکان
 . عمل کردیم ، مطالعه کردیم تا ببینیم تاثیر رنگ ها چگونه است
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به چه نکات و المان هایی توجه  نمایش هاي خیابانی چه تفاوت هایی با نمایش هاي صحنه اي دارند ؟ در نمایش هاي خیابانی بایستی
 الزم را براي مخاطب ایجاد کنیم ؟ جذابیت بتوانیم تا 	کنیم

 توجه با 	اتفاوت آن ها در واقع در این است که در نمایش صحنه اي مخاطب خودش بلیت کار را می خرد و انتخاب می کند که این کار را ببیند ، حاال ی
فرهنگ هاي متفاوت مواجه  با ها آدم از بزرگی ي مجموعه با ما اتفاقا و نیست کار در انتخابی خیابانی نمایش در اما.  	بازیگر اسم به یا کارگردان اسم به

 با.  	کنیم سازي فرهنگ اي گونه به و کنیم منتقل ها آن به 	ایم که خیلی گذرا از کنار ما رد می شوند و حاال ما قرار است پیام و کالم نمایش مان را
، به نظرم بیشتر براي تاتر خیابانی می تواند  همه براي تاتر شعار معناي ، 	هستند ما مخاطب متفاوتی ي ها فرهنگ با متفاوت مخاطبان اینکه به توجه

ر ه اتفاق بیافتد تا نمایش هاي صحنه اي . به این خاطر که هیچ انتخابی در کار نیست ، بلیطی خریداري نمی شود ، در حقیقت همه ي مردم ، با
 . فرهنگ و دانش و سوادي می توانند مخاطبان آن نمایش باشند

 کیفیت آثار جشنواره به ویژه آثار خیابانی را چگونه ارزیابی می کنید ؟
 کامال ها بچه است مشخص و خورد می چشم به آن در قشنگی هاي خالقیت ، دیدم که کاري درچند 	به نظرم امسال آثار خوبی به جشنواره آمدند .

ته باشند و بیایند بداهه ، کاري را انجام دهند . مشخص است بچه ها روي داش را طرحی ایحال اال که نیست گذشته هاي سال مثل.  کنند می تالش
ي صحنه اکاري که انجام می دهند و مفهومی را که می خواهند منتقل کنند ، فکر می کنند . فقط امیدوارم همانطور که بچه هاي تاتر چه خیابانی چه 

 تاتر ، 	تاترهستند براي 	گیرنده تصمیم که کسانی و مدیران ، 	جانا و ماال هزینه می کنند ، 	با بضاعت کمی که در تاتر می بینند ، دارند تالش می کنند
 براي که بضاعتی گفت وانت می.  نیست این حقشان واقعا و گذرد می تاتر از ها بچه این از خیلی معیشت که کنند فکر این به و 	بگیرند جدي مقداري را

 . . من خودم براي این کار از جیب هزینه کردم و واقعا جشنواره نتوانست پاسخگو باشد است محدود خیلی دهند می قرار تاتر
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  " زندگی یک داستان " نمایش خیابانی عکس هایی از
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 		شعار تحقق ،  ما یــاصل دفــــه:  "عروس شتــبازگ براي یــرقص " کارگردان
  . است " مردم براي تئاتر "

کاري از گروه تئاتر باران از مریوان به  "رقصی براي بازگشت عروس "نمایش 
کارگردانی فاتح بادپروا در سی و سومین جشنواره تئاتر فجر به روي صحنه رفت . این 

مایش از جشنواره سقز به عنوان کار برگزیده به این جشنواره معرفی شد و هم در ن
مصاحبه  		تئاتر فستیوال بخش مرور و هم در بخش مسابقه مرور شرکت کرد . خبرنگار

اي را با کارگردان این نمایش که به زبان کردي اجرا شد ، انجام داد که می توانید در 
  :ادامه بخوانید

 گروه تئاتر باران بگویید و این که چه کارهایی را اجرا کردید ؟پیشینه اي از 
پیوسته ، مشغول به کار است . اکثر کار هایش هم به زبان  1378این گروه از سال 

کردي ست . ما براي اجراهایمان ، هم از متن هاي داخلی و هم خارجی استفاده کرده 
 فریش ماکس " آندورا 	" تا آلبرکامو ي " ها عادل	 "ایم . نمایشنامه هاي متفاوتی را از 

همین طور آقاي حمیدرضا نعیمی که به زبان کردي ترجمه  و 	ایپسن 	" مردم دشمن" ،
 . کردیم و به روي صحنه بردیم

 آن کنار در.  است " مردم براي تئاتر " 	ا در اجراي عمومی همان شعارهدف اصلی مان ، اجراي عمومی براي مردم شهر مریوان و اطراف آن است . نظر م
ایش ـــیم . در اکثر جشنواره هایی که شرکت کردیم کارهاي گروه تئاتر باران ، برگزیده شده است . با نمدار	 تخصصی نگاه کار در فنی کارهاي به ، هم

آقاي  "پنجاهمین روز  و صد "سلیمانیه عراق شرکت کردیم . همین طور نمایشنامه ي  در جشنواره ي خارجی ، هم در اربیل و "پروانه زرد روشن  "
 . نعیمی را به زبان کردي ترجمه کردیم و در جشنواره اربیل هم شرکت کردیم .این یک گروه منسجمی است که نیت مان اجراي عمومی نمایش هاست

 ه بردید ؟را به روي صحن "رقصی براي بازگشت عروس "چه شد که نمایش 
فیق شده اند این نمایش درباره ي افسانه ي پیدایش زریبار است که در کل سه روایت جداگانه از وضعیت زنان امروز روایت می کند که در کار ، با هم تل

 در.  رفتیم عمومی اياجر سقز در روز پانزده را نمایش این ما.	. خانم طریفه کریمیان که خودشان نویسنده ي خوب سقزي هستند کار را نوشتند 
 . کردیم پیدا حضور جشنواره در آن از بعد و داشتیم عمومی اجراي هم سنندج

 دغدغه ي کار کردن این نمایشنامه از کجا شکل گرفت ؟
اه نابرابري که در دغدغه ي این نمایشنامه از خودسوزي زنان در شرایط نابسامان ما که در شهر مریوان و شهرهاي دیگر کردستان وجود دارد و ستم و نگ

   . ستبه زن وجود دارد ، شکل گرفته ا کل جامعه ایران به خصوص در شهر ما نسبت
ده ي آن وقتی دو نفر خودسوزي کردند و خودشان را در دریاچه زریبار رها کردند و خودشان را به آب سپردند یا خفه شدند یا به نوعی آب آرامش دهن

  درویشی با زن و  . انه ها آمده استــــزریبار شهري به اسم فنیقنوس بود که در افس . یش دریاچه زریبار بر می گرددها بود ، این به همان داستان پیدا
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شهر می آید و مورد ستم پادشاه شهر قرار می گیرد و درویش هیچ کاري نمی تواند انجام دهد . زنش را به اسارت می برند . درویش به  و بچه اش به این
انه ـافس باالي کوه پنا می برد و هفت شب و هفت روز سر به سجده می گذارد و می گوید اگر این شهر را آب فرا نگیرد من سر از سجده بر نمی دارم .

 .  ی گوید بعد از این مدت ، دریاچه شکل می گیرد و یک مامن و محل آرامشی براي زنان شده است که احساس آرامش کنندم
اترمان ، در کنار متن هاي خارجی ، هر سال یا هر دو تئ 	در ما و آیند می ما شهر بطن از ها افسانه این.  برویم سمت این به که بود 	این ها دغدغه هاي

 . ر ، یک کار محلی و بومی به روي صحنه می بریمسال یک با

 چندمین تجربه حضورتان در تئاتر فجر است ؟
ردي ست ، من پیشتر تئاتر خیابانی انجام داده ام و کارگردانی این نمایش ، اولین تجربه ي اجراي صحنه اي ام است . از طرفی چون کارها به زبان ک

 هاي تازه بخش 	در " دادوران " نام به را کامو آلبر ي " ها عادل و شهربندان "ار سال پیش ، نمایشنامه ي کمتر به جشنواره آمده ایم . مثال سه چه
ه با نگاه خوب و مثبتشان ، ایران را براي همه ک پور صالح آقاي از امسال ولی.  کنیم اجرا نتوانستیم بود کردي زبان به چون ولی.  شد انتخاب ایران تئاتر

 .  ایست پسندیده و خوب نگاه خیلی این.  	می کنمبدانند ، تشکر 
که تجربه این کار در جشنواره سقز انتخاب شد و باز هم در این جشنواره وارد بخش مسابقه شد . از این قضیه خوشحالیم . من به عنوان یک کارگردان 

و بینندها دغدغه هستند . مسرورم که این نمایش را به زبان کردي  کار نمایشی را دارم ، اصال رفتن به جشنواره برایم دغدغه نیست . مردم 24ي حدودا 
  .  متشکرم هم اندرکاران دست و جشنواره دبیر و شما از 	در جشنواره به روي صحنه بردیم .

 . البته مخاطبین فارسی زبان به دلیل نداشتن هیچ ترجمه و باالنویسی گفت وگو هاي این نمایش را متوجه نمی شدند
 ، صدا و نور سیستم بخش در	هنر تاالر سالن دوستان اینکه رغم علی.  داشتیم هم نور مشکل سالن این در ما	مشکل بود ولی مهم تر از آن ، بله این 

خیلی  . نور باید بود سالن این نور از بهتر ، داشتیم مریوان اجراي در ما که سالنی نور.  است همین داشتند هرچه ولی ، کردند کمک دلسوزانه بسیار
 . بهتر از این می شد ، تا برسد به این که ما زیرنویس یا باال نویس فارسی داشته باشیم

 . صحبت پایانی اگر دارید بفرمایید
 . مداده باشیمن از شما متشکرم که انعکاس خبر می دهید . امیدوارم توانسته باشیم مخاطبینی که زبان نمایش را نفهمیدند ، تصویر خوب به آنها ارائه  
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  شود تر جذاب نمایش فضاي تا کند می کمک خالقانه و خاص طرح یک:  آرا پارسا بهمن

که نخستین اثري است که از بهمن پارسا آرا به جشنواره  "واپسین رقص برگ با باد  "نمایش 
تئاتر فجر راه یافته است ، در آخرین روز از سی و سومین جشنواره تئاتر فجر در تاالر هنر به 

گفت وگویی را با بهمن پارسا آرا به بهانه ي  تئاتر فستیوال	گارروي صحنه رفت . خبرن
  . حضورش در جشنواره تئاتر فجر انجام داده است که می توانید آن را ادامه مطالعه کنید

 .  در ابتدا بیوگرافی مختصري از خودتان و کارهاي قبلی تان براي ما بگویید
سال است  15سانس جامعه شناسی دارم . حدود بهمن پارسا آرا هستم . لیسانس تئاتر و فوق لی

، کار تئاتر را به صورت حرفه اي آغاز کرده ام . در ابتدا با کار کودك شروع کردم و پس از چند 
سالی ، بعد از بازي در نمایش هاي مختلف ، احساس کردم در فضاي کارگردانی می توانم موفق 

یت کنم . در جشنواره هاي مختلفی شرکت تر عمل کنم . سعی کردم در فضاي کارگردانی فعال
کردم که آخرین کاري که در آن موفق شدیم و توانست به جشنواره تئاتر فجر راه پیدا کند ، 

 . همین کاري است که در تاالر هنر در خدمت شما هستیم
  

 سال هاي گذشته هم در جشنواره شرکت داشتید ؟

 . به عنوان بازیگر بله ، اما در سمت کارگردان ، خیر
 از اجراي امروزتان راضی هستید ؟

 تر قوي اجراي تا کنیم می طرف بر را آن دوم اجراي در انشاهللا که گردد می بر بازیگران و سالن در ناهماهنگی به که بود اجرا در ها کاري ریزه برخی	به نظر می رسد
 . دهیم ارائه را بهتري و

 متن نمایشنامه چه ویژگی هایی داشت که شما را ترقیب به کارگردانی این نمایشنامه کرد ؟
ز جنگ و انتظار یک مادر نمایشنامه به زندگی اي پرداخته بود که اصوال ما کم تر به آن فکر می کنیم و شاید به راحتی از کنار آن بگذریم . به زندگی فضاي بعد ا
 . الش هستندشهید می پردازد که هنوز با خیال آمدن فرزندش زندگی می کند و این خیال را شیرین تر از شرایط واقعی می بیند و اطرافیانش ، بازیگر خی

 در کارگردانی بیشتر به چه نکاتی توجه داشتید تا مفهوم مد نظرتان را بهتر به مخاطب منتقل کنید ؟
ضاي دم دستی کار ظر می رسد در کارگردانی ، براي اینکه یک نمایش گیراتر شود ، یک فضاي خالقانه کمک بهتري می تواند بکند . متن هایی داریم که با یک فبه ن

فضاي جدیدي را ایجاد  می شوند و خیلی لذت بخش نیستند . اما یک طرح خاص و خالقانه کمک می کند تا فضاي نمایش جذاب تر شود . سعی کردم در این کار
  . کنم و با طراحی صحنه اي جدیدتر با توجه به فضاي خیالی اي که در ذهن مادر می گذرد ، اتفاق جدیدي رقم بخورد

 کیفیت برگذاري جشنواره ي امسال را از لحاظ مدیریت و آثار چگونه ارزیابی می کنید ؟
نچه از دوستان شنیدم ، به نظر می رسد که در جشنواره ي امسال چون که بلیت فروشی به صورت الکترونیک من روز آخر آمدم و نتوانستم روزهاي قبل بیایم ولی از آ

ر با من هماهنگ بودند که اتفاق افتاده ، نظم بیشتري حاکم بود ولی به نظر می رسد هنوز جاي کار دارد . اما باید از هماهنگی دبیرخانه تشکر کنم که تا دقایق آخ
 . فاق بیافتد . در کل فکر می کنم بستر مناسب تري اتفاق افتاده استاجراي خوبی ات



 

 137    
 

  

  فجر تئاترجشنواره  اجراي آخرین و ترین پرحاشیه ، " الال بی "

به کارگردانی یاسر خاسب قبل از مراسم اختتامیه ي جشنواره ي بین  "بی الال  "نمایش 
المللی تئاتر فجر در حالی اجرا شد که حاشیه هاي فراوانی به همراه داشت . در ادامه گزارشی 

  :از اجراي این نمایش می خوانید

ر خاسب ـــبه کارگردانی یاس "بی الال  "، نمایش 	تئاتر فستیوال	به گزارش خبرنگار
یر را در ـاتر فجر رکورد تاخـدر آخرین ساعات سی و سومین جشنواره بین المللی تئ

اطبان را ــــدقیقه مخ 80بین تمامی نمایش هاي این دوره از جشنواره زد و به مدت 
  !پشت در تاالر حافظ منتظر نگه داشت

اجرا  17:30اس جدول برنامه جشنواره قرار بود در ساعت اجراي دوم این نمایش براس
هیچ خبري از ورود تماشاگران به سالن  18:10شود ولی جالب اینجاست که تا ساعت 

  .نبود و همچنان تماشاگران جلوي درب تاالر حافظ منتظر ایستاده بودند

آمد و از همه دقیقه از زمان آغاز نمایش گذشته بود که یکی از عوامل گروه  40تقریبا 
به دلیل آن که اجراي اول این  "به دلیل تاخیر بوجود آمده عذرخواهی کرد و گفت : 

  " . نمایش با تاخیر آغاز شده ، این اجرا نیز دیرتر به روي صحنه می رود

 . سفانه بدون آن که ساعت دقیق اجرا را بیان کند از دیده ها پنهان شد و همچنان تماشاگران را منتظر نگه داشتولی متا
وامل اجرایی ـــــباالخره در تاالر حافظ باز شد و تماشاگران را براي انتظار بعدي به داخل البی حافظ دعوت کردند و تنها ع 18:20ساعت

خر مردم شده بود چرا که یک ساعت از ــئولین حافظ ) اجازه ورود داشتند که این اتفاق باعث خنده و تمسایش !!! ( البته به قول مسـنم
 . ه بود و آنها باید همچنان منتظر می ماندندـرر گذشتـــوقت مق

 . در بین تماشاگران منتظر در سالن چهره هایی چون قاسم زارع ، حمید پورآذري و بهاره رهنما دیده می شد
 . بود که انتظارها به پایان رسید و تماشاگران با بی نظمی فراوان وارد سالن شدند 18:50هایت ساعت در ن

مل کنید تا ـفا چند لحظه تحــکرده ! لط crash در ابتداي نمایش ، یکی از عوامل گروه گفت : دستگاه ما با آن که مکین تاش است اما
  !! گاه درست شودـدست

 !!! واست تا خود را تشویق کنندسپس از همه تماشاگران خ
اتر فجر بود ، اجرا ــکه پرحاشیه ترین و آخرین نمایش سی و سومین جشنواره تئ "بی الال  "اولین پرده نمایش  19و خالصه ، در ساعت 

