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استاد محمدعلی کشاورز  :امیدوارم نقد های زیبا بنویسید .
بــه مناســبت ســی و پنجمیــن جشــنواره تئاتــر فجــر،
عکــس هایــی از اســاتید و پیشکســوتان عرصــه ی
تئاتــر  ،توســط ســتاد برگـزاری ایــن دوره از جشــنواره
تئاتــر فجــر  ،در حــد فاصــل بیــن تــاالر وحــدت و
مجموعــه تئاتــر شــهر نصــب شــده اســت  .همیــن
بهانــه ای شــد تــا مــا بــا تعــدادی از ایــن اســاتید متــاس
گرفتــه و بخواهیــم از ایــن ســی و پنــج دوره ای کــه از
جشــنواره تئاتــر فجــر گذشــته اســت  ،خاطــره ای تلــخ
یــا شــیرین برایــان تعریــف کننــد .
گفتگــوی مــا بــا اســتاد محمــد علــی کشــاورز بســیار
شــیرین و خواندنــی بــود  .بــه همیــن دلیــل بــر آن
شــدیم تــا ایــن مصاحبــه را بــه صــورت مجــزا نیــز
منتــر کنیــم .
اســتاد محمــد علــی کشــاورز  ،بازیگــر پیشکســوت تئاتــر  ،ســینما و تلویزیــون  ،در پاســخ بــه خبرنــگار تئاتــر فســتیوال در
مــورد خاطراتشــان از جشــنواره تئاتــر فجــر گفتنــد  :بــه علــت مشــکلی کــه بــرای پایــم در ســال هــا قبــل پیــش آمــد  ،ســی
ســال اســت کــه خبــری از ماجراهــای تئاتــری نــدارم و نمــی دانــم بــر تئاتــر چــه گذشــته اســت .

اســتاد کشــاورز دربــاره ی دورانــی کــه خــود بــر صحنــه ی تئاتــر آثــار مانــدگاری چــون ” مــرده هــای بــی کفــن و دفــن “
و “ بــازی اســتریندبرگ ” را ایفــا کــرده انــد  ،عنــوان کردنــد  :در دوره ای کــه مــن تئاتــر کار مــی کــردم  ،بــا افــراد کارکــرده

ی بســیار خوبــی مثــل مرحــوم حمیــد ســمندریان  ،آقــای علــی نصیریــان  ،آقــای عــزت اهلل انتظامــی و آقــای داوود رشــیدی آثــار
زیــادی را اجــرا کــرده ایــم کــه اغلــب مرحــوم ســمندریان کارگــردان بــود و مــا بــازی مــی کردیــم  .خــدا او را رحمــت کنــد.
ایــن راهــی اســت کــه در حــال حاضــر جــوان هــای مــا بایــد شــرافت  ،نجابــت و انســانیت را از آقــای حمیــد ســمندریان یــاد بگیرنــد
 .و امیــدوارم خداونــد بــه علــی نصیریــان طــول عمــر بدهــد .
وی بــا ابــراز امیــدواری بــرای اهالــی تئاتــر اذعــان داشــتند  :امیــدوارم در راه تئاتــری کــه گذشــتگان زحمــت بســیاری بــرای آن

کشــیده انــد تــا بــه اینجــا رســیده اســت  ،همــه جــوان هایــی کــه کار  ،کوشــش و تــاش مــی کننــد  ،موفــق و زنــده
باشــند  .نقــد هــای زیبــا بنویســید تــا مــن کــه نمــی توانــم از خانــه بــرای دیــدن آثــار بــروم  ،حداقــل آن هــا را بخوانــم .
اســتاد محمــد علــی کشــاورز در پایــان گفتنــد  :امیــدوارم کــه شــما جــوان هــا در راه اعتــای تئاتــر ایــن مملکــت
موفــق و پیــروز باشــید .
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نقدی بر نمایش « همسرایی یتیمان « به کارگردانی یژی ژون از کشور لهستان :

هم سرایی جهان شمول یتیمان

” هــم ســرایی یتیمــان ” گرچــه توقــع مســبوق به ســابقه
تماشــاچی را از تئاتــر لهســتان بــرآورده نمــی کنــد  ،امــا
در میــان اجراهــای نچســب و حتــی بــد ســایر کشــورها
در ایــن دوره از جشــنواره فجــر  ،دلگــرم کننــده اســت و
دوســت داشــتنی .
مایرهولدیســم ســاری و جــاری در ” همســرایی یتیمــان
” چنــان خالــص اســت و چنــان از افــزودن شــاخ و بــرگ
هــای اضافــه بــه ایــن شــیوه و مثــا خلــق گونــه هــای
نئومایرهولدیســم و یــا حتــی پسامایرهولدیســم  ،دوری
شــده اســت کــه نمــی شــود از تجربــه ی تماشــای صحنه
ایــن نمایــش همــراه بــا میزانســن فعــال و دکــور مبتنــی
بــر فــرم و ســوژه و بــازی هــای درســت و بــه انــدازه و
مبتنــی بــر ســبک اجرایــی نمایــش لــذت نبــرد .
در اجــرای ” همســرایی یتیمــان ” کالم از اثــر حــذف شــده اســت و جایگزیــن آن موســیقی ( در مقــام اول ) و زبــان بــدن بازیگــران
(در مقــام دوم ) قــرار گرفتــه اســت  .ایــن اولویــت بنــدی بــه ایــن علــت اســت کــه در ایــن اجــرا آنچــه زبــان بــدن بازیگــران را تعییــن
مــی کنــد و بــه آن هویــت مــی بخشــد ؛ موســیقی اســت  .در واقــع ” همســرایی یتیمــان ” اجرایــی فیزیــکال اســت کــه روی یــک
ســمفونی ســوار شــده اســت و الجــرم بــا آن ســمفونی همــراه گردیــده  ،از آن تاثیــر گرفتــه و منطبــق بــا آن آغــاز شــده  ،ادامــه یافتــه
و دقیقــا همــراه بــا آن پایــان مــی پذیــرد و ایــن همراهــی موســیقی و بــدن ( چیــزی شــبیه بــه رقــص  ،نــه دقیقــا رقــص ) بــه شــکلی
هنرمندانــه و البتــه برخاســته از دغدغــه ی صاحــب اثــر  ،بــا قصــه ( نوعــی روایــت گــری کــه ممکــن اســت بــر قصــه از نــوع کالســیک
صــد در صــد منطبــق نباشــد ) همــراه شــده اســت و ایــن قصــه و روایــت اســت کــه جلــوی از هــم پاشــیدگی ســایر عناصــر و نیــز
حفــظ ریتــم ســمعی و حتــی بصــری مــی شــود  ،در واقــع ” همســرایی یتیمــان ” نمونــه ای خــوب اســت بــرای اثبــات اهمیــت روایــت
گــری و حتــی قصــه گویــی در یــک پرفورمنــس و یــا یــک اثــر فیزیــکال .
” همســرایی یتیمــان “در ســوژه بیــش از آنچــه کــه نامــش بــه مخاطــب القــا مــی کنــد ؛ ارجــاع دهنــده حافظــه بصــری و تاریخــی
مخاطــب اســت بــه تصاویــری کــه از جنــگ جهانــی دوم و تجریبــات لهســتانی هــا در دوران آن جنــگ  ،مــی باشــد  .ارجاعــی
کــه گویــا صاحــب اثــر خواســته اســت بــا ایــن نامگــذاری از آن دوری جویــد  ،امــا نهایتــا بــه آن ســمت و ســو میــل مــی کنــد
و آنچــه مــا در اثــر ” همســرایی یتیمــان ” شــاهد هســتیم بیشــتر از یــک یتیــم خانــه  ،یــک اردوگاه کار اجبــاری اســت کــه
در فــرم و نحــوه ی اجــرا بــه خوبــی احساســات مخاطــب را بــا خــود همــراه کــرده و بــه جایــی کــه مــی خواهــد  ،بــه زمــان
و مکانــی کــه مــی خواهــد  ،مــی بــرد .
در ایــن اثــر طراحــی صحنــه  ،بــا اســتفاده از متریــال فلــزی  ،کارکــردی درســت و منطبــق بــر فــرم دارد  .یــک طراحــی صحنــه
هوشــمندانه  ،دقیــق کــه بــه شــکلی فعــال و دقیــق بــا لحظــات ایــن اجــرا  ،موســیقی آن و روایتــش قابــل تطبیــق اســت ،
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مطابقتــی کــه تــا پایــان اجــرا ادامــه داشــته و لحظــه لحظــه بــر دوش پرســوناژها ســنگین و ســنگین تــر مــی شــود  ،احاطــه فضــای
بســته زنــدان ( یــا یتیــم خانــه و یــا اردوگاه کار اجبــاری ) را بــه خوبــی بــه مخاطــب القــا مــی کنــد .
” همســرایی یتیمــان ” شــاید اثــری متوســط از کشــور لهســتان باشــد  ،امــا اثــری اســت آموزنــده بــرای اهالــی تئاتــر ( بــه ویــژه جوانــان
مــا کــه بــه ایــن ســبک هــای اجرایــی عالقــه دارنــد ) و هــم رضایــت بخــش بــرای مخاطــب جشــنواره کــه احیانــا هزینــه بلیــت را
پرداخــت کــرده اســت .
اثــری علمــی  ،دغدغــه منــد  ،دارای فــرم منطبــق بــر ســوژه و دارای ســوژه ای کــه توســط صاحــب اثــر زیســت شــده اســت و زبانــی
بیــن المللــی دارد و دارای ســوژه ای جهــان شــمول کــه امتیــاز باالیــی اســت بــرای تئاتــر .

المیرا نداف  -نویسنده میهمان
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افسانه زمانی  :جشنواره ها فرصتی برای تبادل اثر هنری و اندیش ه است .

منایــش “ناســور” نوشــته خیراللــه تقیانــی پــور
و بــه کارگردانــی افســانه زمانــی یــک از منایــش
هایــی اســت کــه در بخــش مســابقه مــرور
تئاتــر ایــران در ســی و پنجمیــن جشــنواره
تئاتــر فجــر بــه روی صحنــه رفتــه اســت  .بــه
همیــن بهانــه خربنــگار تئاتــر فســتیوال گفــت
و گویــی بــا ایــن کارگــردان تئاتــر داشــته اســت
کــه مــی توانیــد آن را در ادامــه بخوانیــد .
افســانه زمانــی بــا بیــان اینکــه نمایــش “ناســور” یــک نمایــش ایرانــی بــا داســتانی ایرانــی اســت  ،در مــورد شــیوه ی
اجرایــی ایــن نمایــش گفــت  :شــیوه ی اجرایــی ایــن نمایــش براســاس شــیوه ی نمایــش هــای ایرانــی طراحــی شــده اســت

یعنــی از نمایــش هایــی مثــل تعزیــه  ،نمایــش هــای شــادی آور زنانــه و… بــرای اجــرا اســتفاده کــرده ایــم و نمایــش  ،نســبت بــه
اجــرای عمــوم هیــچ تغییــری نکــرده اســت .

وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــر جشــنواره ای سیاســت هــای خــودش را دارد  ،در مــورد آثــار شــرکت کننــده در جشــنواره
تئاتــر فجــر گفــت  :فکــر مــی کنــم کــه مــن نبایــد بگویــم در جشــنواره فجــر چــه آثــاری یایــد اجــرا شــود  ،امــا بهــر حــال یــک
ســری قاعــده هایــی وجــود دارد و فرصتــی اســت بــرای اینکــه کارهایــی بــه روی صحنــه بیاینــد کــه از نظــر مخاطبــان و هنرمنــدان
ویژگــی هــای خاصــی داشــته باشــد  ،یعنــی کاری کــه بــرای دیــدن آن مــی آینــد  ،شــاخصه اش ویژگــی هــای خــاص اجرایــی اش
باشــد و یــا اینکــه بــه گونــه ای باشــد کــه دانشــجویان تئاتــر بتواننــد از آن اســتفاده کننــد .