  . شد
 از آنکه اجرا پایان یـابدقبل  بود که علی مرادخانی معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ، در نیمه نمایش وارد سالن شد و 19:20ساعت 
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  .او ، بهاره رهنما نیز در پرده آخر این نمایش از جایش بلند شد و سالن را ترك کرد سالن را ترك کرد ، پس از 19:47در ساعت 

تمام  "ر کرد و گفت : ــ، یاسر خاسب به معرفی عوامل گروه پرداخت و سپس از سفیر کشور ونزوئال تشک "بی الال "پس از پایان نمایش 
 "گرفت . تمرینات ما در منزل ایشان صورت 

تشویق مردم ، از بهرام ریحانی خواست تا دقایقی صحبت کند ، به این بهانه از تماشاگران تقاضا کرد که سالن را ترك  یاسر خاسب بعد از
  .نکنند و چند لحظه اي بنشینند

اسر به من مرداد ماه بود که ی 11ماه پیش روز  6 دودــح	! نه یا دارد حضور جا این در عزیز نادري علیرضا دانم نمی "بهرام ریحانی گفت : 
 ، روز آن فرداي	ایشم بود ، دوست دارم شب بعد تو باشی .ــزنگ زد و گفت : اجراي آخر من است ، شب گذشته مجید بهرامی میهمان نم

ن رفتم و گفتم : من حتی از م روز آن فرداي. اید شده افتاده کار از اـشم و دارد صعودي سیري شما بیماري که رسید من دست به اي نامه
 معرفی افتاده کار از شما و اند کرده دــتأیی را موضوع این پزشکی جامعه از نَفَر 6 که ، دادند جواب ها آن ولی	! نیستم هم ٪20افتاده کار 

زش و مقدس است که من نه ار با من براي اطرـخ این به اجرا این و گذرد می اتفاق آن از ماه 6 دقیقا و است ماه بهمن 12 امشب	. اید شده
 و شد اتفاق این بانی و باعث عزیز یاسر	اتر وجود دارد !ـپزشک بلکه به جامعه پزشکی ثابت کردم که عشق مقدسی به نام تئ 6به آن  تنها
  " .بزند کنار را چیز همه تواند می تئاتر که کرد ثابت

دقیقه با پایان این نمایش پرونده  20:05ساعت ایت ــبعد از این اتفاق همه تماشاگران از جایشان بلند شدند و او را تشویق کردند و در نه
   .سی و سومین جشنواره تئاتر فجر بسته شد
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  کنم ترك را سالن ، مردم با داشتم دوست:  " ها کتاب " نمایش لهستانی کارگردان

 الکس نواکی "ساخته ي کمپانی کومونا لهستان به کارگردانی  "کتاب ها  "نمایش 

" "alex nowaki" در سه روز آخر جشنواره ي تئاتر فجر به روي صحنه	سالن 
به همین بهانه به سراغ این کارگردان رفته و 	تیوالتئاتر فس . رفت شهر تئاتر اصلی

   : با او مصاحبه اي اختصاصی داشته است
   . کمی از کمپانی کومونا و فعالیت هاي این کمپانی بگویید

 رسیدیم نتیجه این به سال بیست از بعد و کرد کار به شروع	 1989کمپانی در سال 
 به گرفتیم تصمیم	. نرسیدیم ، ستیمخوا می که سیاسی روابط و ها فعالیت آن به که

ت که فعالیت ها و روابط نیس معنی این به تصمیم این ولی شویم تبدیل تئاتر کمپانی
ه ــــــسیاسی خود را کنار گذاشته ایم و هم چنان به فعالیت و زندگی فعاالنه ادام

 صلح هاي فعالیت با خود اجراهاي در ما.  جمعی و فردي هاي فعالیت	می دهیم ،
 مستقلی کمپانی ما کمپانی	.  دهیم می ارتقا را اجتماعی و سیاسی تغییرات جویانه

ا ما بدون هیچ حمایتی از هیچ موسسه اي فعالیت می کردیم ه سال براي. 	است
 شرایط خیلی ابتدا در.  داریم لهستان ورشو در رفاهی عالی موقعیت االن البته	و

 مردم داشتیم باور ما.  بودیم فعال و یمکرد می فعالیت همچنان ولی	 داشتیم سختی
  .لیت کنندفعا شان زندگی بهبود براي توانند می هم سخت شرایط در حتی

  
 چرا این نمایشنامه را انتخاب کردید؟ این نمایشنامه چه حرفی براي گفتن در جهان دارد ؟

 . فستیوال این اجرا را انتخاب کرد
 هیچ گزینه ي دیگري براي انتخاب نداشتید ؟

بود  "االن بهشت ؟  "نتخاب کردند . ما دو پیشنهاد دیگر هم داشتیم . یکی زندگی نامه ي یک روشنفکر سیاسی بود و دیگري نمایش آنها این اجرا را ا
 .  ساخته شده بود " living new york " توسط تئاتر 1969است که در سال  "االن بهشت !  "که نمایشی الهام گرفته از 

 تید . از کدام اجرا بیشتر راضی بودید؟شما سه شب در سالن اصلی اجرا داش
نیست چه  اولین اجرا افتضاح بود . چمن مصنوعی سه دقیقه قبل از اجراي اول به دست ما رسید . مسئولین می آمدند و داد و بی داد می کردند که مهم

 باید که دانستند نمی فنی مسئولین هم اجرا طول در و نشد داده ما به بودند داده وعده ما به که زمانی در سالن	اتفاقی می افتد و باید اجرا داشته باشید .
ده نمایش در طول کار باال و پایین می رفت . همه چیز افتضاح و زجر دهنده بود . من اینجا نشسته بودم و می دیدم که مردم سالن را پر و کنند چه

خوبی داشتیم و راضی بودیم . امشب بد نبود ولی انرژي که از مردم می گرفتیم ترك می کنند و من هم دوست داشتم که با آنها بروم . اما دیشب اجراي 
  .  خوب نبود
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 چند روز است که به ایران آمده اید ؟
 . یک هفته

 و در این چند روز چند کار در جشنواره دیدید؟ اولین بار بود که به ایران آمدید
 . را دیدم "اولیور توییست  "و  "باغ آلبالو  "،  "لندن ، رم ،تهران ،آمستردام "بله . سه کار دیدم . 

 کدام کار از بقیه بهتر بود ؟
 با من.  بود تجربه بهترین من براي این.  آمد وجود به مخاطب و نمایش بین که بود تعاملی داشتم دوست ".... ،رم لندن "چیزي که من در مورد کار کار 

از اروپا بیایید  که است جالب خیلی.  دهند می نشان واکنش	جالبی خیلی هاي روش به و هستند زنده خیلی تماشاگران این.  خندیدم ایرانی تماشاگران
 و برویم سن روي ما اگر.  کنیم نمی ها کار این از ما.  سالم هندبد پاسخ هم تماشاگران	کند می سالم	و ببینید که وقتی کسی روي صحنه می آید و

 "که من در مورد اجراي  بود چیزي این و دهند می نشان واکنش همه اینجا ولی "! ؟ گویی می چه	" گویند می و کنند می تعجب مردم سالم بگوییم
 . من قرار گرفت دوست داشتم . و این نمایش بیشتر از بقیه مورد عالقه "لندن ،رم ،.... 

 چند روز دیگر در ایران هستید ؟ آیا در مراسم اختتامیه حضور دارید ؟
 .  با گروه فقط یک روز دیگر . ولی خودم در ایران می مانم و در اختتامیه حضور دارم

 شانس خود را در جشنواره تئاتر فجر براي کسب جایزه چقدر می دانید ؟
 . ه ما جایزه اي نمی گیریم . براي ما آمدن به ایران و دیدن مردم تهران خودش پیروزي استما ؟! خیلی خنده دار است ! نه ، ن

 آیا براي ایرانگردي در ایران می مانید ؟
 در من دانشگاهی تحصیالت	چون ببینم دارم دوست من که	مکان ها و شهر هاي زیادي مثل یزد ، اصفهان ، مشهد ، تبریز ، شیراز و قم ... وجود دارد 

 . است تاریخ ي زمینه
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  است شده ایران تئاتر پایان فجر تئاتر جشنواره متاسفانه:  فتوحی علی  

به کارگردانی علی فتوحی در سی و سومین جشنواره  "ترانه هاي تلخ تارا  "نمایش 
مصاحبه اي اختصاصی با 	تئاتر فستیوال	تئاتر فجر به روي صحنه رفت . به همین بهانه

  : است داشته	کارگردان این اثر 

  چه شد که " ترانه ھای تلخ تارا " به جشنواره تئاتر فجر راه پیدا کرد ؟ 
ین کار را از اردیبھشت در جشنواره استانی آذربایجان شرقی شروع کردیم و در آن ما ا

بندر عباس نیز کار برگزیده اعالم شد   جشنواره کار برگزیده استان شدیم . در منطقه سه
. این کار   و از طریق جشنواره مناطق به سی و سومین جشنواره تئاتر فجر راه پیدا کردیم

و در موسیقی و  ندرعباس جایزه اول بازیگر زن را مشترکا گرفتیمدر جشنواره استانی و ب
  . کارگردانی و نویسندگی نیز مقام اول را آوردیم و اکنون نیز در جشنواره فجر ھستیم

  این کار امسال در چه بخشی از جشنواره شرکت کرده است ؟
تئاتر ایران  االن در بخش مسابقه مرور  ما از جشنواره ی مناطق به فجر معرفی شدیم .

  . ھستیم

  نحوه ي شکل گیري گروه و انتخاب بازیگر ها به چه صورت بود ؟
سابقه ي کاري  81یا  80داریم که از سال  "آیال"ما در تبریز یک گروه نمایش به اسم 

 اکثر اعضاء گروه فارغ التحـــــصیل رشته تئــــاتر ھستــــند و مدت ریادی است که با. دارد

 

را کار کردیم که از  "فریدون والیی"اکثریت گروه کار می کنیم . چون بازیگرانمان مشترك است با شناخت قبلی این کار را کردیم و متن آقاي 
میم گروه قرار شد این متن را کار نویسندگان خوب آذربایجان شرقی و مراغه اي هستند . نمایشنامه را قبال خوانده بودیم و با او صحبت کردیم و با تص

 . کنیم
 سال هاي پیش هم در جشنواره تئاتر فجر شرکت کرده بودید ؟

پرست و مدیر بله . من در چهار دوره در تئاتر فجر شرکت کردم . دو دوره به عنوان کارگردان و دو دوره به عنوان بازیگر و سال گذشته هم به عنوان سر
در تبریز کار کرده بود . که در آن دوره هم به عنوان  "کوشک جاللی"کار آقاي  "روبینسون کرزو"ت داشتم که نمایش اجرایی گروه در جشنواره شرک

 . سرپرست و مدیر اجرایی گروه بودم
 امسال شانس برنده شدن این نمایش را چقدر می دانید ؟

ع کردیم هدفمان یک تئاتر خوب مردمی بود ، که مردم بپسندند و تالش واقعیتش این است که قصد ما برنده شدن نیست ، از روزي که این کار را شرو
ید که کنیم مردمی که وارد سالن می شوند راضی از سالن بیرون برود . ذاتا اگر بخواهیم مقایسه اي نگاه کنیم ،اصطالحا هیچ ماست فروشی نمی گو

 . ماست من ترش است ، ما هم می گوییم که ماست ما خیلی شیرین است
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 پیش بینی و نظر شما چیست ؟
 8 ماحصل نمایش این و 	من خودم همان جوایز را براي این کار پیش بینی می کنم . به این دلیل من با بچه هاي گروه خیلی براي این کار تالش کردیم

و ما تمام تالشمان را  اند دیده را کار دوستان این چون کردند دعوت کار این از شیراز و مشهد از	. کند پیدا هادام ما اجراهاي امیدوارم و ماست تالش ماه
 . کنیم ریزي برنامه کار براي و باشیم داشته 	می کنیم که اجراهاي برون مرزي

 ؟ 	کیفیت جشنواره امسال را چطور ارزیابی می کنید
ر زنده است و تکاپو دارد تئات که است این	دند، وضع تئاتر ایران خیلی بد است ، ولی با تمام این اوصاف ، خوبی آنهمانطور که آقاي دکتر صالح پور فرمو

 همان تکرار سال هر ما کار و گذشته دوره سه و سی	.	ولی کم و کاستی در آن خیلی زیاد است و جا دارد که مسئولین امر به این نواقص رسیدگی کنند
تاکید می کنم که جشنواره تئاتر فجر  	باز من ، نداریم ریزي برنامه که دلیل این به ، گیریم نمی عبرت گذشته هاي دوره از قتو هیچ و است نواقص

 . پایان تئاتر ایران نیست
 این در کشور برگزیدگان همه هک دلیل این به.  باشد ایران تئاتر آغاز اتفاق این باید ولی است شده ایران تئاتر پایان فجر تئاتر جشنواره	متاسفانه اکنون

 تمام اشاعه و مان فرهنگ اشاعه براي باید همچنین	باید براي این ها برنامه ریزي شود . و آمدند جشنواره این به	، شدند چین دست و هستند جشنواره
 . شود ریزي برنامه ها فعالیت

 بتوانند هستند، شاخص که آثاري یا و برگزیدگان دیگر سال فجر جشنواره تا و	باشد سرآغاز	امیدوارم روزي به این مرحله برسیم که جشنواره تئاتر فجر
 . ماست جشنواره نقص بخش این و است این فرهنگمان ما بگوییم و کنیم خودنمایی تا	بروند مرزي برون کشورهاي به ،	ا ذاشته باشنداجر کشور در

 حرف پایانی ؟
هاي موسیقی ، پشت صحنه که واقعا خیلی تالش کردند و امیدوارم که سال بعد هم با یک کار خوب  ممنون . من تشکر می کنم از گروه اجرایی ، بچه

 . باشیم داشته حضور	در جشنواره

  



 

 143    
 

  

  "چرخ روز افزا  "عکس هایی از نمایش خیابانی 
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 هاي هبچ براي پرتابی سکوي فجر ي وارهـــجشن:  " سول سیه " نمایش کارگردان
  . است شهرستان

به کارگردانی محسن حلوایی و حسن رضایی از بوشهر در سی و  "سیه سول"نمایش 
به سراغ این 	تئاتر فستیوال		سومین جشنواره ي فجر به روي صحنه رفت . به همین بهانه

   . مصاحبه اي داشته استدو کارگردان رفته و با آنها 

 ز اجراي امشب راضی بودید ؟ا

 . بله ، اجرا نسبتا خوب بود : حلوایی

 چرا این نمایشنامه را براي اجرا انتخاب کردید ؟ 

که مدت هاست کار می کند ، معموال ایده هایی داریم  "هیرو  "در گروه نمایشی  : رضایی
 شود می مشخص بعد و	شده بدل و رد هگرو در ها ایده و کنیم می کار آن روي	که جمعی

 که	االن براي مثال عنوان به. 	است اجرا مناسب موضوع و جدابیت نظر از ایده این آیا که
 فضایی و گروه مشی خط اینکه براي.  کردیم انتخاب را کار این ، داشتیم خاص موضوع چند
 . را داشته باشیم در این کار بسیار مناسب بوداج در داشتیم دوست که

. 