زمانــی ادامــه داد  :مــن کارهــای ایرانــی راندیــدم و قضاوتــی راجــع بــه آن هــا نمــی توانــم بکنــم  .ولــی بخشــی از آثــار بخــش
بینالملــل را دیــدم و مــی توانــم بگویــم کــه متاســفانه امســال بخــش بینالملــل جشــنواره بــه لحــاظ کیفــی خــوب عمــل نکــرده
اســت  .کارهایــی کــه در بخــش بینالملــل مــی توانســت نماینــده ی تئاتــر یــک کشــور باشــد  ،پاییــن تــر از ســطح تئاتــر آن
کشــور بــود  .بــه طــور مثــال نمایشــی کــه از فرانســه آمــده اســت  .مــن نمایــش هایــی از فرانســه دیــده ام کــه خیلــی باالتــر از

چیــزی اســت کــه متاســفانه در بخــش بینالملــل جشــنواره مــی بینیــم .

ایــن کارگــردان تئاتــر بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه در حضــور برخــی کارهــا در جشــنواره محدودیــت هــا  ،خــط
قرمــز هــا و مشــکالتی ماننــد هزینــه ی بــاالی برخــی گــروه هــا وجــود دارد  ،گفــت  :همــه ی ایــن هــا

وجــود دارد امــا بــاز هــم معتقــدم کــه بخــش بینالملــل جشــنواره تئاتــر فجــر مــی توانســت خیلــی بهتــر از ایــن
عمــل کنــد و شــاهد کارهایــی باشــیم کــه بــرای جامعــه ی تئاتــری و مخاطــب مــان قابــل اســتفاده باشــد  .یعنــی
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مخاطــب کاری را ببینــد کــه بــه عنــوان نماینــده ی آن کشــور  ،آن اثــر را بپذیــرد نــه اینکــه آثــاری در بخــش بینالملــل داشــته
باشــیم کــه نمایــش هــای ایرانــی یــک ســر و گــردن از آن باالتــر هســتند .

کارگــردان نمایــش “حســن کچــل” بــا بیــان اینکــه هــر فســتیوالی جایــی بــرای تبــادل آثــار هنــری اســت  ،در مــورد تاثیــر
آثــار بــر نســل جــوان تئاتــر گفــت  :در فســتیوال هــا فرصــت دیــدن آثــار و شــیوه هــای مختلــف از ملــل گوناگــون را پیــدا مــی کنیــم
 .جایــی اســت بــرای تبــادل اثــر هنــری  ،اندیشـ ه و بــه نمایــش گذاشــتن آثارمــان  .اینکــه بــرای نســل جــوان چقــدر قابــل اســتفاده
اســت بحــث بســیار مهمــی اســت  .چــون بــه هــر حــال راه هــای تــازه ای پیــش پایشــان مــی گــذارد و مــی توانــد نــگاه تــازه ای بــه
ایــن نســل بدهــد  .امــا بــه نظــر مــن ایــن تاثیــر را تنهــا بــر نســل جــوان نــدارد .

او در ادامــه افــزود  :اثــر و کار هنــری پویــا اســت و همیشــه بایــد در حــال یادگیــری باشــیم  .اینکــه مــن فکــر کنــم در کاری اســتاد
شــده ام و نیــازی بــه یادگیــری نــدارم  ،اشــکال بزرگــی اســت کــه متاســفانه گریبانگیــر بســیاری از هنرمنــدان مــا در شــاخه هــای
مختلــف هنــری اســت  .کار هنــری یــک تــاش و تکاپــوی مــدام اســت  .اینکــه مــدام یــاد بگیــری  ،مــدام تــاش کنــی و مــدام تجربــه
هــای تــازه داشــته باشــی  .بــه نظــر مــن هــر کار تــازه ای کــه شــروع مــی کنــی  ،یــک چالــش تــازه اســت  .ایــن فرصــت بــرای همــه
ی هنرمنــدان مــا وجــود دارد کــه بخواهنــد از آن اســتفاده کننــد و ایــن فســتیوال مــی توانــد شــرایط را بــرای دیــدن آثــار فاخــر فراهــم
کنــد  ،آثــاری کــه واقعــا بــه رونــد رو بــه جلــو بــرای تئاتــر کشــورمان کمــک کنــد نــه چیزهــای تکــراری کــه همیشــه بــوده اســت .
افســانه زمانــی در پایــان در مــورد کمرنــگ بــودن حضــور بــزرگان تئاتــر در جشــنواره تئاتــر فجــر گفــت  :اینکــه چــرا بــزرگان
در جشــنواره شــرکت نمــی کننــد  ،بخشــی ممکــن اســت بــه تمایــات شــخصی خودشــان مربــوط باشــد کــه بخواهنــد در فســتیوالی
شــرکت کننــد یــا نکننــد  ،یعنــی یــک امــر اجبــاری نیســت  .شــاید برخــی از بــزرگان کشــور مــا اصــا تمایلــی بــه اینکــه در فســتیوالی
حضــور داشــته باشــند  ،ندارنــد  .مــن بــه بــزرگان تئاتــر کشــورمان احتــرام مــی گــذارم  ،آن هــا ســرمایه هــای هنــری مملکــت مــا
هســتند  .امــا ن بیــن کارگــردان هــای نســل میانــی کارگــردان هــای صاحــب نامــی داریــم کــه شــیوه هــای خــاص خودشــان را دارنــد
و حــرف هــای تــازه ای بــرای گفتــن دارنــد و در ایــن ســال هــا ثابــت کــرده انــد  .مــن فکــر مــی کنــم کــه ایــن عرصــه جایــی بــرای
ایــن باشــد کــه ایــن نســل بخواهنــد کارهایشــان را بــه معــرض نمایــش بگذارنــد  .بــزرگان تئاتــر کشــورمان شــاید خیلــی نیــاز نداشــته
باشــند کــه اثرشــان را در فســتیوالی بــه معــرض نمایــش بگذارنــد و بهــر حــال هنرمنــدان ثابــت شــده ای هســتند  .اینکــه در فســتیوالی
حضــور داشــته باشــند بســیار عالــی اســت ولــی فکــر مــی کنــم یــک امــر شــخصی اســت و شــاید خیلــی از بــزرگان تمایــل نداشــته
باشــند کــه ســختی هــا و مشــکالتی کــه اجــرای فســتیوال دارد را قبــول کننــد .
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یادداشتی بر نمایش “ناسور” به کارگردانی افسانه زمانی :