  چه شد که تصمیم گرفتید این کار را در جشنواره ي فجر با گویش خودتان اجرا کنید ؟
 اصیل گویش	سه جزو گویش این چون و هستند دشتی ي منطقه ي بچه خودشان و است رضایی آقاي مادري زبان 	چون این زبان ، در واقع : حلوایی

 دارد خاصی ریتم و آهنگ ضرب گویش این و	که هیچ تغییري در آن ایجاد نشده است و ریشه ي این گویش به پهلوي ساسانی بر می گردد است ایرانی
 کار این دیگر دلیل هم دشتی گویش احیاي و.  داشتیم گویش این به نسبت بهتري حس ، کند می بهتر را نمایش تاثیرگذاري و را راث دراماتیکی بار که

  . است بوده
وب عالقه مندي به زبان مادري و همانطور که آقاي حلوایی گفتند به خاطر آن اصالتی که این زبان دارد ، دوست داشتم آن را در یک اثر مکت :رضایی

 . اجرا شود "سیه سول"مثل نمایشنامه بیاورم و در یک اثر اجرایی به نام نمایش 
 باالنویس هم بودید؟ فکر به فجر ي		آیا براي اجرا در جشنواره ي

برایشان  فکر می کنم که این کار موضوع آشنایی دارد . یعنی دوستانی که اهل نمایش هستند و در جشنواره ي فجر کار می بینند موضوع : رضایی
لی از آشنا است . موضوع عشق یک مرد سیاه به یک زن سفید آشنا است و اتللو را به یاد می آورد . به خصوص که از لحاظ اجرایی هم سعی کردیم خی

 .  صحنه ها را بدون دیالوگ داشته باشیم
ر از دیالوگ استفاده کنیم . اگرچه این نمایش دیالوگ سعی ما بیشتر بر آن بود که به سمت حرکت برویم و مثل نمایش هاي امروز کمت : حلوایی

 اگر و کند کامل را کار این تواند می موسیقی نوعی به و تصویرسازي و حرکت نمایش در	داشت ولی اگر عنصر دیالوگ ها و بیان را از نمایش حذف کنیم
 حدودي تا را نقص این و کند کامل را آن تواند می موسیقی و ها حرکت ، داستان ي مایه بن خود	ی در ارتباط با زبان نمایشنامه و دیالوگ ها باشد ضعف

  . زدسا برطرف
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 آقاي حلوایی این کار چندمین حضور شما در جشنواره ي فجر است ؟

 . امسال دومین حضور من در جشنواره ي فجر است : حلوایی

 رــــفک و کنیم می کار که سالهاست ما خوب ولی.  	المللی فجر اولین حضورمان است ما به عنوان کارگردانی مشترك در جشنواره ي بین : رضایی
 . بشویم فجر المللی بین ي جشنواره وارد که شدیم موفق کار سومین در و بود رسیده اي منطقه ي جشنواره به که ماست کار سومین این کنم می

 ؟ کنید می	تا به امروز کیفیت جشنواره را چگونه ارزیابی

 . ما تازه دو روز است که رسیده ایم و فقط دو کار از کارهاي جشنواره را دیده ایم : رضایی

باالخره هر جشنواره اي یک محاسن و معایبی دارد . ولی در کلیت همین که براي بچه ها ایجاد انگیزه می کند و براي بچه هاي شهرستان  : حلوایی
 فکر من مجموع در ولی.  دارد وجود هم هایی ضعف موارد بعضی در اوقات خیلی طبعا.  است خوب خیلی دشو می	تبدیل به زمینه اي براي دیده شدن ،

 .نم به این دو دلیل جشنواره ي خوبی استک می
 ینب ي جشنواره همین خصوص به است ها جشنواره همین ، کنند می کار تهران از	االن تنها راه حلی که شاید براي بچه هایی که خارج : رضایی
 . شود پرتابی سکوي به تبدیل آنها براي که بدهند نشان را خودشان آن در بتوانند که فجر المللی

 براي جشنواره ي فجر چه مقدار تمرین داشتید ؟

شتیم و بقیه ما از فروردین ماه امسال شروع کردیم و فکر می کنم تا االن به جز جشنواره ي منطقه اي یک ماه تا یک ماه و نیم تعطیلی دا : رضایی
 . اش را تماما در حال تمرین بودیم

 چقدر شانس جایزه گرفتن براي خود متصور هستید؟

اشته دو نکته هایی که باید در جشنواره اثر نمایشی است و طبعا هر کاري که در کلیت خودش فضاي بهتري از لحاظ تئاتري  27در بخش ما  : حلوایی
که  امیدوارم من و هستند 	ولی من هم امید هایی دارم ولی نمی توانم بگویم چقدر . چون آثار آنقدر گستردهباشد ، رعایت بکند شانس بهتري دارد . 
 . بتوانیم حداقل اندك شانسی داشته باشیم

براي ما جایزه  من بیشتر از اینکه به فکر جایزه باشم ، به فکر دیده شدن کار هستم . اگر کار دیده شود و در موردش صحبت شود ، خود این : رضایی
 . است
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  گذارد می تاثیر فرهنگی کارهاي شرایط بر اقتصادي و سیاسی شرایط: زاده  واحدي مجید

 ، زاده واحدي مجید کارگردانی و نیا عادل ابراهیم نویسندگی به " سایه کافه "نمایش 
 برگزیده و ایران تئاتر مسابقه بخش دو در که است اردبیل آرتاویل تئاتر گروه از کاري

. 	است داشته شرکت فجــــر تئـــاتر جشنواره سومین	 و سی در مناطق
 این بازیگر و کارگردان ، زاده واحدي مجید با را گویی و گفت	 	تئاتر فستیوال	ارخبرنگ
  .بخوانید ادامه در را آن توانید می که است داشته نمایش

 . ي از خودتان و گروه تان براي ما بگوییدلطفا در ابتدا بیوگرافی مختصر
از کانون پرورش فکري کودکان نوجوانان شروع کردم . تقریبا دو سال  59فعالیتم را سال 

ار ـــشدم که در اردبیل به طور رسمی و حرفه اي ک "آرتاویل  "بعد عضو گروه رسمی 
عروسک ها  "مایشنامه با ن 69فقط صرفا بازیگري می کردم . از سال  69می کرد . تا سال 

و 	نمایش را کارگردانی کردم 40کارگردانی را شروع کردم و از آن سال تا امروز بیش از  "
به جز یکی ، دو مورد در اغلب نمایش ها بازیگري هم داشتم چون بازیگري را خیلی 

بود که در آن بازیگري  "سبز، سهراب ، سرخ  "از کارهاي شاخصم نمایش  . دوست دارم
 نوارهو بعد در جشـــ کار برگزیده بیستمین جشنواره تئاتر فجر شد رگردانی کردم کهو کا

شب هاي  "به فستیوال  84را به فجر آوردم که این نمایش در سال  "اژدها چهرك  "نمایش دیگري به نام  83آلمان اجرا رفت . سال  "جاده ابریشم  "
چهره ي برتر و تاثیرگذار  30ز به عنوان یکی ا 87آلمان رفت و در کشورهاي آذربایجان و گرجستان در چند فستیوال شرکت کرد . در سال  "سفید 

بت  "با نمایش  89به عنوان کارگردان برگزیده کشور از سوي کانون منتقدین انتخاب شدم . سال  89سال انقالب انتخاب شدم . در سال  30تئاتر در 
مسال هم که با ا ، بودم فجر جشنواره	در " پسر انسان "با نمایش  90که نوشته و کارگردانی کرده بودم در جشنواره فجر شرکت کردم ، سال  "آذري 

 . " کافه سایه "نمایش 

 . و نحوه ي کارگردانی تان توضیح دهید "کافه سایه  "در مورد نمایش 
ه را هاي گرو ما در گروه مان که متشکل و حرفه اي کار می کند ، برنامه اي براي استعدادیابی نمایشنامه نویسی داریم . نمایشنامه هاي تولید خود بچه

را هم چون نمایشنامه نویسش از بچه هاي گروه خودمان است ، اوایل سال آن را به صورت نمایشنامه خوانی  "کافه سایه  "نمایشنامه خوانی می کنیم . 
را داشت  "سوره ماه  "اي اجرا کردیم . بچه ها گفتند قابلیت اجراي صحنه اي دارد . هم زمان ، توفیق این را داشتیم که اردبیل میزبانی جشنواره منطقه 

در تهران اجرا شد و از  "سوره ماه  "برگزیده شد و در جشنواره  "سوره ماه  "، این نمایش در آن جشنواره شرکت کرد که براي جشنواره سراسري تئاتر 
بت که از صفر تا نهایتش کار خود بچه هاي به جشنواره تئاتر فجر معرفی شد . این نمایش را یک ویژگی می دانم از این با "سوره ماه  "سوي جشنواره 

شیوه  گروه است و این جاي خوشحالی دارد چون همیشه نمایشنامه نویسی از نقاط ضعف همه ي گروه ها و کمبود کل تئاتر ایران بوده است . در مورد
عضی صحنه ها را جا به جا کردم و احساس کردم می توان ي کارگردانی ، من تغییراتی را در متن دادم . بحث عروسک که در کار بود ، در متن نبود ، ، ب

 . یک کار سیال و روان تولید کرد که امیدوارم مخاطبین از کار خوششان آمده باشد
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 به چه دلیل از عروسک در کارتان استفاده کردید ؟
ر دست دست هاي د عروسک مثل داستان هاي آدم ، نمایش ي قصه در.  است ملی و ایرانی تئاتر هاي شاخصه از یکی بازي شب 	عروسک و خیمه

ند دیگرند . از این جهت احساس کردم ، همین آدم ها با عروسک هایی که در باکس یک خیمه شب بازي هستند ، منطبق می شوند و بازي داده می شو
ام بگیریم که ــشب بازي وجود دارد . دوست داشتم هم به نوعی از تئاتر ایرانی اله . همه ي آدم هاي این نمایشنامه همزاد عروسکشان در باکس خیمه

ق افتاده بر میزانسن ها و طراحی صحنه تاثیر گذاشته بود ، همچنین تلفیقی از یک کار کالسیک ایرانی و مدرن داشته باشیم که فکر می کنم این اتفا
 . است

 از اجراي امشب راضی بودید ؟
اشتیم . اجراهاي جشنواره معموال نوعی دستپاچگی براي گروه دارد ، چون سالن ناآشناست ، فضاي سالن هنوز درك نشده است . همیشه ما دو اجرا د

ه ریتم این تجربه را داشتم که اجراي اول اشکاالتی دارد ، اجراي اول ما هم اینگونه بود اما اجراي دوم خوشبختانه خوب بود و احساس می کردم ک
 . داشت و بچه ها هم از عهده ي کارهایی که بر عهده ي آن ها بود ، به خوبی برآمدند مناسبی

 کیفیت برگزاري جشنواره امسال را از لحاظ مدیریت و آثار ارائه شده ، چگونه ارزیابی می کنید ؟
جر مهم ترین رویداد تئاتري کشور است و حتی این دوره پانزدهمین یا شانزدهمین دوره است که در جشنواره تئاتر فجر شرکت می کنم . جشنواره ف

 ، ها مدیریت تغییر با بعد به 61 سال ، آغازینش ي دوره همان از جشنواره این متاسفانه. 	خارج از ایران ، تئاتر ایران را با جشنواره فجر می شناسند 
خطا بوده است یعنی هر دبیر و سیاست گذاري می آید ، یک  دچار آزمون و ، مملکت این...  و سیاسی ، اقتصادي ، فرهنگی هاي شاخصه ي همه مثل

امکان ندارد که شیوه اي را براي برگزاري جشنواره فجر انتخاب می کند . شما اگر جشنواره هاي خارجی را ببینید ، برنامه ریزي شده تر و با ساختارند . 
و ترکیب بندي هاي جشنواره عوض شود ولی در جشنواره فجر ، این را می بینیم  یک جشنواره اي مثال در آلمان اجرا شود و سال بعد خیلی از گزینه ها

براي چند سال  81. مثالی می زنم از جشنواره بیستم که رقابتی بود و همه ي گروه ها رقابت می کردند که کار ما برگزیده شد ، از سال بعدش ، سال 
ین اقدام خوب نبوده ، کل هنرمندان دچار یک نوع بی انگیزگی شدند . ضعف هایی که امسال رقابت را از جشنواره حذف کردند . بعد ها فهمیدند که ا

دیدم بیشتر به خالی بودن دست مدیران مربوط می شد ، آنطوري که من شنیدم حجم عظیمی از بودجه ي سال گذشته ي فجر را کسر کردند که 
اثیر می گذارد . شرایط سیاسی و اقتصادي زمانه مان بر شرایط کارهاي فرهنگی مان طبیعتا این موضوع بر بحث میزبانی و پذیرش کارهاي خارجی ت

یشتر بها تاثیر می گذارد . امیدوارم براي سال بعد مسئولین و متولیان به این مقوله یعنی جشنواره فجر که می توان گفت گل سر سبد تئاتر است ، ب
 . بدهند

 . تر فجر و کار خودتان دارید ، براي ما بگوییدو اگر حرف پایانی اي در مورد جشنواره تئا
را چند جا اجرا رفتیم ، اجراي عمومی داشته ایم ، اجراي منطقه اي و جشنواره سوره ي ماه و حاال جشنواره ي فجر ولی همه  "کافه سایه  "ما نمایش 

عموم خیلی لذت می برم . امیدوارم این کار در تهران به اجراي شان اجراي جشنواره اي بودند . من زیاد اجراي جشنواره را دوست ندارم ، از اجراي 
این کار را عمومی در بیاید تا بتوانیم میزبان دوستانی که نیامدند و در حجم زیاد برنامه هاي فجر گرفتار شدند و یا مشغله داشتند و دوست داشتند 

 . ببینند ، در اجراي عمومی باشیم
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  ! نشست ها دل در "خرمگس" نمایش
  ئاتر فجربه کارگردانی علی عابدي به بهانه ي حضورش در جشنواره ت "خرمگس  "یادداشتی بر نمایش  

 با	، درآمد اجرا به فجر تئاتر جشنواره از روز دهمین در که "خرمگس"نمایش 
 . به رو شد رو جشنواره مخاطبان سوي از اي العاده فوق بسیار استقبال
نمایشی خوب به کارگردانی بسیار خوب علی عابدي ، در قالب  "خرمگس"نمایش 

این اثر که در قالب طنز مربوط جنگ ولی با مفهومی روانشناشانه به خوبی اجرا شد . 
به نیروهاي کهنه کار نظامی در الیه اي عمیق تر به عادات و روزمرگی هاي انسانی 
اشاره می کند ، اشاره درست به این مفهوم مخاطب را به فکر فرو برد و با تکرار 

در جایی که خاطره ي اصلی  "یک روز ، بگو یک ساعت  "جمالتی کلیدي همچون 
حول آن می چرخد به درستی انتقال مفاهیم می کند . زمانی که انتقال نمایشنامه 

پیام با کمترین دیالوگ و به صورت اکت به مخاطب مفهوم را برساند آنگاه نمایش 
   ! بسیار دلچسب می شود و خستگی بی مفهوم

این نمایش یا ریتمی متناسب و نمایشنامه اي بدون ضعف با میزانسنی درست و ساده 
یش نظرات مثبت تماشاچیان را به خود اختصاص داد . البته تنها موارد خوب و بی اال

  اده گوئی ،ـــصحیح ، پرهیز از زی  castاین نمایش به این چند فاکتور ختم نشد و

 		ه شخصیت و خالقیت هاي جالب اکسسوار و میزانسن دست به دست هم دادند تا نمایشی به این خوبیتبدیل تیپ هاي فانتزي نمایش ب
 زمین روي به زیادي ي عده نشستن وجود با که داد را امکان این آنها به میزانسن شناخت.  کنند ثبت فهیم کارگردان این ي کارنامه در را

 به را نظامی اي خانه 	بود قرار که هم میزانسن جنگی چیدمان البته 	ران ایجاد نشود ،( سه ردیف ) کوچکترین برخورد فیزیکی با تماشاگ
 ! دادند می انجام خوبی به داشت همراه به را سختی رفتن پائین و باال که ، بکشد رخ

وگ جذاب نیست ، زمانی اجراي خوب بازیگران که صرفا به خاطر فهم صحیح آنان از نمایشنامه و پرداخت اکت ها بود چرا که صرفا دیال
زبان بدن در آن به درستی به کارگرفته شود و درست ترین مفهوم را   (body language ) ساده ترین دیالوگ خنده دار است که

 به مخاطب القا کند و اکت هاي درست در این اجرا خستگی را از تنمان زدود . مفهوم مکانیکی شدن انسانها ي امروز که روز به روز بیشتر
هم می شود ، نقش مهمی را در این کار به رخ کشید . روزمرگی خیلی از ما انسان هاي تکنولوژي باز دورنیست و در کمین مان است تا 

. نکته ي دیگر خاطراتی که با  خورد می چشم به افراد از بسیاري در هم االن همین بسا چه کند نفوذ 	چند سال دیگر به طور کامل در ما
دن آنها انسان ها محدود می شوند و این محدودیت است که انسان را تضعیف و دچار روزمرگی می کند و توانست مخاطبان توجه به رخ دا

 . خود را به فکر وا دارد
   هب نیاز 	و خیلی ي بودکار مـــمحک از	خوب بودن این نمایش مرا به وجد آورد تا پیشنهاداتی هم بدهم . به نظر دو اپیزود پایانی کار فقط 
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نمایش نبود چرا که در طول نمایش به مخاطب فهماند که سرنوشت این افراد چه می شود . و مورد دیگر اینکه اسم نمایش خیلی در خور 
 . نمایش نبود و به نظر بی ربط است ، انتخاب اسمی دیگر بهتر به انتخاب تماشاچی کمک می کند

که نه به درد زمین نه به در ...  "ویید : احساس کنم خرمگس هستم و به درد نمیخورم با اینکه در نمایشنامه جمله اي دار که می گ
 . نمیخورم ! مرا قانع نکرد که ارتباط میان اسم و مفهوم نمایش برقرار کنم

 نویسنده ي مهمان - شهرزاد وکیلی 
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  است شعار بی و دارد شهامت و جسارت "سکوت سار سایه" نمایش:  فر عطایی رضا محمد

 و سی در فر عطایی رضا محمد	کارگردانی و نویسندگی به " سکوت سار سایه	"نمایش  
 به نزدیک کارگران این.  رفت صحنه روي به باران تماشاخانه در فجر تئاتر جشنواره سومین

 هنر این به دوباره تئاتر از دوري سال چند از پس و کند می فعالیت تئاتر در است سال 15
ی توانید را با این کارگردان م	تئاتر فستیوال	ر ادامه مصاحبه خبرنگارد.  است آورده روي

   : بخوانید
  . لطفا یک بیوگرافی کوتاه از خودتان بگویید

 5 ، 4 دبیر و کنم می کار نمایش که است سال 15 ،	10	محمدرضا عطایی فر هستم حدود
د سالی است که در ایران چن اکنون 	و بودم خیابانی تئاتر مدیره هیات عضو ، بودم جشنواره
 نمایش کار به شروع دوباره و 	، برگشتم جا این به بعد و 	رفتم تحصیالت ،براي 	نبوده ام

  . کردم
  . چه شد که این نمایشنامه را انتخاب کردید

جسارت و شهامت دارد و در عین حالی که جزء جنگ ماست  "سایه سار سکوت  "نمایش 
  مخاطب پسند مورد ها نمایش	ار است و معموال یکی از دالیلی که باعث می شودـــبدون شع

 

 و مونوتون 	نمایشی کار کنیم که ، شعار نداشته باشد و از فضاي نگیرند همین شعارزدگی است، که این نمایش از این امر مستثنی است . ما سعی کردیم
که  ولینیـــمسئ از سري یک 	و)  هستند خاصی قشر که(  مردم باید کمی کنیم می احساس که این رقم علی و بگیرد فاصله کارها	این در یکنواخت

 از بهتر حتی.  باشد داشته را خود تاثیر تواند می هم ها نمایش این باشند پذیر انتقاد اگر باشید مطمئن ، بپذیرند را ها واقعیت از سري یک 	نمی خواهند
 . بدهند باید که شعارهایی تمام

 واقعا فکر می کنید مردم قدرت پذیرش این جسارت ها را دارند ؟
شی ندارد ، ما از دست دادیم بعد هم گرفتیم یک زمانی ما خرمشهر را از دست دادیم ، اگر بخواهیم فقط فتح خرمشهر را نشان دهیم ، از دست دادن ارز

مان را باهم ، ما اگر قرار باشد فقط فتح را نشان دهیم و هرچه بردیم را نشان دهیم و شکست هایمان را نشان ندهیم ، اشتباه است ما باید شکست و برد
 . نشان دهیم . اشتباهاتی که اتفاق افتاده را نشان دهیم

فاق بیفتد و ناخواسته بود را در کنار بردمان نشان دهیم . ولی به این دلیل که ما در این نمایش ها و خیلی از نمایش هاي ژانر اشتباهاتی که قرار نبود ات
فاق و مشکلی نبود . اینطور شد که مردم ، زده شدند و جشنواره تئاتر دفاع ات هیچ و بردیم ما ، شدیم موفق ما که ایم داده شعار فقط	دفاع مقدسی ،

 پسند مورد که است بابت این از و کنند می تعریف آن از و بینند می	را کارشان و روند می	س و یا جشنواره فیلم دفاع مقدس که فقط اهالی اشمقد
 .  رو شوندروب واقعیت با که دارند احتیاج مردم.  گیرد نمی قرار عموم	
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 از اجراي امشب راضی بودید ؟
زم و ملزوم نه متاسفانه به این خاطر که مشکالت خاصی داشتیم و نتوانستیم یک اجرا ژنرال داشته باشیم ، خیلی اشتباهات در کار پیش آمد که البته ال

 .نمایش زنده است
 شنواره امسال راضی بودید ؟ همکاري مسئولین چطور بود ؟از ج

.  شود می کم آن بودجه از سال به سال	که چرا	. نیست شما آل ایده جشنواره طبعا و.  بینم می تئاتر آینده براي را ناخوشایندي فضاي	متاسفانه من 
 . رسد می تومان یلیونم 4	به بودجه و رسد می %400 به تورم ، آینده سال	3 ، 2 تا کنم می فکر من
 	شهري که پل هاي خوب ، تونل هاي خوب و مردم غیر فرهنگی داشته باشد ، تونل ها و پل ها خراب می شوند . به همین بابت ما به فرهنگ نیاز 

 دارد نگه را آن طبیعت مگر ماند نمی جایش سر چیز هیچ هم جنگل در و شود می جنگل ، بگیرید مردم از اگر را فرهنگ.  است فرهنگ تئاتر و	 داریم
. 

ر او از به همین بابت امسال اگر دکتر صالح پور نبود فکر می کنم این جشنواره جلو نمی رفت چون خیلی ها به خاطر ایشان آمدند ، خیلی ها به خاط
 به چه و شناختیم می را او سالها که فجر جشنواره دبیرخانه در چه دارد تئاتر شناسنامه ، دارد قدمت پور صالح اردشیر	خیلی چیزها گذشتند چرا که

حال بسیار تعدیبانه به تئاتري ها نگاه می کند و به تئاتر عشق می ورزد و به همین بابت من باید از ایشان نقدیر و تشکر کنم  هر به که فردي یک عنوان
 یک براي تنها اي بودجه اي خورده و میلیارد یک	ظر من بودجهبه این دلیل که اگر ایشان نبود فکر می کنم این جشنواره اصال برپانمی شد ، چون به ن

 همان	بین المللی نیست ، شما چطور می توانید در مملکت به یک بازیکن فوتبال یک میلیارد بدهید ؟ و به جشنواره بین المللی یک کشور هم تئاتر
باشند  	کشور فرهنگی ناخوشایند شرایط فکر به حاال از باید ما مسئولین نم نظر به و است هنجاري به نا وضعیت واقعا پس.  دهید کمتر حتی یا و مقدار

   .  . به نظر من دیگر نمی توانیم بگوییم ما در سرازیري هستیم بلکه ما به انتها رسیده ایم
 ؟ بودید راضی	از کارهاي جشنواره امسال

 خیلی را مان الملل بین	بخش.  است خوب کنند می کار ها جوان	که امسال من چند کار دیدم و فکر می کنم یک سري از کارها مخصوصا کارهایی
 امسال من ولی. 	وست نداشتم ، البته می دانم که دستشان بسته است و نمایشنامه هایی را آورده اند که بتوانند قرارداد خوب ببندند و پول خوب دهندد

مه این ه اینکه براي	، بود سخت و خاص خیلی چون ، داشت احتیاج تر دقیق يداور به خیلی 	مرور بخش در هم باز و پسندم می را ایران کارهاي
 . بود خوب کل در ولی است سخت آن داوري ، بخش این در قوي کار 27 هرحال به و اند رفته اجرا 	و هستند قوي همگی	کارهاي این بخش 
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  است دیگر هاي رسانه از تر سخت رادیو بازیگران کار:  مقدم ساالري نوید

 "سپیده تبریز ، آتش و  "ایش ــــده و کارگردان نمـــنوید ساالري مقدم نویسن
 و سی در رادیویی نمایش این با که باشد می سیما و صدا دانشگاه از التحصیل فارغ

 از بود اي پارودي	که او نمایش اولین	.	است کرده شرکت فجر تئاتر جشنواره سومین
 جایزه ، نمایش رادیو ، رادیویی هاي نمایش جشنواره دوره سومین در توانست هملت

 نوید حضور ي بهانه	به	تئاتر فستیوال	خبرنگار	. ندک کسب را	کارگردانی مشترك
 داده انجام وي با را وگویی گفت فجر تئاتر جشنواره تئاتر رادیو بخش در مقدم ساالري

  . بخوانید ادامه در را آن توانید می که است

 تاکنون در جشنواره فجر شرکت کرده بودید ؟
 . خیر . امسال اولین بار بود که شرکت کردم

 تن اولین بار بود که اجرا می شد ؟این م
بله . این متن اولین بار است که به جشنواره اي ارائه می شود و تنها در جشنواره فجر 

 .امسال اجرا شده است

 در ارتباط متن با مخاطب تاثیرگذار می دانید ؟	را	در نمایش هاي رادیویی چه عاملی
لیل اینکه تنها صدا را براي ارتباط با مخاطب داریم ، کار براي بازیگر و تمام عناصر نمایش حتی وقتی ما از نمایش رادیویی صحبت می کنیم ، به د

کند در نویسنده بسیار سخت می شود چرا که بازیگر فقط باید از طریق صدا ارتباط برقرار کند و حس خود را انتقال دهد ، موقعیت سازي و فضاسازي 
بازي بدن و یا میمیک نداریم ، به نظرم موقعیت بسیار سختی براي بازیگر است . بازیگران رادیو به شدت آدم  نمایش هاي رادیویی ما چیزي به عنوان

به نظر من  هاي قدرتمندي در کارشان هستند ، اگر قرار باشد بین بازیگران رده بندي کنیم که بازیگران کدام رسانه کار سخت تري را تجربه می کنند ،
رین کار را انجام می دهند و حرفه اي ترین ها هستند و طبعا این خصیصه در همه مقوله هاي این کار وجود دارد ، مثال وقتی شما بازیگران رادیو سخت ت

ه نسبت رسانه متنی براي رادیو می نویسید باید این ویژگی هایی را که عرض کردم لحاظ کنید. همه فکر ها از طریق صدا انتقال پیدا می کند و این کار ب
 . است سختی کار	اي دیگر ه

 انتخاب صدا پیشگان به چه صورت بود ؟
 . همه اعضاي گروه تئاتري هستند و تا حدي کار صحنه اي کرده اند ، حتی یکی از بازیگران این کار از سن من بیشتر تجربه بازي دارد

ن صورت که یکی از بازیگران که قدرت ارائه طنز بیشتري داشت این گروه براساس ویژگی هاي صدا و اجرا نسبت به شخصیت ها انتخاب شده اند ، به ای
 . شدبراي بازي نقشی انتخاب شد که شیرینی بیشتري داشت و یا بازیگر دیگري که صداي پر و بهتري داشت براي یک نقش جدي تر و مهم تر انتخاب 
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 شما نویسندگی این کار را هم برعهده داشتید ، ایده شکل گیري این نمایشنامه چه بود ؟
 . من در تاریخ روابط ایران و آمریکا به دلیل دیگري مطالعه می کردم که ماجراي باسکرویل به نظرم خیلی مقوله جالبی آمد

 ؟	تصمیم دارید این نمایشنامه اجراي صحنه اي داشته باشد
را به صورت مستقل و در فقر کامل ارائه دادم در واقع اعضاي گروه همه به من لطف کردند که در کار شرکت کردند ، اگر حمایتی نباشد من این کار 

جام کاري را انقطعا این اتفاق نمی افتد به این دلیل که همه می دانند هزینه هاي تئاتر از درآمدهایش بسیار کمتر است و همه باید فقط به خاطر عالقه 
 ! دهند و همیشه عالقه صرفا ، ایجاد انگیزه براي ورود به کار نمی کند . ولی اگر از کار حمایت شود چرا که نه

 ؟	توجه به نمایش هاي رادیویی در جشنواره امسال چطور بود ؟ آیا از جشنواره امسال راضی بودید
 . اگر بخواهم بی تعارف بگویم ، راضی نبودم

راي ما در نظر گرفته شده است که این اتفاق در واقع به نوعی بی مهري است به رادیو تاتر و دست اندر کاران آن و همچنین جایی کامال نامناسب ب
 . مخاطبانی که براي دیدن نمایش ها در این بخش حضور پیدا کردند

لیل اینکه سقف این سالن پایین است ما حتی امکان این بی توجهی است چرا که مخاطبان حتی به راحتی نمی توانستند بر صندلی ها بنشینند و به د
جراي المان نورپردازي نداشتیم ، چون نورمستقیم در صورت بازیگر می خورد و او دیگر نمی توانست تمرکز کند . یعنی نه امکانی براي صحنه پردازي و ا

این سالن فقط براي ایستادن و رول خواندن مناسب است ، که البته هاي بصري وجود داشت و نه امکانی براي نورپردازي و نه امکانی براي اکت . صرفا 
 دستور ها آن به بتوانم تا شوم جا جابه دارم استقرار که جایی در آنقدر 	باز هم با مشکل روبرو می شدیم یعنی من براي ارتباط با بازیگرم مجبور بودم

 . بدم اجرا شروع
فانه توجهی نمی شود و این بی توجهی به نوعی بی مهري است به گروه هایی متاس 	ه تبلیغات می شودبه هر حال در جشنواره رادیویی به آن صورت ک

 . که در جشنواره صادقانه کار می کنند

 ؟ 	براي بهبود بخش رادیویی جشنواره فجر در سالهاي آینده چه پیشنهادي دارید
گروه هاست یعنی به طوري که من احساس کنم جاي  اجراي براي مناسب 	مکانبه نظر من دو موضوع که بیش از همه به ذهن آدم میرسد ، انتخاب 

 . خوب براي اجرا دارم و اگر کسی را دعوت کنم تا اجرایم را ببیند از او شرمنده نشوم و مجبور نشود سخت بنشیند و کار را ببیند
حمایت هاي دیگر غیرمادي به هر حال هیچ چیزي عمال امسال و مسئله بعدي ، حمایت است . حداقل حمایت که می تواند حتی مادي هم نباشد ، 

 صفحه حتی.  ندیدیم چیزي هنوز که امروز تا ما ولی بود جشنواره در بروشور و 		اتفاق نیافتاد و یا حداقل می توانم بگویم من ندیدم . صحبت از کاتالوگ
 . نشد داده اختصاص آن به اي

هایی براي کمک هزینه براي اجرا وجود دارد ولی اگر در بخش رادیویی وجود داشت من ندیدم و با من در بخش هاي دیگر ما شاهد هستیم هزینه 
 . صحبتی نشده است که این موضوع از همان بی مهري هاست
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  " نیست تئاتر ي زیبنده ، ها بخش سایر از تئاتر رادیویی بخش کردن جدا ":  کشوري علی

مقدم در به نویسندگی و کارگردانی نوید ساالري» تبریز آتش و سپیده « نمایش رادیویی 
الدین خسروي تماشاخانه سه نقطه اجرا چهارمین روز جشنواره تئاتر فجر در تاالر استاد رکن

ی کشوري ، نقش خوان این نمایش در گفت و گویی خواندنی با ـــشد . عل
درباره ي ویژگی هاي نمایش رادیویی و دغدغه هایش در اجراي  اتر فستیوالـــتئ خبرنگار

  . نمایش هاي رادیویی گفت

 ویژگی هاي اصلی نمایش رادیویی چیست که می تواند بر مخاطب تاثیرگذار باشد ؟
با توجه تجربه اي که بنده در انواع قالب هاي نمایشی اعم از کارهاي تلویزیونی و سینمایی ، 

و کارهاي رادیویی داشتم ، به عقیده من یکی از سخت ترین قالب ها کار تئاتر ، تله تئاتر 
 . رادیویی و تله تئاتر است

به این دلیل که در نمایش رادیویی امکانات بازیگر از نظر چهره و تصویر گرفته می شود و تمام 
 ي صحنه آن در که واقعی حس و منطق آن ، صدا این با باید حال	چیزي که دارد ، صداست . 

 به ، خاص هاي افکت بتواند باید همچنین.  کند القا مخاطب به را دارد جریان ، نمایش خاص
خیلی از کارها از آن غافل  در متاسفانه.  کند ایفا ، است کاراکتر خود به مربوط که را الزم و جا

 . می مانند

 تفاوت اصلی نمایش هاي رادیویی که به روي صحنه اجرا می شوند با نمایشنامه خوانی در چیست ؟
ي مخاطبی که در سالن حضور دارند ، اجرا می شود . ویژگی مشترك نمایش رادیویی و خوانش ، تخیلی است که بازیگر این یک استثناست که کار برا

ن ها ، تاکید باید داشته باشد و در ذهنش ، عین به عین ، بتواند همه چیز را خلق کند و در لحظه زندگی کند و براي بهتر ادا شدن صدا ، چه براي آکسا
تواند این تخیل را داشته باشد . در نمایش رادیویی بازي کردن با چهره و میمیک نیاز نیست ولی در خوانش قطعا نیاز است . در ها ، لحن و حس ب

 . خوانش مخاطبی داریم که مقابل ما نشسته و به چهره ي بازیگر نگاه می کند
د ، بدعت بود و ما چون می دانستیم فرمت اجرا به این شکل است سعی به عقیده من ، در واقع این نوع اجرا که یک سري مخاطب آمدند و کار را دیدن

 تواند می.  نداریم کار و سر میکروفن با ، عام صورت به 	کردیم ، خوانش داشته باشیم ، البته با میکروفن و تنها تفاوت اصلی این است که ما در خوانش
 .  شود رعایت اجرا در باید که داریم کار و سر پرسپکتیو و بودن تن نام به اي مقوله همچنین و میکروفن با اینجا در ولی باشد

 چه شد که با این گروه همکاري کردید ؟
ده رادیو من در مقطع کارشناسی ارشد ، دانشجوي رشته تهیه کنندگی تلویزیون از دانشگاه صدا و سیما بودم . نوید ساالري مقدم ( دوستم ) تهیه کنن

ناختم و براساس صحبت هایی که با همدیگر داشتیم و عالقه مندي که به نمایش هاي رادیویی دارم ( چون تخیالتم را قلقلک بود و او را از قدیم می ش
 خوشم خیلی ، دیدم را کار موضوع و خواندم را متن وقتی 	می دهد ) با هم صحبت کردیم و ایشان متن باسکر ویل که ابتدا با این نام بود را به من داد .