افسانه ای از زمان قدیم  ،در جدیدترین اثر افسانه زمانی
شــنیدیم کــه در تماشــاخانه حافــظ  ،تئاتــری در
نمایــش اســت بــا نــام ناســور -کــه معنــی زخمــی
کهنــه و چرکیــن مــی دهــد  . -بــا دیــدن پرتــره
هــای آکتورهــای ایــن تئاتــر کــه در فضــای  -بــه
اقــوال امــروزی هــا  -مجــاز گونــه کــه تلگرامــش
نامیدنــد ولــی همــان کارکــرد تلگــراف خودمــان
را دارد  ،پخــش شــده اســت  ،بــر آن شــدیم کــه
عــزم جــزم نمــوده و بــه تماشــای ایــن تئاتــر برویــم.
متوجــه شــدیم کــه رهبــری آکتورهــای ایــن
تئاتــر بــه عهــده بانویــی بــوده اســت “افســانه” نــام
و “زمانــی” شــهرت کــه جماعــت هنرمنــد و هنــر
پیشــه  ،کســوت ایشــان را  ،کارگردانــی مــی خوانند.

در مســائی از روزهــای ماضیــه  ،در نشــیمن جلویــی روبــروی صحنــه کــه ردیــف  Bنــام داشــت ،تئاتــر ایشــان را بــه تماشــا
نشســتیم.
تئاتــری بــا سرشــت عشــق و عاشــقی  ،کــه روایــت گــر قصــه ای زیبــا و بــس دلفریــب از دفتــر دوران قجــر و مشــروطه و حــال
و هــوای تهــرون آن روز و ســرا هــا و اندرونــی هــای آن بــود  .بــا پیســی در بنــد قصــه  .قصــه ای جــذاب و زیبــا  ،و آوردن ســاز
مزقــون و مطــرب در فضــای تماشــاخانه  ،و نیــز بهــره جســتن از آکتورهــای حرفــه ای کــه بازیشــان بــس بــی نظیــر و بــی نقــص
بــود و فضایــی مفــرح و طــرب انگیــز  ،یــادآور خاطــرات و ســرگرم کننــده  ،کــه مضحکــه هایــش مســرت بخــش و خنــده آور بــود
و ســوگواره هایــش خــزن انگیــز و دلنــواز.
کارگــردان محتــرم در ایــن نمایــش مجــرب  ،از ســبک و ســیاق شــبیه خوانــی و تعزیــه ســود جســته بودنــد  .دکــور ســاده ولــی
گویایــی کــه طراحــان صحنــه در ایــن نمایــش طــرح زده بودنــد و صحنــه ســه ســویه  ،منبــاب همیــن مهــم و جهــت رعایــت
ســاختار شــبیه خوانــی بــود ،کــه کاری درســت و تکنیکــی و نشــان دهنــده دانــش ایشــان در ایــن زمینــه بــود  .فلســفه وجــودی
صحنــه هــای ســه ســویه در کالم بــزرگان فــن تئاتــر  ،ایــن اســت کــه بدانیــم ایــن اتفاقاتــی کــه در تماشــاخانه و در روی صحنــه
میافتــد  ،همــه نمایــش اســت و مــا تماشــاچی  .کــه ایــن همــان روح درون شــبیه خوانــی اســت ( کــه بعــد هــا برتولــد خــان برشــت
در فرنــگ  ،بــر ایــن اســاس شــیوه ای را ســاخت “فاصلــه گــذاری” نــام ) از نقــاط قــوت کارگردانــی  ،بــی آالیــش بــودن رفــت
آمــد وحــرکات بازیگــران و نحــوه قرارگیــری آنــان و ادوات صحنــه و اجــزای نمایــش در مقابــل و کنــار هــم بــود کــه
فرنگیــان بــاد فرانــس و انگلیــس ،آن را میزانســن و کمپوزیســیون مینامند.البتــه در بعضــی مــوارد میبایســت رفــت
و آمــد اکتورهــا در ســه ســوی صحنــه بیشــترمی بــود ،چــرا کــه بعضــا از دو ســوی ســالن  ،تماشــاچیان بــه دلیــل
ســکون آکتورهــا ،قــادر بــه دیــدن رخســار و بــدن آکتورهــا نبودنــد.
تئاتــر ناســور قصــه گــو بــود و ایــن از امتیــازات مهــم ایــن اثــر بــود .قصــه ای هــم کــه روایــت میشــد زیبــا بــود .امــا
در مــواردی قصــه نویــس  ،قصــه را الکــن گذاشــته بــود .مثــل ماجــرای ورود ذبیــح بــه خانــه کــه کشــمکش بیشــتری
را طلــب میکــرد .درســت جــا نیفتــاده بــود .منطقــی و بــاور پذیــر نبــود.
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تعویــض صحنــه هــا و تفــاوت زمــان هــا بــه گونــه ای عالــی ،خــاق و بــی نقــص اجــرا شــده بــود ؛ و آکتورهــا بــرای نشــان دادن
تفــاوت زمــان هــا ســعی کــرده بودنــد از لبــاس و صدایشــان بهــره ببرنــد کــه بســیار خــوب از پــس آن برامــده بودنــد.
صحنــه  ،لبــاس  ،نــور و موســیقی هــم بســیار خــوب پرداخــت شــده و در خدمــت اثــر بودنــد  .امــا بایــد گفــت کــه موســیقی در
مــواردی بیجــا و زیــادی بود.مثــل قبــل ازآغــاز نمایــش و چنــد دقیقــه ابتــدای کار کــه نــه فضــا ســازی میکــرد و نــه زیبــای ســمعی
داشــت.همچنین انتخــاب قطعــات و تصنیــف هــا بســیار هوشــمندانه  ،مرتبــط و نیــز از ســر تســلط بــه فضــای نمایــش و موســیقی
ایرانــی بــود  ،بجــز قطعــه آخــر کــه بــه فضــای صحنــه نمــی آمــد و حــال و هــوای نمایــش را بعــد از خــروج ذبیــح خــراب میکــرد.
قطعــه آخــر هــم زود اجــرا شــد و نگذاشــت تــا صحنــه جــا بیفتــد و تماشــاچی بــا انــدوه صحنــه اندوهگیــن شــود و نیــز مرتبــط بــا
حــال و هــوای صحنــه نبــود.
در صحنــه بعــد از اعتــراف ملــک هــم ایــن اتفاقافتــاد .ملــک بعــد از اینکــه اعتــراف کــرد  ،نبایــد انقــدر زود شــروع بــه خوانــدن میکرد.
شــاید لحظاتــی ســکوت باعــث میشــد تماشــاچی بیشــتر درگیــر فضا شــود.
پانــزده دقیقــه آغــاز کار خــوب نبــود .بــه دلیــل گنــگ بــودن بیــش از انــدازه قصــه  ،خالــی بــودن جــای اتفاقــی مهــم و چشــم گیــر
یــا غافلگیــر کننــده و نبــود ریتــم مناســب.
و نکتــه آخریــن اینکــه در ابتــدای نمایــش میبینیــم کــه ملــک بــا نوازنــدگان و مطربــان کــه در بــاالی انتهــای ســمت راســت صحنــه
انــد ارتبــاط میگیــرد ،ایــن در فــرم نمایــش اشــتباه بــود  ،چــرا کــه نوازنــدگان جــای اکتورهــا مینوازنــد و جایــی کــه مثــا ملــک
دایــره میزنــد در واقــع نوازنــده گــروه مطربــان مینــوازد و ملــک ادای نواختــن را در میآورد.پــس ارتبــاط ملــک بــا آنــان دیگــر معنایــی
نــدارد .یــا بایــد جــور دیگــری از ارتبــاط گرفتــن آکتورهــای مطــرب  ،بــا مطربــان واقعــی را در غالــب فاصلــه گــذاری میدیــدم و یــا
تکــرار ایــن ارتبــاط گیــری مــا را قانــع میکــرد و یــا اینکــه مطربــان نیــز در طــول نمایــش پرســوناژهای نمایــش میشــدند و بــازی
میکردنــد .در ایــن صــورت ارتبــاط ملــک بــا آنــان منطقــی مــی بــود.
“ناســور” عالــی بــود و مایــه نشــاط و سرخوشــی  ،و اســباب لــذت را بــرای تماشــاچیان بــه جهــت ســاختار خــوب  ،فراهــم آورد.
نکاتــی هــم کــه ذکــر شــد از بــاب کمــک  ،هرچنــد ناچیــز و در حــد وســع بــود  ،وگرنــه کــه اثــر انقــدر زیبــا بــود کــه شــاید ذکــر
نــکات منفــی خیلــی جایــی نداشــت ،امــا قــرض ایــن اســت کــه بــا بیــان ایــن نقــاط ضعــف در کنــار قــوت هــای کار در حــد توانمــان
بــه کارگــردان و در کل بــه تئاتــر ایــن مــرز و بــوم کمــک کنیــم .
محمدجواد حبیبی  -دپارتمان نقد تئاتر فستیوال
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سامان ارسطو  :امیدوارم سال آینده در تئاتر شهر اجرا بروم .