 . آمد
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، به نوعی ،  یک کاراکتر خاص ، به یک برهه اي از تاریخ ایران اشاره می کند که ما خیلی در مورد آن نمی دانیم و پرداخته نشده است . به عقیده ي من
از ما در موقعیت دیگري  یک وجه مشترك خوب و خاطره ي خوش ، بین مردم امریکا و ایران است . این کاراکتر خیلی عجیب است . شاید هر کدام

، براي  باشیم ، هیچ وقت خودمان را وارد جریاناتی نمی کنیم که به ما ربطی ندارد و همیشه محتاط هستیم . مخصوصا وقتی که این مسائل و اتفاقات
، وقتی میبیند مردم و در واقع آزادي و  کشور دیگري باشد . اما این کاراکتر واقعا آزادي خواه و واقعا آزاده است . این آدم که شخصیت واقعی هم هست

نبرد براي آزادي  "استبداد در کدام سمت و سو ایستاده اند ، با این که به او ربطی ندارد ، دخالت می کند . همان طور که در دیالوگ کلیدي اش است ،
 " . ، مرز ، نژاد ، طبقه و زبان نمی شناسد

 فجر است ؟ اولین تجربه ي حضورتان در جشنواره ي تئاتر
 . بله

بخشی که در جشنواره کمترین توجه به آن می شود ، بخش رادیویی ست ، براي گسترش این بخش در بین مردم و جذب مخاطب چه 
 پیشنهاداتی دارید ؟

ز رنج می برد . اما اگر بحث جذب مخاطب مقوله ي بسیار یچیده ایست ، تئاتر و سینماي ما هم با این موضوع درگیر است و از فقدان مخاطبِ مورد نیا
ع را جدي بخواهیم راجع به تئاتر صحبت کنیم ، جا دارد با تشکر از برگزار کنندگان ، توصیه کنم ( دوست ندارم انتقاد کنم ) اول خودمان این موضو

 . بگیریم تا بقیه هم جدي بگیرند
که شنیده ام قرار است جدا برگزار شود ) خوب نیست . این جدا کردن ها محل و نحوه ي برگزاري این بخش از جشنواره و همین طور مراسم اختتامیه ( 

ه بخشی انجام می شود . کار رادیویی یک سري امکانات حداقلی می خواهد که باید چ نیست مهم ، ایم خانواده یک همه ما 	زیبنده ي تئاتر نیست .
 . کار را ببینند . تبلیغات بهتري صورت بگیرد برقرار شود . فضاي آکوستیک باشد . مخاطبین به شکل بهتري بتوانند

ین که در این مسئله ي دیگر این که کار ، زنده نیست . یعنی اگر کار زنده اجرا شود و روي این مسئله تاکید شود ، می تواند مخاطب را تجریک کند به ا
 . جا حضور داشته باشد . تا اینکه بخواهد کار را بشنود
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  دارد بنیادین اشتباهات فجر تئاتر وارهجشن:  جعفري اهللا روح
  کارگردن تئاتر به بهانه ي کیفیت سی و سومین جشنواره تئاتر فجر "روح اهللا جعفري"با 	تئاتر فستیوال	مصاحبه ي اختصاصی

 تا به امروز چه کار هایی در جشنواره فجر دیده اید ؟
من بیشتر کارهاي جشنواره را دیده ام ، هم کارهاي فرنگی و هم کار بچه ها در حوزه هاي 

 . مختلف

هید از بین کارهایی که تا به امروز دیده اید یکی از بهترین ها را انتخاب اگر بخوا
 کنید کدام کار را انتخاب می کنید ؟

اگر منظور شما از بهترین ، کار شاخص باشد متاسفانه من امسال در جشنواره کار شاخصی 
ته ندیدم و تا امروز در این هشت روزي که گذشت ، نمی توانم کاري که کمتر نقص داش

 این به. 	باشد را نه در حوزه مرور و نه در حوزه تازه ها و نه در بخش هاي دیگر نام ببرم
 ریزي برنامه و شمایل و شکل این با فرهنگی رویداد این برگزاري هستم معتقد که دلیل
 جا کل مدیر	90 دقیقه در که وقتی یعنی.  دارد بنیادین اشتباهات ، گرفته صورت که هایی

اده نشده و زمینه تمرین کارها یعنی سخت افزارِ د اختصاص هنوز بودجه یا و ودش می جا به
 و ماحصل ،	شود می انجام 90 دقیقه در چیز همه و	سازه اي در اختیار گروه ها قرار نگرفته

 . باشد آبرومند تواند نمی بگیرد خودش به است قرار فرهنگی کار این که شمایلی و شکل

 را چطور می بینید ؟ کیفیت کارهاي شهرستان
 افتد می که اتفاقاتی و پایتخت فضاي از آنها بودن دور دلیل به.  است آموزش بحث	باشد می	در وهله اول چیزي که براي تئاتر شهرستان حایز اهمیت

ود وج برابري آموزش حوزه در اول باید ،	بگیرد شکل تهرانی هاي گروه و شهرستانی هاي گروه بین سازنده تعامل	 و نظر تبادل و تعادل است قرار اگر
لف چه در داشته باشد . اساتیدي که دعوت می شوند ، کارگاهها و کالس هایی که گذاشته می شود باید از اساتید کار آمد و به روزي در حوزه هاي مخت

 . حوزه نمایش ایرانی ، تئاتر ترجمه و چه تئاتر اکسپریمنتال یعنی تجربی استفاده کند
ه وقتی که این ارتباط به سختی وجود دارد ، سطح آموزش عملی بچه ها هم پایین می آید و به همین علت وقتی کارها را نگاه می کنید ، ولی متاسفان

هرستان ش تئاتر حوزه در متاسفانه ها بچه و باشند شده روز به که نیست هایی شاخصه بعضا کنند می کار	می بینید که شاخصه هایی که هنوز با آن
 به و	سال گذشته دائما در حال انتشار بوده 9ل در حال در جا زدن هستند . این هم به این دلیل است که وقتی عقبه را نگاه کنید می فهمید که در امسا
  . ان هستندگریب به دست اساسی مشکل این با عموما	و نشده داده بها شهرستان تئاتر حوزه در ها بچه اطالعات کردن روز به و آموزش بحث

 در بخش بین الملل کیفیت آثار را چطور دیدید و کدام کار بیشتر راضی کننده بود ؟
ین آمدن از ماست که بر ماست . وقتی همه چیز لحظه نودي می شود ، رایزنیِ صورت گرفته ، انجام نمی شود و طبیعتا با توجه به کمبود بودجه ، پای

التی که از لحاظ سیاسی داریم نمی توانیم آثار حائز اهمیت و با کیفیت باال را دعوت به کار کنیم . دالر ! و با توجه به مشک 50قیمت نفت هر بشکه زیر 
حتی   بینیدب روسیه و ارمنستان	، ایتالیا	، آلمان	، فرانسه	، کویت	، عمان از را کار	همه این مسائل دست به دست هم می دهد تا شما سه ، چهار

 ی آثار هستند ــوري که می آید یک گروه درجه چهار یا پنج است ، ولی این گروه ها فاقد درجه یا رتبه به لحاظ کیفقاي رابرت ون چآ گفتیم می	زمانی	
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ت بین کشور ما و آنها ایجاد و هر چقدر شما جستجو کنید ، می بینید که این گروه ها براي برقراري این گفتگوي فرهنگی و تبادل فرهنگی که قرار اس
 عموما کارهایی	شود داري عقبه ي محکمی نیستند . مسئله بعدي متاسفانه تکرار خطا هایی است که سال به سال در حوزه بین الملل اتفاق می افتد ،

 حائز اجرایی گروه براي اصال نیچنی این عناصر و صحنه ، شناسی زیبایی ، تصویرسازي	.	هستند صرف کالم به متکی که شوند می انتخاب و دعوت
 نه که کنند می آویز دست	اشتن بودجه راند و ندارند ترفندي هیچ ، گیرد می شکل دیالوگ با و کلمه با که مفاهیم انتقال براي و نیست اهمیت

 خانمی یک ،	 اصلی سالن در	" شهر فراز بر روازپ " ارمنستان کار مثال براي.  شود داده بولتنی نه و بروشوري نه	و شود استفاده زیرنویسی نه و باالنویسی
وید . طبیعتا تابلوي اولی که براي شما ساخته می شود جذاب ش نمی متوجه را زبان شما و کند می اجرا دقیقه 40 مدت به را مونولوگی یک و آید می

 تازه ، کنید می صحبت گروه خود با که وقتی	و کند لوص تصویر به را شما تواند نمی چیزي هیچ دیگر و	است ولی پس از دقایقی ارتباط قطع شده
 . ط ها قطع شوندارتبا شود می باعث اساسی مشکل دو این.  است قرار چه از داستان شوید می متوجه

 برقرار ارتباط وانندت نمی چون ،	کردند ترك را سالن و	شدند بلند تماشاچیان اکثرا نرسیده میانه به کار ، دیدم را شده دعوت کار	من وقتی سه یا چهار
 . است پرنگ بسیار الملل بین بخش در که است مشکلی این متاسفانه		. کنند

 مدیریت و کیفیت جشنواره را چطور ارزیابی می کنید ؟
 اتفاق ذشتهگ دوره سه و سی تئاتر حوزه در که فرهنگی هاي مدیریت ترین آشفته و 	ما در این بازه ي زمانی در حال تجربه ي یکی از بی نظم ترین

، استفاده از مشاورین و  آن کردن برطرف و ضعف نقاط شناسایی ، کردن ارزیابی ، ریزي برنامه مانند عناصري به که این دلیل به.  هستیم ، افتاده
ایشی و ظاهرا به خرد متخصصینی که در این حوزه سالهاست کار می کنند و خانه نشین هستند و استفاده از اساتید دلسوز و کارکنان فعال هنرهاي نم

ن فضاي بسته و بیمار اسامی تغییر می ای در	. ندارد فرقی هیچ عمل در ولی	جمعی هیچ اعتقادي نداریم . در بها دادن به این مسئله فقط شعار می دهیم
 باز گیریم می قرار چارچوب آن در که تیوق که هستیم گرفتار هزارتویی یک در ظاهرا.  ندارد فرقی هیچ هم باز بیاید	کنند و اگر افرادي ضد یکدیگر هم

سال دیگر که  70. با این محدودیت اتفاقی نمی افتد ، یعنی  برسیم آب به بعد و کنیم اختراع را چرخ هم و بکنیم را چاه هم خواهیم می ابتدا همان از
 صورت کارشناسی کار چون ولی کنیم می صحبت ردشمو در و دانند می همه	دوره صدم را برگزار کنیم باز هم همین است . این بدیهیاتی است که

عدي است و گام اول ارزیابی و ریشه یابی و داشتن نقشه راه ب هاي توجیه مسائل این از بسیاري و بودجه نداشتن	. کند نمی تغییر چیزي ، گیرد نمی
 . است شوخی شبیه چیزي اسالمی ارشاد و نگفره وزارت فرهنگی معاونت یا نمایشی هنرهاي حوزه فرهنگی مدیریت ادبیات پیش در که	است
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  است خشونت از پر ما هاي پشتی کوله:  "بزن قدم را هایم کفش" کارگردان

 به اشاره که رستمی عبید کارگردانی و نویسندگی به " بزن قدم را هایم کفش "نمایش 
 سومین و سی در سنندج شهرستان از ، دارد جوامع تمام در زنان علیه تبعیض و خشنونت
ویی را با ــگفت وگ 	اتر فستیوالـــتئ	خبرنگار.  است	کرده تشرک فجر تئاتر جشنواره

عبید رستمی به بهانه ي حضورش در جشنواره تئاتر فجر انجام داده است که می توانید آن را 
   .در ادامه مطالعه کنید

  . لطفا بیوگرافی خود را بگویید
ام می دهم و عضو سال است که در کردستان کار تئاتر انج 25عبید رستمی هستم . تقریبا 

انجمن هنرهاي نمایشی هستم . در زمینه ي نویسندگی و کارگردانی و بازیگري در تئاتر و 
 و نوشته که است کاري آخرین " بزن قدم را هایم کفش " نمایش 	تلویزیون هم فعالیت دارم .

 ي رهجشنوا در هم االن و مناطق ي جشنواره و استانی ي جشنواره در که ام کرده کارگردانی
  . است شده پذیرفته فجر

  شما در چند دوره ي جشنواره ي تئاتر فجر شرکت داشتید ؟
با این کار نهمین دوره اي است که به عنوان بازیگر ، نویسنده و کارگردان در جشنواره حضور 

 . پیدا کرده ام

 ؟ هستید راضی فجر تئاتر ي 	به نسبت تجربه هاي پیشین از این دوره از جشنواره
 ما تئاتر نهایی غایت نباید و	من فکر می کنم جشنواره ي تئاتر فجر باید ویترین تمام نمایش هایی باشد که در طول سال در کل ایران اجرا می شود 

 اجراي و آموزش ي الیه دو به ایران تئاتر در کنم می فکر من 	. است عمومی هاي اجرا در احساس و فکر و اندیشه تبادل آن ما تئاتر نهایی ایتغ.  باشد
نواره توجه د نیست و باید جشنواره ها برگزار شوند ولی اینکه فقط به جشب الزاما این.  داریم توجه ها جشنواره به بیشتر و است نشده پرداخته عمومی

بالنده باشد که در  کنیم و چند روز گروه ها تعدادي اجرا بروند و بعد پرونده ي آنها بسته شود ، اتفاق خوبی در تئاتر ما نیست . تئاتر ما زمانی می تواند
کشور فراهم شود و حمایت هاي مادي و مواجهه با تماشاگر قرار بگیرد و این اتفاق میسر نمی شود مگر اینکه ساز و کاري براي اجرا هاي عمومی در کل 

ما تمایل  معنوي از گروه ها انجام بشود ، زیر ساخت ها و سخت افزار هایی مانند سالن و تجهیزات صحنه اي در شهرستان ها مهیا بشود ، که هنرمندان
ان چیزي متفاوت نیست و اگر پول و امکانات در به خروج از شهرستان ها و استان ها و آمدن به تهران را نداشته باشند . من فکر می کنم در تهر

روزه و یا بیشتر داشته باشند چون پتانسیل و نیرو و استعداد در  60شهرستان ها باشد خیلی راحت می شود در استان ها گروه ها می توانند اجرا هاي 
  . ام اجر هاي طول سال بشودبین آنها هست . امیدوارم که این اتفاق بیوفتد و مثال جشنواره ي فجر برایندي از تم

 وضعت تئاتر استان کردستان چگونه است ؟
و این  ما به لحاظ سخت افزاري و زیر ساخت هاي تئاتر مثل سالن از کمبود شدید امکانات رنج می بریم و به لحاظ شرایط مالی هم در حد صفر هستیم

 و بتوانیم رسالت خود را به عنــوان	ند اگر بخواهیم تئاتر را در جامعه اشاعه دهیمبچه هایی که در حال اجرا هستند کمترین حمایت مادي ندارند . هر چ
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ا مدیر هنري ، فرهنگی به منصه ي ظهور برسانیم ، حتما باید براي هنرمندان استان ها یک بسته ي حمایتی ویژه اي داشته باشیم . خصوصا هنرمند ی
ا هاي استان کردستان که با برگزاري اجرا هاي متنوع که ما در طول سال داشتیم و همچنین با توجه به برگزاري جشنواره ي خیابانی مریوان و اجر

تنوع عمومی در تمام شهرستان ها ، فکر می کنم که این شکل از حمایت در شان ما نیست و نمی توانیم با اینگونه حمایت هاي مالی سبب جذب م
باید نم که هنرمند ، هنرجویان و یا عالقمندان به تئاتر بشویم و از سوي دیگر نمی توانیم سبب اشاعه و اعتال تئاتر در جامعه باشیم . من فکر می ک

کنم اگر  همزمان چند پروژه را در استان ها برنامه ریزي کنیم که شامل بحث آموزش ، امکانات ، زیر ساخت ها ، بحث نمایشنامه نویسی شود . فکر می
 . آموزش هاي طوالنی مدت در استان ها شکل بگیرد می توانیم به تئاتراستان ها و هنرمند هاي استان امیدوار باشیم

 راضی بودید ؟ "کفش هایم را قدم بزن  "ب از اجراي امش
و سالن و  با توجه به اینکه ما چیزي به اسم انتخاب نداریم و سالن هاي محدودي که وجود دارند ، واقعا هر کارگردانی محق است از قبل امکانات نور

ر نمی افتد ، مگر براي گروه هاي تهرانی که قبال در این تجهیزات صحنه اي خود را بداند و بر اساس آنها طراحی کند که این اتفاق در جشنواره ي فج
نور و  سالن ها اجرا رفته اند . عموم بچه هایی که از شهرستان می آیند با این مشکالت مواجه هستند . ما دیشب ساعت دو به تهران رسیدیم و صبح

تند حتی نمی توانند یک کار هس گروه این در که سنندج خوب هاي هنرمند . برگردد	دکور کار را بستیم و عصر اجرا داشتیم . فردا باید گروه به سنندج 
ي آن باید را در جشنواره ببینند . اگر قرار است جشنواره ي تئاتر فجر به عنوان یک پل ارتباطی بین هنرمندان شهرستان و تئاتر مرکز باشد ، رویه 

تانی بتوانند در طول جشنواره از اجرا ها بهره ببرند . من محدودیت دبیرخانه و مرکز تغییر کند . باید ساز و کاري فراهم شود که هنرمند هاي شهرس
ددي هنرهاي نمایشی را درك می کنم و االن در مورد دوره ي خاصی صحبت نمی کنم و کلیت ، مد نظر من است . به کلیت تئاتر ایران باید نگاه مج

که به آن اختصاص داده شده است نباید انتظارکار خارق العاده از آن داشت . تئاتر ما باید به سازمان شود . تئاتر ما با یک اداره ي کل و بودجه ي اندکی 
ه تبدیل شود و باید توسط مجلس به آن ردیف بودجه و اعتبارات ویژه داده شود . آن وقت می شود به گسترش این هنر در بین جوانان و در جامع

عمق یک سانتی یک اقیانوس در حال تالش هستیم و کار ما عمیق و تاثیر گذار نخواهد بود . امیدوارم روزي برسد  امیدوار بود . در غیر این صورت ما در
ان را که جشنواره ي تئاتر فجر محلی براي آموزش و یادگیري کسانی که می خواهند با غول هاي تئاتري ایران و دنیا مواجه شوند و آثار این دوست

 . این اتفاق می افتاد ولی با این وضعیت پیش امده فکر می کنم اتفاق خاصی در تئاتر ما نمی افتد ببینید . خیلی از سال ها

 آیا فکر می کنید با انتخاب این نمایشنامه توانسته اید حرف خود بزنید و قابلیت تئاتر سنندج را نشان دهید ؟
و دغدغه ي من باشد . و یا از جغرافیا ، فرهنگ و یا جامعه ي خودم ایده من زمانی نمایش اجرا می کنم که حرفی که می خواهم بزنم ، حرف خودم 

ه اتفاق گرفته باشم . این نمایش روایت زندگی سه زن یکی در عراق ، یکی در ایران و دیگري در افغانستان است . پایه ي کار ، مستند است و این س
و کارگردان از صافی شعور خودمان رد کرده و به درام تبدیل کردیم . واقعا فکر می کنم که  واقعا رخ داده است . ما این ها را به عنوان نمایشنامه نویس

 جهل ، تعصب و سنت خشک در مورد خانم هاي ما بیداد می کند . من حق دارم به عنوان یک پدر نگران دختر کوچکم باشم که در آینده خشونت در
میدواري را در نمایش هم نشان می دهم . ولی متاسفانه کوله پشتی همه ي ما پر از خشونت است . ما زندگی اش نباشد . به این قضیه امید وارم و این ا

یم باید مدام براي نسل آینده خشونت جمع می کنیم . پیام نمایش این است که اگر می خواهیم آینده اي شفاف تر و بهتر براي کودکان خود داشته باش
پا گیر که زندگی دختران و زنان ما را به تباهی می کشند خالی کنیم . خانم ها بخش اعظمی از جامعه ي ما  جامعه را از خشونت و سنت هاي دست و

 . هستند . این سیطره از نظر من نمایشنامه نویس درست نیست و ما با شدت در حال له کردن نصف جامعه هستیم
 .دامیدوارم پیام شما به کسانی که این اجرا را دیده اند رسیده باش

ها و ممنون . من فکر می کنم اجرا هاي عمومی ما و بازخورد کار نشان می دهد که تماشاگر مفهومی که مدنظر ما بود را درك کرده است و در نقد 
این  صفحه هاي اجتماعی نسبت به ان عکس العمل نشان دادند و نظر خود را به سادگی عنوان کرده بودند . فکر می کنم تونسته ایم تا حد زیادي

 . ارتباط را به وجود آوریم
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  "تا چند ؟؟؟  59از  "عکس هایی از نمایش خیابانی 
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 را نمایشنامه این ، اجتماعی وعـــموض علت به:  "خاکستري هايبچه " کارگردان
  . ام کرده انتخاب

به نویسندگی امید نیاز و کارگردانی الهام چنانی از بوشهر ، در » هاي خاکستري بچه« نمایش 
ر به روي ـــــــدر تاالر هن 19و  17اتر فجر در دو نوبت ـــــــدهمین روز جشنواره تئ

وتاه با کارگردان این نمایش صورت داد مصاحبه اي ک	تئاتر فستیوال	رنگارــــصحنه رفت . خب
   :که می توانید در ادامه بخوانید

 راضی بودید؟» هاي خاکستري بچه« نمایش 	از اجراي
 . خدا را شکر . بچه ها تمام تالششان را کردند که به بهترین نحو نقش شان را اجرا کنند

 از تجربه ي فعالیت تان در تئاتر بگویید ؟
سال سابقه ي بازیگري دارم و در نمایش  12به ي کارگردانی من است . این نمایش اولین تجر

 "،  "مرده شور  "،  "رد آفتاب  "،  "رقص گاومیش ها  "،  "اروند هنوز زنده است  "هایی چون 
و خیلی نمایش هاي دیگر ، در جشنواره هاي داخلی جزیره ي خارك ، استانی بوشهر ،  "آچمز 

  . شته اممنطقه اي و کشوري حضور دا
 

 چرا این نمایشنامه را به عنوان اولین تجربه انتخاب کردید؟
 . به علت موضوع اجتماعی خیلی خوبی که نمایشنامه دارد و در حال حاضر به درد جامعه می خورد

 از کارهاي جشنواره چیزي دیده اید؟
ظهر  متاسفانه چون من در جزیره ي خارك شاغل هستم ، براي اسکان در تهران محدودیت داشتم و موفق نشدم هیچ کدام از کارها را ببینم . بعد از

 . دیروز رسیدم
 قبال در حشنواره ي تئاتر فجر به عنوان بازیگر حضور داشتید ؟

 . حضور داشتم "گاومیش  "با نمایش  88بله . سال 

 شنواره ي امسال را چگونه می بینید ؟کیفیت ج
ندیده ام  جشنواره با توجه به کارهایی که انتخاب شدند و با کارگردان ها آشنایی دارم ، از لحاظ کیفیت جشنواره ي خوبی است ولی چون من کارها را

 .  متاسفانه خیلی نمی توانم اظهار نظر کنم

 طور می دانید؟به عنوان یک گروه شهرستانی مدیریت جشنواره را چ
 . خوب بوده است . راضی ام



 

 162    
 

  

  " بشناسیم را خــودمان نمایشی سیستم باید " : " شالق هزار" کارگردان

که از خرم آباد در سی و سومین  "هزار شالق  "احسان ملکی ، کارگردان نمایش 
جشنواره تئاتر فجر حضور داشت ، در بخش مرور تئاتر ایران از وي تقدیر شد . 

د از دومین اجراي وي در دهمین روز جشنواره ، در سالن استاد بع 	تئاتر فستیوال	خبرنگار
  :ناظرزاده کرمانی ، گفت و گوي کوتاهی با او انجام داد که می توانید در ادامه بخوانید

چه مدت کار تئاتر انجام می دهید و چندمین تجربه همکاري تان با آقاي حبیبیان 
 است ؟

ی دهم و گروه تقریبا ثابتی داریم . با آقاي عالیت تئاتري انجام مف	 1376من از سال 
حبیبیان نزدیک به هیجده سال است که همکاري می کنم . در یک مقطع کوتاهی که 
درگیر تحصیالت آکادمیک بودیم ، فاصله ي مکانی داشتیم ولی از لحاظ کاري همچنان در 

  . به کاریمارتباط بودیم . با مابقی افراد گروه هم تقریبا هفت ، هشت سال مشغول 
 چه شد که این نمایشنامه را براي کار کردن انتخاب کردید ؟

این متن را  ، با توجه به سلیقه ، نگاه ، تفکر و اندیشه اي که در افراد گروه وجود دارد
 آقاي حبیبیان نویســنده  ما یک گروه منسجم هستیم و البته سالهاست کهانتخاب کردیم . 

 . نوان کارگردان در این گروه فعالیت می کنمع به هم من	گروه هستند . 

 شاید .	ا بسیار سریع مرور می کندنمایشنامه یک دوره ي تاریخی در زمان قاجار را روایت می کند و اتفاقات تاریخی مهم آن زمان ر
 نظرتان چیست ؟ .	بشود گفت به یک اتفاق خاصی تاکید ندارید

ن به زمان ، نمایشنامه ، در واقع روایت تاریخ دویست ساله ي ایران است که از زبان اسبی به نام کرنگ ( نام اسب لطفعلی خان ) روایت می شود که زما
شود . با تکنیکی که  می اجرا خوانی پرده بر تکیه با و است ایرانی هاي نمایش از برگرفته ما روایت نوع دیگر سوي زا.  	چرخش اجرایی ما تغییر می کند

جه مدرنیته به آقاي حبیبیان در روایت شان به کار بردند ، ما سعی کردیم نگاه جدید و مدرن به اجراي نمایش هاي ایرانی داشته باشیم . در واقع یک موا
 . . یعنی جدال بین سنت و مدرنیتهتاریخ است 

 چقدر به بخش کمدي و طنز نمایش توجه داشتید ؟
هی که در در این بحث ما به دنبال خنداندن مردم نبودیم . ما سعی کردیم تلخ و شیرین تاریخ مان را در اجراي نمایش هاي ایرانی دنبال کنیم و نگا

 . جهان امروزي می گذرد را منعکس کنیم
 چیست ؟ نماد	،	نقش پر رنگی دارد " 	اسب "	شنمایاین در 

، با توجه  اسب نمادي از مردم است . البته در متن آقاي حبیبیان ، یک اسب که همان کرنگ است ، وجود دارد . ولی در اجرا ، پنج کرنگ . این اسب ها
یم با این پنج برخوان ، نگاهی که به مردم داریم ، مردمی صادق به شیوه هاي اجرایی شان ، نقش هاي متفاوتی را روایت می کنند . در واقع ما سعی کرد

 . ، نجیب و پاك را نشان دهیم
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 پیش تر هم ، تجربه ي حضور در تئاتر فجر را داشتید ؟
نواره کار ما در چهار دوره معرفی شد ولی متاسفانه به دلیل نداشتن بند پ از معرفی به جشنواره محروم می شدیم . ما در سه دوره ، برگزیده جش

 . در چهارمین دوره برگزیده شدیم "چیر "نمایشی به نام سراسري ماه بودیم و امسال هم با 
در جشنواره سراسري ماه با شش جایزه ي برتر ، برگزیده ي مطلق جشنواره  "چیر"امسال گروه ما دو تولید اثر داشت . همان طور که گفتم ، نمایش 

تواند دو اثر را به جشنواره بیاورد آن نمایش حذف شد و ما امسال فقط  بود و به فجر معرفی شد . اما به دلیل قوانینی که وجود دارد و یک کارگران نمی
 . توانستیم در فجر حضور پیدا کنیم "هزار شالق  "با 

مجلس نامه  "و  "باغ و آتش  "،  "خاك  "،  "کابوس هاي شکسته  "در تهران ، سه دوره اجراي عمومی داشت . همین طور نمایش  "چیر  "نمایش 
هم به اجراي عموم در تهران برسد و دیده شود . واقعا دغدغه  "هزار شالق  "ه مدت یک ماه در تهران اجراي عمومی رفتند . امیدوارم که ب "ي طوبی 

رف و ي ما ، حضور در جشنواره فجر با دو اجرا نیست . ما دوست داریم هشت ماه ، کار و زحمت گروه ما را ببینند . هدف اصلی مان بدون هیچ تعا
 . ي اجراي عموم استتمجید

 صحبتی هم براي این موضوع شده ؟
اي نمایش بیفتد هنوز نه . این دو اجرا ، اولین برخورد با کار است . منتظریم ببینیم در بخش رقابتی فجر چه اتفاقی می افتد که اگر اتفاق خوشایندي بر

 . هیم بود . چه کار جایزه بگیرد یا نه، اجراي عمومی راحت تر است اگر نه هم که ما حتما پیگیر اجراي عموم خوا
 در خرم آباد چطور ؟ اجرا داشتید ؟

 . ندارد بله . آنجا هم این نمایش را اجراي عموم رفتیم . به نظر من اگر هنر نمایش براي اجراي عموم نباشد ، یعنی اگر هنري دیده نشود ، فایده

 استقبال مردم خرم آباد از کار چطور بود ؟
مسال استقبال از این نمایش خیلی خوب بود . در یک هفته اي که گروه در آن جا اجرا کرد ، با این که اصال تبلیغاتی هم انجام ندادیم و خدا را شکر ا

 . فقط یک بنر ، دور میدان اداره ي ارشاد خرم آباد نصب شد ، استقبال خیلی خوبی از کار شد

 کنید ، ایرانی باشد ؟چقدر تاکید دارید متن نمایشنامه هایی که کار می 
ستم نمایشی من نزدیک به دوازده سال تجربه ي کارگردانی دارم . چه در دوران دانشگاهی و قبل و بعد از آن ، یک نگاهی دارم . به نظر من ما باید سی

اس ــــن احسم ولی کنم صجبت آن به راجع توانم نمی و است تحسین قابل شکسپیر 	خودمان را بشناسیم . البته آثار نویسنده هاي بزرگ دنیا مثل
 . می کنم ما هنوز آثار خودمان را نمی شناسیم

 . با آداب و فرهنگ ، رویه و باورهاي خودمان خیلی می شود خالقیت و اتفاق هاي خوبی شکل بگیرد که می تواند تاثیر بسزایی بگذارد
 در آن چطور دیدید ؟کیفیت جشنواره ي امسال را چه از لحاظ مدیریت و چه آثار راه یافته 

دارد که کارهاي جشنواره را کمابیش پیگیري کردم . ستاد برگزاري و دبیرخانه زحمت زیادي کشیدند . برگزاري چنین فستیوالی کار راحتی نیست . جا 
براي کل گروه ها قائلم ، احساس  خسته نباشید بگویم . بعضی مواقع باید واقعیت ها را هم گفت . سطح کیفی کارها واقعا پایین است . با احترامی که
ارها ــاطب تاثیر بگذارد ، در کـــــمی کنم به تئاتر ، خیلی ساده نگاه می کنیم . خالقیت جدید یا یک نگاه جدید ، یک بازخوردي که واقعا روي مخ

 . نمی بینیم . احساس می کنم بیشتر داریم به سمت تکرار و ادا پیش می رویم
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  شود می هم زیباتر تماشاچی با و زیباست تئاتر:  اف حران سعید

به کارگردانی بهمن  "واپسین رقص برگ با باد  "سعید حران اف یکی از بازیگران نمایش 
پارسا آرا است که از شهرستان اراك در سی و سومین جشنواره تئاتر فجر شرکت کرده 

ی تکیه دارد ، در این نمایش نقش است . حران اف که بازیگري اش بیشتر بر حرکات بدن
گفت وگویی را با او ترتیب داده  	تئاتر فستیوال		چند پرسوناژ را بازي می کند . خبرنگار

   .است که می توانید آن را در ادامه مطالعه کنید

 . در ابتدا بیوگرافی مختصري از خودتان و کارهاي قبلی تان براي ما بگویید
سال است به صورت حرفه اي در زمینه تئاتر و  14د من سعید حران اف هستم که حدو

، براي اولین بار نقش کوچکی را بازي کردم و  76تلویزیون کار می کنم . حدود سال 
در طی این سال ها فعالیت بسیاري داشتم و نتیجه نسبتا   .اینگونه قدم به تئاتر گذاشتم

فاده بسیار زیادي از بدنم خوبی گرفتم و به صورت تخصصی بدن گرایی کار می کنم . است
سعی می کنم وقتی روي صحنه هستم ، با تمام وجودم ، از  در عرصه ي تئاتر می کنم

تئاتر صدایم ، مخصوصا بدنم استفاده کنم و به نظر خودم به آن ایده آلی که در ذهن دارم ،
 "باد  واپسین رقص برگ در "یعنی تمام بدن ، تمام روح ، تمام صدا ، رسیده ام . نمایش 

   که
است که تمرین آن را شروع کردیم ، در چند جشنواره شرکت کرده است و به لطف داوران در طیف هاي مختلف ، جایزه بازیگري را گرفته ام ، که حدودا یک سال 