در ســی و پنجمیــن جشــنواره تئاتــر فجــر ،
ســامان ارســطو منایــش ” هــان بــاش کــه
نیســتی ” را در متاشــاخانه فانــوس بــه روی
صحنــه بــرد  .خربنــگار تئاتــر فســتیوال  ،بــه
همیــن بهانــه گفــت و گــوی کوتاهــی بــا او
انجــام داده اســت کــه مــی توانیــد در ادامــه
بخوانیــد :

ســامان ارســطو دربــاره ی علــت حضــور خــود در ســی و پنجمیــن جشــنواره تئاتــر فجــر بــه خبرنــگار تئاتــر فســتیوال
گفــت  :اگــر در بخــش بــه عــاوه فجــر حضــور پیــدا کــرده ام فقــط بــه خاطــر تماشــاخانه فانــوس بــوده اســت چــرا کــه یکــی

از بهتریــن ســالن هایــی اســت کــه مــن دیــده ام و دو آدم خــوب و فرهیختــه خانــم دکتــر شــاهرخی و آقــای یونــس زاده آن را
مدیریــت مــی کننــد .
او در خصــوص عــدم حضــور ایــن نمایــش در بخــش اصلــی جشــنواره توضیــح داد  :بــه خاطــر کــم لطفــی آقــای ســعید
اســدی کــه پارســال مــا را در بخــش مــرور تئاتــر ایــران جــا نــداد  ،در بخــش اصلــی جشــنواره حضــور نــدارم  .ایــن پیغامــی بــه
آقــای ســعید اســدی اســت کــه مدعــی هســتند اســتاد دانشــگاه تربیــت مــدرس و حامــی تئاتــری هــا هســتند ولــی متاســفانه
فقــط تئاتــر هــای کلیشــه ای را مــی پســندند  .چــون آقــای اســدی اهــل نیشــگون گرفتــن نیســتند  .تئاترهایــی کــه از متــن و
بطــن اجتمــاع مــی آیــد و حرفــی بــرای گفتــن دارنــد و بــه قــول معــروف یــک نیشــگون میگیرنــد  ،را دوســت ندارنــد .

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه حضــور او در ایــن دوره از جشــنواره تئاتــر فجــر فقــط بــه خاطــر تماشــاخانه فانــوس بــود  ،اذعــان
داشــت  :ســال گذشــته هــم بــه مــن گفتنــد در بخــش ” بــه عــاوه فجــر ” و در تماشــاخانه ســه نقطــه اجــرا بــروم ولــی مــن

انصــراف دادم چــون نمایــش مــرا در بخــش مــرور تئاتــر فجــر ایــران رد کــرده بودنــد  .امســال هــم اصـ ً
ا در ایــن بخــش شــرکت
نکــرده ام و کارم را ارائــه نــدادم  .فقــط چــون تماشــاخانه فانــوس در بخــش بــه عــاوه فجــر حضــور داشــت مــن هــم نمایــش ”
همــان بــاش کــه نیســتی ” را بــه روی صحنــه بــرده ام .