 حسش ، دارم که را نقشی آن وجود تمام با دارم دوست. 	البته فکر می کنم خود نقش هم خوب است ، نمی توانم بگویم همه ي آن به توان بازیگري من بر می گردد
 . دهم می ارائه بعد ، کنم می هضمش ، خورم می را نقش من ها بچه قول به.  کنم لمسش ، کنم

خاطب القا در این نمایش شما چند پرسوناژ مختلف را بازي کردید ، بیشتر به چه المان هایی توجه داشتید تا آن مفهومی را که مد نظرتان بود ، به م
 کنید ؟

ر بگذریم ، براي من حس کردن آن لحظه خیلی مهم است . آن لحظه را هر زمان که خودم درکش کنم ، بازي می کنم . اگر حس کنم که وقتی از بخش بصري کا
مقداري هم خودم لمسش نمی کنم ، اصال ارائه اش نمی دهم و از آن می گذرم . ولی وقتی خودم درکش کنم ، حسش کنم ، قطعا بیننده حسش می کند ، حاال 

 . قاطی آن می کنیم و ارائه اش می دهیم تکنیک
 از آثار جشنواره نمایشی را دیدید ؟

داري ما را درگیر چون خودم مشغول ساخت یک سریال براي شبکه شما هستم ، نتوانستم بیایم و کارهاي جشنواره تئاتر را ببینم . تلویزیون و وضعیت معیشتی مق
 . کرده است

 ظ مدیریت چگونه ارزیابی می کنید ؟کیفیت برگذاري جشنواره را از لحا
واره فجر دیده ــــــمدیریت جشنواره فجر همیشه خوب است ولی حرفی که همیشه ما این طرف ، آن طرف می شنویم این است که بچه هاي شهرستان در جشن

 . ن حرفی پیچیده است ولی امیدوارم که این حرف دروغ باشدنمی شوند یا کارهایی که از بخش هاي دیگر جشنواره آمده اند ، دیده نمی شوند . نمی دانم چرا چنی
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  ندارد وجود ، صدا جز به دیگري ابزار هیچ ، رادیویی نمایش در:  پور ربانی محمد

نوشته و » آتش و سپیده ، تبریز « در چهارمین روز جشنواره تئاتر فجر، نمایش رادیویی 
الدین خسروي تماشاخانه سه نقطه به اجرا در مقدم در تاالر استاد رکنکار نوید ساالري

د ربانی پور نقش خوان این نمایش در گفت و گویی کوتاه با ـــآمد. محم
درباره ي این نمایش و عوامل موثر در نمایش هاي 	اتر فستیوالــــتئ	رنگارـــخب

   .رادیویی گفت
در رابطه با این نمایش  "آتش و سپیده  "محمد ربانی پور بازیگر نمایش رادیویی 

نمایش در دوره مشروطه اتفاق می افتد . قیام  "گفت : 	تئاتر فستیوال	به خبرنگار
تبریز است و به خصوص در رابطه با شخصی به نام باسکر ویل مشروطه و قیام مردم 

اس که تبعه آمریکاست و به عنوان معلم به تبریز می آید ، ولی تحت تاثیر 
انقالبیون تبریز و آزادي خواهی و مشروطه خواهی قرار می گیرد و با مردم تبریز 

،  22یک جوان همراه می شود و در نهایت در همین راه جان عزیزش را فدا می کند 
     ."ساله که بسیار قابل تقدیر است 23

بنده در این نمایش نقش ستارخان را بازي می کنم که البته نمایش حول داستان  "وي در توضیح نقش اش در این نمایش ادامه داد : 
 " . ا می کندستارخان نیست حول داستان باسکرویل است اما ستارخان در اینجا حضور پید

ایش رادیویی موثر ــــربانی پور که اذعان داشت ، بازیگر تئاتر و سینماست و رادیویی نیست , عوامل بسیاري را در موثر بودن یک نم
ز عوامل بسیار زیادي به خصوص افکت ها ، صداي بازیگر ، بیان بازیگر و اینکه حس بازیگر ا "می دانست . وي در این رابطه توضیح داد : 

طریق صداي او می تواند منتقل شود یا نه ، می تواند تاثیر داشته باشد . هیچ ابزار دیگري وجود ندارد و این موضوع باید بسیار عمیق 
 " . باشد

درست است که در نمایش رادیویی ، بدن بازیگر شرکت نمی کند و چشمانش را نمی بینید ، ولی با آن بیان و آن  "وي همچنین افزود : 
 " . یی که از طریق تنفس بیرون می دهد ، شما به عنوان مخاطب باید بفهمید که چه حال و وضعیتی داردهوا

او در پایان اشاره کرد : نمی شود خیلی بیانش کرد و یا به صورت تئوري توضیح داد . در عمل باید نشان دهیم و این کار مشکالت خاص 
 . قابل توجه و دلپذیر باشد خودش را دارد . با این حال ، می تواند بسیار
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  است بچه هنوز نمایش رادیو:  گودرزي میثم  

به کارگردانی رضا داداشی در بخش رادیو نمایش در سی و سومین  "بیرون جهنم "
 میثم "به سراغ بازیگر اول این کار 	تئاتر فستیوال	جشنواره فجر اجرا شد . به همین بهانه

   :ه استداشت او با اختصاصی اي مصاحبه و فتهر "	 گودرزي

 . بیوگرافی مختصري از خودتان براي ما بگویید
 چند.  کنم می فعالیت تئاتر بازیگري زمینه در است سال 13 حدود.  هستم گودرزي	میثم
 . در رادیو مشغول کار هستم که شود می سالی چهار ، سه و کردم کار کوتاه فیلم

 ؟ کنید	د در این نمایش رادیویی ، بازيچه شد که تصمیم گرفتی
نمایش ، نمایشی بود که مرا دچار چالش درونی کرد . موقعیت و شخصیت مجید ، که به 
نوعی هویت خود را گم کرده و حاال به دنبال هویتی براي خودش می گردد و در این بین 

ع ساده اي نبود ، اتفاقاتی براي او رخ می دهد که تخیلش را به شدت درگیر می شود . موضو
داستان جذابی داشت و فکر می کنم شخصیتی که بازي کردم ، شخصیتی بود که بعدهاي 

 انتخاب اصلی دالیل از یکی و	مختلفی را در صحنه هاي مختلفی از خودش نشان می دهد
دوست دارم نقش هایی با زاویه و بعدهاي  خیلی که بود این نقش این پذیرفتن و نقش این

 . . تک بعدي بودن در نقش ها را زیاد دوست ندارمدر درونشان دارند ، ارائه کنم کهمختلفی 

 کارهاي دیگر بخش رادیو تئاتر را دیده اید ؟
جر را ببینم . اما دورادور شنیده ام کارها چطور متاسفانه چون ما شهرستان هستیم ، من در این چند روز فقط وقت کردم کارهاي صحنه اي جشنواره ف

است و  بوده اند . براي همه ي دوستانی که در جشنواره بودند آرزوي موفقیت می کنم ، چون می دانم رادیو و کار رادیویی چه کار پر مشقت و سختی
 . گویم می نباشید خسته ها آن ي همه به	انرژي زیادي می گیرد .

 در جشنواره براي کسب رتبه چقدر می دانید ؟ شانس گروه خودتان را
ک بعد ما تالشمان را کردیم . یک بعد قضیه تالش ماست که خوشبختانه تیم کارگردانی و مجموعه ي گروه از کاري که انجام داده ، رضایت دارد . ی

 داشته رضایت خیلی کارمان از ما است ممکن چند هر	. نیست بینی پیش قابل آن	که ، کار به نسبت شان سلیقه و هستند داورها ،	قضیه در جشنواره 
 . افتد می اتفاقی چه ببینیم و بمانیم منتظر باید حال هر به. 	تدبیف اتفاق هم برعکسش است ممکن حتی و باشند داشته دیگري نظرات آنها ولی	، باشیم

 ؟ است فجر 	این دوره چندمین حضور شما در جشنواره تئاتر
 . کنم می شرکت جشنواره در که است سال دو ، امسال و گذشته سال	ر جشنوا ه فجر شرکت می کنم .دومین سال است که د
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الملل  بین بخـــش هاي نمـــایش به فستیوال تئــــاتر نقد دپارتمان امتیازدهی
  سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

ین جشنواره را در قالب نقد و از ابتداي آغاز به کار سی و سومین جشنواره تئاتر فجر نظرات و انتقادات خود در مورد آثار به نمایش در آمده در ا	تئاتر فستیوال		دپارتمان نقداعضاء 
) امتیاز داده است که  5) تا پنج (  0به نمایش هاي دیده شده توسط اعضاء خود از صفر ( 		فستیوال تئاتر	دپارتمان نقدیادداشت منتشر کرده اند . حال در پایان این دوره از جشنواره ، 
به کارگردانی مصطفی  "در اعماق  "و اعضاء دپارتمان نقد آن بسیار متأسف هستند که آثاري چون 	تئاتر فستیوال		میانگین و نتیجه این امتیازدهی در جدول زیر آمده است . البته

   .به کارگردانی قطب الدین صادقی در بخش مسابقه راه نیافتند "عزیز شنگال  "یاري را داشت ) و ـــعبدللهی ( که به حق توانایی کسب کردن جوایز بس
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 تازه هاي تئاتر ایران شبخ يها نمایش به فستیوال تئــــاتر نقد دپارتمان امتیازدهی
  سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

نسبت به سایر بخش تازه هاي تئاتر ایران ، اصلی ترین بخش جشنواره تئاتر فجر است . هر چند در کمال تأسف تعداد آثار راه یافته به بخش از جشنواره  دپارتمان نقد تئاتر فستیوالاز نظر 
) امتیاز داده اند . میانگین و نتیجه این امتیاز دهی را در جدول زیر  5) تا پنج (  0به این آثار همانند آثار بخش بین الملل از صفر (  تئاتر فستیوالقدین ــبخش ها کمتر است با این حال منت

   :می بینید
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 ـاتر ایرانمرور تئ شبخ هاي ایشـنم به فستیوال تئــــاتر نقد دپارتمان امتیازدهی
  سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

اتر کشور است و بخش مرور تئاتر ایران را بخشی جانبی در جشنواره تئاتر فجر می داند و معتقد است اساس برگزاري جشنواره براي رونمایی از آثار جدید تئ	تئاتر فستیوال		دپارتمان نقد
این آثار را نیز چون سایر بخش هاي جشنواره مورد نقد و بررسی قرار 	تئاتر فستیوال		به عنوان بخشی جانبی و نه مسابقه اي در جشنواره باشد . با این حال منتقدین بخش مرور تئاتر باید

امیدوار است که در دوره هاي آینده 	فستیوال تئاتر	دپارتمان نقدمده است . ) به این آثار امتیاز دادند که میانگین و نتیجه این امتیاز دهی در جدول زیر آ 5) تا پنج (  0دادند و از صفر ( 
   .ر تازه تئاتر دریغ نشوداجشنواره فجر ، بش مرور آثار حداقل به شکل تعدیل شده حضور داشته باشد تا فرصت مغتنم جشنواره از آث
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  سی و سومین جشنواره تئاتر فجر الملل بین مسابقه بخش هاي برترین بینی پیش
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  سی و سومین جشنواره تئاتر فجر تازه هاي تئاتر ایران مسابقه بخش هاي برترین بینی پیش  



 

 173    
 

  



 

 174    
 

  

  و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجرسی  ایران تئاتر مسابقه مرور هاي برترین بینی پیش
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  جشنواره تئاتر فجرسی و سومین  نمایش هاي رادیوییبرگزیدگان 

بهمن در تماشاخانه سه  11هاي رادیویی این دوره از جشنواره تئاتر فجر که شامگاه شنبه ، در مراسم اختتامیه بخش نمایش	تئاتر فستیوال	به گزارش
 ات برتر معرفی شدند.نقطه برگزار شد، آثار و نفر

المللی تئاتر فجر، محمدرضا قربانی، رییس رادیو نمایش، مسعود فروتن، دانیال سومین جشنواره بینوپور، دبیر سیاین مراسم با حضور اردشیر صالح
  .شد برگزار رادیو هنرمندان از جمعی و	حکیمی و محمد امیر یاراحمدي، داوران این بخش 

  هاي رادیویی جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند و لوح تقدیر و جوایز خود را دریافت کردند.ن برتر بخش نمایشدر این مراسم، هنرمندا
نین جایزه بهترین نویسندگی به ـــتعلق گرفت. همچ »حکایت غریب یک خیاط«براي نمایش  پناهپیمان غریبلوح تقدیر در شاخه نویسندگی به 

   تقدیم شد. »ز، آتش، سپیدهتبری«براي نمایش  نوید ساالري مقدم
، جایزه بهترین  »حکایت غریب یک خیاط«براي نمایش  عمار خطیاهدا شد و  »دیوار گذر«براي نمایش  کامیار محبیلوح تقدیر کارگردانی به 

 کارگردانی را گرفت.
براي نمایش  ديـــمعصومه عزیز محمبه و بازیگر مکمل زن  »تبریز، آتش، سپیده«براي نمایش  مهدي رجبیلوح تقدیر بازیگر مکمل مرد به 

  تعلق گرفت. »هاخانه احمق«
ایش ـــــبراي نم ا متخصصـــــفریبترین بازیگري زن به ـــــو به »ارتعاش«براي نمایش بهرام نوري رین بازیگري مرد به ــــجایزه بهت

  اهدا شد. »حکایت غریب یک خیاط«
  داده شد. »هاخانه احمق«براي نمایش  پورنرگس موسیو بهترین افکتوري به  علی حاجی نوروزيجایزه بهترین صدابرداري به 

براي نمایش  فرشاد آذرنیامورد تقدیر قرار گرفت و نصیب » هاخانه احمق«براي نمایش  داریوش شهبازيکنندگی، همچنین در بخش تهیه
  ، به عنوان نفر برتر معرفی شد. »حکایت غریب یک خیاط«

  رسید. »ارتعاش«، نویسنده و کارگردان نمایش  مهدي آذريداوران هم به جایزه ویژه هیئت 
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  فجر تئاتر ارهجشنو سومین و سی عکس و پوستر برگزیدگان

 : نگاري ، عکس و پوستر سی و سومین جشنواره تئاتر فجر به شرح زیر می باشد، برگزیدگان بخش انگاره	تئاتر فستیوال	به گزارش خبرنگار

  
   بخش انگاره نگاري

  
 ”کالیگوال “ره از نمایش محمدرضا سلطانی براي عکس و انگا : رتبه اول

 ”سیندرال “منصوره قلیچی براي عکس و انگاره از نمایش  : رتبه دوم

 ”هواییهم “مریم دیهول براي عکس و انگاره از نمایش  : رتبه سوم

  
 بخش عکس

  
 ″5هراکلس  “ لدین صفویان براي عکاسی از نمایشاضیاء  :رتبه اول
 ”ننه دالور “نمایش  مسعود میرمیري براي عکاسی از  :رتبه دوم

 ”به مناسبت ورود اشکان“سینا عدلی براي عکاسی از نمایش  : رتبه سوم

  
 بخش پوستر

  
  "خون و گل سرخ "ي براي طراحی پوستر نمایش جواد آتشبار : تقدیر از

 "من تمامی مردگان بودم"	مزینانی براي طراحی پوستر نمایش سعید             
  براي مجموعه آثار ارائه شده ایلیا تهمتنی            

 "  گزارش آکادمی"	تهرانی براي طراحی پوستر نمایش  مازیار : رتبه اول

 "مکانیکی جمالی"	ن کوچکی براي طراحی پوستر نمایش آرما : رتبه دوم

 "چگونگیبی "رضوانی براي طراحی پوستر نمایش سعید  : رتبه سوم
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  فجر تئاتر جشنواره سومین و سی خیابانی هاي نمایش مسابقه برگزیدگان
 . ، برگزیدگان بخش مسابقه نمایش هاي خیابانی سی و سومین جشنواره تئاتر فجر به شرح زیر می باشد	تئاتر فستیوال	به گزارش خبرنگار

  
 : نمایشنامه نویسی

ی براي ـــسعید قاسم   -   ”جنین “عسل عصري ملکی براي نگارش نمایشنامه    -    ”آجر “محسن عظیمی براي نگارش نمایشنامه  : تقدیر از
 “صحرا رمضانیان براي نگارش نمایشنامه    -    ”دور برگردان “عارفه عنایتی براي نگارش نمایشنامه    -   ”در آغوش آدم برفی “نگارش نمایشنامه 
  ”مرمت آثار باستانی

 . داروان براي این بخش هیچ کسی را به عنوان برگزیده اعالم نکردند

  
 : موسیقی

  »نی نی اخاذه و مداد رنگی «حسین ضروري براي موسیقی نمایش خیابانی 	از : تقدیر
  »نگرانم «حامد نساج و احمد صمیمی براي موسیقی نمایش خیابانی 	برگزیده :

  
  : طراحی فضا

  »نبش کوچه بن بست «مهدي حبیبی براي طراحی فضاي نمایش خیابانی 	تقدیر از :
  »تا چند 59از  «حی فضاي نمایش خیابانی مصطفی کولیوندي براي طرا	برگزیده :