ارســطو بــا ابــراز امیــدواری بــه اجــرای نمایشــی در مجموعــه تئاتــر شــهر در ســال آینــده  ،در خصــوص
مشــکالت خــود گفــت  :امیــدوارم کــه در ســال  ۹۶در تئاتــر شــهر اجــرا بــروم  .میخواهــم ایــن پیغــام را بــه

وزیــر جدیــد فرهنــگ و ارشــاد اســامی بدهــم کــه حــق مــن اســت کــه در تئاتــر شــهر اجــرا بــروم  .حــق بچــه
هــای مــن اســت از آن پولــی کــه بعضــی هــا مــی گیرنــد و بیلبوردهــای میلیونــی دارنــد  ،از بودجــه ای کــه مــی
گیرنــد مــن هــم حــق دارم کــه فقــط یــک ســالن خالــی در تئاتــر شــهر داشــته باشــم  .همانطــور کــه ســال گذشــته
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وقتــی ســالنی در اختیــار مــن قــرار دادنــد  ،نمایــش مــن بــا اســتقبال بســیار خوبــی رو بــه رو شــد و ســالن پــر از تماشــاگر بــود .
او راجــع بــه اضافــه شــدن بخــش بــه عــاوه فجــر بــه جشــنواره افــزود  :نظــر خاصــی در ایــن رابطــه نــدارم چــرا کــه بچــه هــا
دارنــد بــه صــورت خودجــوش بخــش بــه عــاوه فجــر را اجــرا میکننــد و تفاوتــی بــا شــرایط عــادی نــدارد  .اگــر قــرار اســت عدالتــی
وجــود داشــته باشــد کــه تســاوی اتفــاق بیفتــد  ،قــرار نیســت ایــن کالن بودجــه هــا فقــط در جیــب کســانی بــرود کــه در ایرانشــهر ،
تئاتــر شــهر و تــاالر وحــدت اجــرا مــی رونــد  .قــرار اســت ایــن بودجــه هــای کالن بیــن همــه تقســیم بشــود .
در پایــان کارگــردان نمایــش ” همــان بــاش کــه نیســتی ” ادامــه داد  :شــما مــی توانیــد در مــورد نمایــش مــن حــرف بزنیــد و
نقــد کنیــد کــه زحمتــی کــه ایــن کار دارد و جنــس تمریناتــی کــه انجــام مــی دهیــم چقــدر ســخت تــر اســت تــا یــک کاری کــه
کپــی اســت و آقایــان بودجــه هــای آنچنانــی مــی گیرنــد  .البتــه بعضــی وقتهــا میگویــم کــه چــرا بایــد گلــه کنــم  .جــای گلــه ای
نیســت همیــن اســت یــا بایــد بــا همیــن وضعیــت کار کنیــم یــا نــه .
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حاشیه های روز هشتم جشنواره تئاتر فجر :

جشن تولد یک بازیگر بعد از ” رویای نیمه شب تابستان “
در هشــتمین روز از جشــنواره تئاتــر فجــر ،
همــه چیــز تــا حــدودی طبــق روال پیــش
رفــت  .بــه غیــر از ســالن اصلــی تئاتــر شــهر
کــه اجـرا نداشــت  ،ســایر ســالن هــا تقریبــا پــر
بودنــد  .البتــه گویــا تاخیــر در اج ـرای منایــش
هــا را بایــد کــم کــم جــزو همیــن روال عــادی
بگذاریــم ! حاشــیه هــای امــروز را همچــون
روزهــای گذشــته در چنــد بخــش اجراهــای
صحنــه ای  ،بــه عــاوه فجــر و خیابانــی آمــاده
کــرده ایــم کــه مــی توانیــد در ادامــه بخوانیــد :