  
  : بازیگري مرد

   -»   زندگی پازل « خیابانی نمایش در بازي براي شفیعی امیرحسین   -   »آقاي سیگار «نژاد براي بازي در نمایش خیابانی حسین حسام	تقدیر از :
  »مرزي صفر « خیابانی نمایش در بازي براي غابشی علی

  »ستاره «عطایی براي بازي در نمایش خیابانی محمدهادي 	برگزیده :
  : بازیگري زن

  »ستاره «الدن قناد براي بازي در نمایش خیابانی 	تقدیر از :
  »چرخ روز افزا «فاطمه رادمنش براي بازي در نمایش خیابانی 	برگزیده :

  
  : طرح و ایده

  »افزا روز چرخ « خیابانی نمایش ایده و طرح براي رادمنش محمدعلی   -   »تلخند «مجید قدیمی براي طرح و ایده نمایش خیابانی 	تقدیر از :
  »نگرانم «احمد صمیمی براي طرح و ایده نمایش خیابانی 	برگزیده :

  : کارگردانی
  »تا چند 59از  «مصطفی کولیوندي براي کارگردانی نمایش خیابانی 	تقدیر از :
  »بستنبش کوچه بن «نی مهدي حبیبی براي کارگردانی نمایش خیابا	برگزیده :
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  سی و سومین جشنواره تئاتر فجر ایران تئاتر مرور مسابقه برگزیدگان
 . برگزیدگان بخش مسابقه مرور ایران به شرح زیر می باشند	تئاتر فستیوال	به گزارش خبرنگار

  
 : موسیقی
 از میناب  "شنوید؟را میآقاي قاضی صدایم "		حسین اصیلی و علی اسدي براي موسیقی نمایش  : تقدیر از

 از خرم آباد " هزار شالق " 	احسان آنالویی براي موسیقی نمایش : برگزیده

  
  : طراحی صحنه

 از مریوان " رقصی براي بازگشت عروس"		فاتح بادپروا براي طراحی صحنه نمایش : تقدیر از

 از تهران "هدمالقات بانوي سالخور"		هادي حجازي فر براي طراحی صحنه نمایش : برگزیده

  
 : بازیگري مرد

 از تهران " چهار نمایشنامه منتشر نشده از مهران صوفی"			سعید محبی امین براي بازي در نمایش : تقدیر از

 از تهران " سایه سار سکوت"		فرید قبادي براي بازي در نمایش             
 . داروان براي این بخش هیچ کسی را به عنوان برگزیده اعالم نکردند

  
 : بازیگري زن

 از آبادان " بهشت پنجاه درجه باالي صفر"		طیبه نیک آزاد براي بازي در نمایش : تقدیر از

 از تبریز " ترانه هاي تلخ تارا"		بیتا آزادي براي بازي در نمایش              
 از تبریز " ترانه هاي تلخ تارا" 	ژیال آل رشاد براي بازي در نمایش              

 . اروان براي این بخش هیچ کسی را به عنوان برگزیده اعالم نکردندد

  
 : نمایشنامه نویسی

 از تهران "	سایه سار سکوت"		محمدرضا عطایی فر براي نگارش نمایشنامه : تقدیر از

 از اردبیل " کافه سایه"		ابراهیم عادل نیا براي نگارش نمایشنامه              
 از خرم آباد " هزار شالق"	براي نگارش نمایشنامهناصر حبیبیان  : برگزیده

  
 : کارگردانی

 از گچساران " کسی دست به عصا توي شکمم راه می رود"			علی شفیعی براي کارگردانی نمایش : تقدیر از

 از خرم آباد"		شالق	ھزار"		احسان ملکی براي کارگردانی نمایش              
 از تهران مالقات با بانوی سالخورده " "	ردانی نمایشهادي حجازي فر براي کارگ : برگزیده



 

 180    
 

  

  فجر تئاتر جشنواره سومین و سی ایران تئاتر هاي ازهت مسابقه برگزیدگان
 : برگزیدگان بخش مسابقه تازه هاي تئاتر ایران به شرح زیر می باشند ،	تئاتر فستیوال	به گزارش خبرنگار

  
 : موسیقی
 یک زندگی بھتر ""		نمایشآرش عزیزي براي موسیقی  : تقدیر از

 بوقلمون ""		سهند تاکی براي موسیقی نمایش : برگزیده

  
 : طراحی صحنه

 مروارید ""		میثم نویریان براي طراحی صحنه نمایش : تقدیر از

 یک زندگی بھتر ""		سعید یزدانی براي طراحی صحنه نمایش : برگزیده

  
 : بازیگري مرد

  پذیرایی ""		نمایش نادر فالح براي بازي در : تقدیر از
  بوقلمون ""		سیروس همتی براي بازي در نمایش              

 باد شیشھ را می لرزاند ""		شهروز دل افکار براي بازي در نمایش : برگزیده

  
 : بازیگري زن

 وقتی کنار پنجره می ایستیم ""		ساناز نظري براي بازي در نمایش : تقدیر از
  پذیرایی ""		براي بازي در نمایش فروغ قجابگلی              

 بوقلمون ""		مه لقا باقري براي بازي در نمایش : برگزیده

  
 : نمایشنامه نویسی

  مروارید ""		نمایشنامه نگارش براي صادقی الدین	قطب  : تقدیر از
 تقدیربازان ""		هاله مشتاقی نیا براي نگارش نمایشنامه             

 بوقلمون ""		ور براي نگارش نمایشنامهخیراله تقیانی پ : برگزیده

  
 : کارگردانی

 مروارید ""		سروش طاهري براي کارگردانی نمایش : تقدیر از
  یک زندگی بھتر ""		شهاب حسین پور براي کارگردانی نمایش              

 "	بوقلمون"		خیراله تقیانی پور براي کارگردانی نمایش : برگزیده



 

 181    
 

  

  فجر تئاتر جشنواره سومین و سی الملل بین بخش برگزیدگان
 ، برگزیدگان بخش بین الملل سی و سومین جشنواره تئاتر فجر به شرح زیر می باشد .	تئاتر فستیوال	به گزارش خبرنگار

  
  : موسیقی

  از ایران	»wow«	بهار ایلچی براي موسیقی نمایش
  : طراحی صحنه

  از ایران	»بیرون پشت در«	ایمان اسکندري براي طراحی صحنه نمایش
  : بازیگري مرد

  دانیال حکیمی و محمود پاك نیت براي اهداي جوایز این بخش به روي سن آمدند .
  از ایران	»اولیور توویست«	خسرو شهراز براي بازي در نمایش

  از ایران	»بیرون پشت در«	توماج دانش بهزادي براي بازي در نمایش
  : بازیگري زن

  لهام پاوه نژاد براي اهداي جوایز این بخش به روي سن آمدند .رویا تیموریان و ا
  از ایران	»هم هوایی«	الهام کردا براي بازي در نمایش

  از ایران	»هم هوایی«	ستاره اسکندري براي بازي در نمایش
  : نویسینمایشنامه 

  اسماعیل خلج براي اهداي جایزه این بخش به روي سن آمد .
  از ایران	»هم هوایی«	ایشنامهمهین صدري براي نگارش نم

  : کارگردانی
  مسعود رایگان براي اهداي جایزه این بخش به روي صحنه آمد .

  از ایران	»خانه واده«	محمد مساوات براي کارگردانی نمایش
  : طراحی لباس

  منیره ملکی براي اهداي جایزه این بخش به روي صحنه آمد .
  از ایران	»رون پشت دربی«	ایمان اسکندري براي طراحی صحنه نمایش

  کاري از گروه طراحان لباس پراکسیس می باشد .	"بیرون پشت در  "	ایمان اسکندري پس از گرفتن جایزه اعالم کرد که طراحی لباس نمایش
  

  جایزه ویژه هیئت داوران :
  دکتر قطب الدین صادقی براي اهداي جوایز این بخش به روي صحنه آمد .

  به کارگردانی محمد مساوات	»خانه واده«		و عوامل گروه نمایش جمع بازیگران	تقدیر از :
  به کارگردانی ایمان اسکندري	»بیرون پشت در«	نمایش	برگزیده :
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  گفتند مراسم از پس فجر تئاتر جشنواره سومین و سی برگزیدگان آنچه

وحدت برگزیدگان خود را به جامعه ي تئاتري معرفی بهمن در تاالر  12سی و سومین دوره ي جشنواره ي تئاتر فجر به پایان رسید . این مراسم در 
   .به سراغ چند تن از این برگزیدگان رفته و با آنها مصاحبه اي اختصاصی داشته است	لفستیوا	تئاتر	کرد . به همین بهانه

  
  

اولیور "براي نمایش 	ازخسرو شهر	که توانست در مسابقه ي بین الملل به همراه "بیرون پشت در  "بازیگر نمایش 	بهزاد توماج دانش
عنوان بهترین بازیگر مرد را کسب کند در مورد کیفیت و مدیریت جشنواره ي تئاتر فجر در سی و سومین دوره ي آن گفت :  "توئیست

به این دلیل که همه جوان بودند ، جشنواره را خیلی دوست داشتم . جوان هایی که خوب کار می کنند و این خیلی انرژي خوبی به ما 
داده بود . امیدوارم که این جشنواره ارزشمند شود و هر کس به اندازه ي تالشش رتبه کسب کرده باشد . ولی به هر حال جشنواره خوب 

   .بود ، بد نبود ! مدیریت هم فکر می کنم قابل قبول بوده باشد

  
  

 ما گروه که دلیل این به ، هستم راضی من:  کرد ضافها ها داور توسط " در پشت بیرون"او در ادامه با اشاره به دیده شدن گروه نمایش 
 که دیدند ها داور 	که شدم خوشحال همچنین و ، کرد کار عالی واقعا که است جوان گروه یک "در پشت بیرون" گروه ، "پراکسیس"

تیم ، جایزه اي بود که به گرف "بیرون پشت در"ن می تواند کار هنري کند و تشویق شود . جایزه هایی که ما براي کار جوا گروه یک
   .هنرمندان مستقل داده شد
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گفت : خیلی حس و حال متفاوتی ندارم و 	تئاتر فستیوال	پس از دریافت جایزه ي بهترین بازیگر مرد در بخش بین الملل به	خسرو شهراز

اده است . از این موارد و مسائل همیشه هست . مهم این است که ما از یاد نبریم چه هستیم ، کجا می رویم و خیلی اتفاق بزرگی نیافت
 . هدفمان چیست ؟ و احساس برتري نسبت به دیگران نکنیم و این از خصوصیات ذاتی من است

: امسال در بخش بین الملل ، کارهایی که از خارج وي در ادامه با اشاره به مدیریت جشنواره و کیفیت آن نسبت به سال گذشته بیان کرد 
ی ــــــدعوت شدند ، متاسفانه نسبت به کارهاي پارسال که استخوان دار تر بود ، خیلی غنی نبودند . در مورد مدیریت هم ، من وقت

مشکالتی که در تئاتر ما هست ، می خواهم قضاوت کنم ، خودم را در جاي طرف مقابل قرار می دهم . نمی خواهم انتقاد کنم و با وجود 
 .متاسفانه برگزاري چنین جشنواره هایی بسیار سخت شده و من از همه ي آن ها ممنونم و برایشان آرزوي موفقیت می کنم

 دیگر برگزیدگان سی و سومین جشنواره ي تئاتر فجر که توانست در دو بخش نمایشنامه و کارگردانی در مسابقه از	خیر اهللا تقیاتی پور
گفت : خوشحالم که 	تئاتر فستیوال	تندیس جشنواره را از آن خود کند در مصاحبه با "بوقلمون  "ي تازه هاي تئاتر ایران براي نمایش 

  .توانستم در بخش مسابقه تئاتر ایران حائز رتبه شوم

  
عادت کرده ایم . مدیریت بدي ها و خوبی ها و با اشاره به مدیریت جشنواره که مانند سال هاي گذشته بوده است گفت : ما به این شکل ا

و محاسنی دارد که دیگر عادت کرده ایم ، امیدوارم بتوانیم این جشنواره را سیستماتیک کنیم و در سال هاي آتی چشم اندازي داشته 
 . باشیم که قرار است جشنواره به کدام سمت برود ، امیدوارم این اتفاق بیافتد

هم در بخش بازیگري برگزیده این دوره از جشنواره ي تئاتر فجر در بخش مسابقه ي تازه هاي  "بوقلمون  "ش بازیگر نمای	مه لقا باقري
تئاتر ایران شد و در مورد کیفیت جشنواره تئاتر فجر گفت : امیدوارم روزي ، یک اتفاق خوبی پیش بیاید و یک کیفیت عالی در شان بچه 

 . هاي تئاتري زحمتکش داشته باشیم
ادامه با بیان نگرانی در مورد داوري جشنواره تئاتر فجر گفت : راستش را بخواهید همیشه از داوري نگران بودم ، چون اهل البی  او در

کردن نیستم . حداقل در این جشنواره در بخش مسابقه تازه هاي تئاتر ایران هیچ اتفاقی که مبنی بر البی کردن باشد نیوفتاده است . 
 امروز ، تئاتر در مداوم کار سال 15 از بعد که خوشحالم خیلی و 	کسی را نداشتم که بخواهم این کار را انجام دهم براي اینکه من هیچ

 . یرمبگ جایزه و بروم سن روي به توانستم
قی در مورد تقدیر شد . دکتر صاد "مروارید  "براي نمایشنامه ي 	دکتر قطب الدین صادقی	در بخش مسابقه ي تازه هاي تئاتر ایران ، از

آثار حاضر در سی و سومین جشنواره تئاتر فجر گفت : مثل هر جشنواره اي، در این جشنواره هم آثار درجه یک بود ، هم درجه دو و هم 
  .درجه سه
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از انتخاب  رخی از آثار خارجی خیلی خوب بودند . در بخش مرور چند کار ایرانی دیدم که خیلی آبرومند بودند . من و آقاي دکتر شفیعیب
نمایش خوب بودند .  10آن  االنصاف و الحق و کردیم انتخاب را مورد 10 نمایش 70میان از	کنندگان بخش تازه هاي تئاتر ایران بودیم و

یعنی تئاترهاي محکم ، خوش فرم ، داراي محتواي ارزشمند ، باالخره در سطح جشنواره حاضر شدند . استقبال مردم هم خیلی خوب 
 . است مثبتی هاي نشانه همه ها این.  شد می دیده جمعیت ازدحام واقعا رفتم می من که هایی سالن لباغ ، 	بود

مبنی بر اینکه آیا داوري توانست عادالنه قضاوت کند توضیح داد : داوري سلیقه اي است ، در 	تئاتر فستیوال	وي در پاسخ به سوال
است ، یعنی آن هایی که باال آمدند، داراي ارزش بودند . ولی دیگر حساب  نهایت یک نفر راي اش یک چیز بود . ولی اصول همین

 نظري یک دیگر داور یک و من مورد سه یا دو در کردیم می انتخاب را آثار که ما	جزییات است و داور نظري می دهد به عنوان مثال 
 . باشد داشته خوبی ي نتیجه بتواند آرا تضارب تا کنند می انتخاب فرد را ما تعداد بنابراین.  بود متفاوت سوم داور نظر که داشتیم

در سی و سومین جشنواره ي تئاتر فجر در بخش مسابقه ي تازه هاي تئاتر  "مروارید  "هم به عنوان کارگردان نمایش 	سروش طاهري
 بیش یا است 	ه می گیرد ، یا دلخورایران برگزیده شد . او در مورد اهداي جوایز جشنواره تئاتر فجر گفت : همیشه موقعی که کسی جایز

حال ، در کل جز چند موضوع که از آن بگذریم ،  این با.  ست شخصی نظرات این.  شوم مباحث این وارد خواهم نمی من.  خوشحال حد از
 . داوري ها داوري هاي مناسب و قابل قبولی بود ، اما من از چند مورد دلخور و ناراضی هستم

  

یت سی و سومین جشنواره ي تئاتر فجر گفت : آثار وارد شده نشان دهنده ي فضاي کلی حاکم بر تئاتر ایران است و طاهري در مورد کیف
غیر از چند کار در بخش مسابقه ي بین الملل ، آثار قوي و درجه یک در جشنواره ندیدنم . کارهاي خارجی در جشنواره خیلی بد بود . 

اقعا به دلیل کمی بودجه ، جشنواره ي امسال خیلی هم بین الملل نبود . اگر از شهرستان ها چند همان طور که آقاي صالح پور هم گفت و
 را جشنواره ، دارد وجود 	کار دیگر دعوت می کردند ، خیلی بهتر بود . ولی با این حال مدیریت توانست با این شرایطی که در حال حاضر

   .کند مدیریت
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  و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجرعکس هایی از مراسم اختتامیه سی 



 

 186    
 

  



 

 187    
 

  



 

 188    
 

  



 

 189    
 

  