 نمایــش ” همســرایی یتیمــان ” از لهســتان یکــی از ســه نمایــش غیــر ایرانــی اجــرا شــده در هشــتمین شــب جشــنواره تئاتــر فجربــود کــه روز گذشــته بــه دلیــل اســتقبال تماشــاگران اعــام شــد یــک ســانس دیگــر نیــز بــه تــک اجــرای امــروز خــود اضافــه
خواهــد شــد  .بنابــر ایــن برخــاف جــدول اجــرا هــا در دو نوبــت  ۱۸و  ۲۰:۳۰در تــاالر حافــظ بــه روی صحنــه رفــت .
 تــاالر حافــظ شــب فــوق العــاده بــا نظــم و ترتیبــی را پشــت ســر گذاشــت و بــدون هیــچ تاخیــری بــه روی صحنــه رفــت ومســئولین ســالن بــه خوبــی همــه چیــز را مدیریــت کردنــد  ،اســتقبال هــم از ایــن نمایــش بســیار خــوب بــود .
مســئوالن حافــظ کــه پیــش بینــی مــی کردنــد امشــب نیــز بــه شــلوغی شــب گذشــته باشــد  ،صندلــی هــای پالســتیکی را
همچــون شــب قبــل چیــده و آمــاده کــرده بودنــد ولــی جمعیــت در ســانس دوم بــه قــدری نبــود کــه الزم شــود از آنهــا اســتفاده
کننــد .
 دیگــر نمایــش خارجــی زبــان در ایــن روز  ،اجــرای نمایــش ” بادکنــک ” از کشــور هلنــد بــود  .ایــن نمایــش شــیوه ی اجرایــیخــاص دارد  .پیــش از اجــرا ضمــن خامــوش کــردن موبایــل  ،وســایل تماشــاگران خــارج از ســالن نمایــش تحویــل و پاپــوش هــای
مخصــوص بــه آنهــا داده مــی شــود !
 بــا وجــود اینکــه اعــام شــد ایــن نمایــش مناســب ســنی کــودکان نیســت و برخــی از صحنــه هــای اجــرا و موســیقی در آن ممکناســت باعــث وحشــت آنهــا شــود  .بــا ایــن حــال خانــواده ای بــا کــودک خــود وارد ســالن شــد .
 در یکــی از صحنــه هــای اســترس زا در نمایــش  ،ناگهــان یکــی از تماشــاگران از تــرس شــروع بــه سکســکه کــردکــه ایــن باعــث خنــده ی دیگــران شــد .
 تماشــاگران دیگــری هــم کــه از تاریکــی مــی ترســیدند  ،در حیــن اجــرا از ســالن خــارج شــدند و بــار دیگــربازگشــتند .
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 تــاالر هنــر بــر خــاف روزهــای پیش  ،روز شــلوغی را پشــت ســر گذاشــت .نمایــش ” مــرگ آنجــل هــا ” بــه کارگردانــی محســن اردشــیری از آمــل در
ایــن تــاالر اجــرای موفقــی داشــت و بــا اســتقبال رو بــه رو شــد .
 مسعود فروتن هم این نمایش را برای دیدن انتخاب کرده بود . شــاید همیــن شــلوغی غیــر منتظــره باعــث شــده بــود کــه کنتــرلاز دســت مســئوالن ســالن خــارج شــود و تــا نیــم ســاعت بعــد از اجــرا
همچنــان تماشــاگران را بــه ســالن راه مــی دادنــد و تماشــاچیان تــازه وارد
هــم بــا هــم حــرف میزدنــد و هیــچ نظارتــی در ایــن بــاره وجــود نداشــت .
 نمایــش ” دامپزشــکی ” بــه کارگردانــی شــیرین جروقــی بــه  ۱۰دقیقــه تاخیــر در تماشــاخانه اســتاد انتظامــی خانــه هنرمنــدان برگــزارشــد .
 فریندخت زاهدی داور بخش بین الملل دوره پیشین جشنواره تئاتر فجر نیز برای دیدن این نمایش رفته بود . نمایــش ” تــو را از مــن گرفتــی ” بــه کارگردانــی اکبــر صادقــی در تــاالر قشــقایی اجــرا شــد  .ایــن نمایــش از شــهر بیلــه ســوار اســتاناردبیــل در جشــنواره حضــور داشــت .
 اتابک نادری  ،امیر کربالیی زاده و محمد ساربان این نمایش را دیدند . نمایش ” زمستان بود ” به نویسندگی و کارگردانی امین ابراهیمی از کوهدشت هم در تاالر چهارسو اجرا شد . در ایــن اثــر کــه یــک نمایــش پــر دیالــوگ بــود تعــداد زیــادی مهمــان بیــن الملــل حضــور داشــتند کــه نمایــش را متوجــه نمــیشــدند و چنــد نفــری مــدام نمایــش را توضیــح مــی دادنــد و ایــن کار باعــث اذیــت و آزار تماشــاگران دیگــر شــده بــود .
 امشــب شــب شــلوغی در ســالن هــای خصوصــی هــم بــود  .نمایــش ” رویــای نیمــه شــب تابســتان ” بــه نوبســندگی باقــر ســروش وکارگردانــی مصطفــی کوشــکی تنهــا اجــرای تماشــاخانه تئاتــر مســتقل تهــران در جشــنواره تئاتــر فجــر بــود کــه بــه روی صحنــه رفــت
و بــا اســتقبال زیــادی رو بــه رو شــد  .ایــن نمایــش در بخــش مــرور تئاتــر ایــران و مســابقه بیــن الملــل حضــور داشــت و داوری شــد .
در پایان تماشاگران از نمایش بسیار راضی بودند و آن را به شدت تشویق می کردند .
 تعــدادی از میهمانــان گروههــای بیــن الملــل هــم بــرای دیــدن ایــن نمایــش آمــده بودنــد و ایــن بــار بــا باالنویســی منظــم  ،خوانــا ودر جایــی درســت  ،بــه راحتــی نمایــش را دیدنــد و از ایــن بابــت اذیــت نشــدند .
 از حاشــیه هــای جالــب ایــن اجــرا  ،تولــد شــهروز دل افــکار از بازیگرانایــن نمایــش بــود کــه در پایــان بــه همیــن مناســبت بچــه هــای گــروه
کیــک تولــدی بــرای او خریدنــد و آهنــگ ” تولــدت مبــارک ”
را برایش خواندند .
ما هم تولد او را تبریک می گوییم و آرزوی بهترین ها
را برایش داریم .
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 نمایش ” بلند بگو آخ ” به کارگردانی ندا شاهرخی هم در تماشاخانه فانوس با سالن پر اجرا شد . نمایــش ” قیطریــه ” بــه نویســندگی و کارگرانــی نازیــار عمرانــی فقــط بــا  ۵دقیقــه تاخیــر بــه روی صحنــه رفــت کــه بــا تاخیــر هــایطوالنــی مــدت اجراهــای جشــنواره مــی تــوان گفــت کــه بــه موقــع اجــرا شــده اســت .
 هنرمنــدان زیــادی بــرای دیــدن ایــن نمایــش رفتــه بودنــد از جملــه مریــم بوبانــی  ،امیــن زندگانــی  ،الیــکا عبدالرزاقــی  ،ســپندامیرســلیمانی  ،نســیم ادبــی و مهتــاب نصیرپــور کــه در آخــر هــم اجــرا بــه مهتــاب نصیرپــور تقدیــم شــد .
 برای دیدن نمایش ” آیس لند ” به کارگردانی آیدا کیخایی هم افسانه بایگان و امیر جعفری رفته بودند . از نــکات قابــل توجــه ایــن اجــرا خانمــی در بیــن تماشــاگران بــود کــه تقریبــا بیــش از دو ســوم نمایــش را بــا موبایــل خــودفیلمبــرداری و عکســبرداری کــرد  ،بــا ایــن حــال هیــچ کــس از مســئوالن ســالن متوجــه ایــن موضــوع نشــدند و تذکــری بــه او ندادنــد .
او این کار خود را تا پایان رورانس نمایش نیز ادامه داد و حتی در آخر با فالش هم عکاسی می کرد !!
 در پایــان احســان کرمــی  ،از بازیگــران نمایــش ” آیــس لنــد ” کــه متوجــه عکاســی بــا فــاش ایــن خانــم در رورانــس شــد  ،گفــت :چــرا عکاســی مــی کنیــد ؟ ایــن یــک اجــرای زنــده اســت و حــواس بازیگــر پــرت مــی شــود ؟! نمایــش مــا یــک ســاعت اســت و در
ایــن مــدت چــرا بایــد موبایــل در دســت تــان باشــد ؟!
 بــا ایــن تذکــر هــم آن خانــم در عیــن حــال کــه داشــت همچنــان فیلمبــرداری و عکاســی مــی کــرد  ،بــاز هــم منکــر ایــن قضیــهمــی شــد و در آخــر هــم کســی بــرای چــک کــردن موبایــل او نرفــت  .تنهــا تذکــر مســئوالن ســالن اشــاره بــه فیلمبــرداری او در حیــن
رورانــس بــود .
 و در نهایت می توان گفت این خانم تقریبا با یک فیلم تئاتر کامل از سالن خارج شد !!! نمایــش هــای خیابانــی جشــنواره هــم امــروز بــه دلیــل بــارش بــاران یــا اجــرا نشــد یــا جمــع و جــور بــه روی صحنــه رفــت  .مثــانمایــش خیابانــی ” از بــس کــه جــان نــدارد ” از الهیجــان بــه خاطــر بــارش بــاران در جایــگاه همیشــگی اجراهــای خیابانــی اجــرا
نشــد و محــل اجــرای خــود را بــه رو بــه روی درب اصلــی ســالن تئاتــر شــهر تغییــر داد  .ولــی مشــکل آنجــا بــود کــه ایــن قســمت از
مجموعــه  ،از نــور مناســب و کافــی بهــره منــد نبــود .
 در پایــان هشــتمین روز از جشــنواره تئاتــر فجــر بــه ایــن نتیجــه رســیده ایــم کــه گویــا همــه ی هنرمنــدان بعــد از اجراهای جشــنوارهای خــود خســته انــد و فقــط ایــن خبرنــگاران تئاتــری هســتند کــه خســته نیســتند !! بعــد از هــر اجــرا  ،در پاســیخ بــه درخواســت
خبرنــگار بــرای مصاحبــه مــی گوینــد  ” :خـــــسته ایــم !! ” در صورتــی کــه ایــن خبرنــگار اســت کــه تــازه بعــد از اجراهــای هــر روز
مجبــور اســت تــا صبــح فــردا اخبــار و مصاحبــه هــا و گــزارش هــای خــود را نوشــته و بــرای روز بعــد آمــاده کنــد !
 بازیگران نمایش ” بادکنک ” گویا از فرط خستگی!  ،به مترجم خود گفتند که نمی خواهند مصاحبه کنند ! به هر حال چند روز دیگر تا بسته شدن پرونده ی این دوره از جشنواره باقی است .ضمن عرض خسته نباشید !! به همه ی دوستان  ،بهتر است بیشتر هوای هم را داشته باشیم .
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محسن قصابیان  :جشنواره یعنی تاثیر بگذاریم و تاثیر بگیریم .

منایــش “ خرمهــره ” نوشــته فرهــاد نقدعلــی و
بــه کارگردانــی محســن قصابیــان یــک از منایش
هایــی اســت کــه در بخــش مســابقه مــرور
تئاتــر ایـران در ســی و پنجمیــن جشــنواره تئاتر
فجــر بــه روی صحنــه رفتــه اســت  .بــه همیــن
بهانــه خربنــگار تئاتــر فســتیوال گفــت و گویــی
بــا ایــن کارگــردان تئاتــر داشــته اســت کــه مــی
توانیــد آن را در ادامــه بخوانیــد .
محســن قصابیــان در رابطــه بــا دلیــل انتخــاب نمایشــنامه خرمهــره گفــت  ” :ایــن انتخــاب بــه ســال هــا قبــل بــر میگــردد
 ،فرهــاد نقدعلــی طرحــی را حــدود پانــزده ســال پیــش مطــرح کــرد روی آن بــرای فیلمنامــه کار کردیــم  .ولــی بنــا بــه دالیلــی
نشــد  .ســپس در ســال  ۸۲فرهــاد نقــد علــی متنــی را بــه مــن داد کــه براســاس همــان قصــه بــود و از داســتان” خطــاکار “چخــوف
اســتفاده شــده بــود  ،او فضــای متــن را بــه کل عــوض کــرده بــود و خیلــی برایــم جــذاب بــود و تصمیــم گرفتــم کــه ایــن متــن
را اجــرا کنــم  .بــرای اجــرای آن تــاش مردیــم ولــی شــرایط مســاعد نبــود و مشــغول بــه فیلــم و ســریال بــودم ” .
وی افــزود  ” :در نهایــت دوســال قبــل بعــد از ســالها مــن تصمیــم گرفتــم دوبــاره کارگردانــی تئاتــر کنــم  ،پیــش از ایــن بازیگــری
کــرده بــودم  ،امــا کارگردانــی نــه و ایــن متــن گرفتــارم کــرد ” .
قصابیــان در خصــوص اینکــه خــودش در ایــن نمایــش بــه عنــوان بازیگــر نیــز حضــور دارد گفــت  ” :بــه علــت وقــت کــم
مجبــور شــدم خــودم بــازی کنــم .البتــه مــن بازیگــری را خیلــی دوســت دارم و بــا بازیگــری فعالیتــم را شــروعم کــردم حتــی در ”
کبــودان و اســفندیار ” هــر ســه پرســوناژ نمایــش را خــودم بــازی مــی کــردم  .و یــا در نمایــش ” ببیــن چــه برفــی مــی آیــد ” نیــز
خــودم بــازی مــی کــردم و هــر کــدام دالیلــی داشــت  .دلیــل ایــن کار بــه طــور مشــخص زمــان بــود مــن بایــد در زمانــی کوتــاه
بــه آن خواســته ای کــه داشــتم مــی رســیدم.و نمــی خواســتم کــه شــش مــاه طــول بکشــد .مــی خواســتم در یــک مــاه و نیــم بــا
روزی شــش هفــت ســاعت تمریــن بدنــی ســخت بــه نتیجــه برســم  .بــه همیــن خاطــر تصمیــم گرفتــم خــودم بــا
یکــی از بچــه هــا بــازی کنیــم و بتوانیــم ایــن بــده بســتان هــا را برقــرار کنیــم و انــدازه هــا را پیــدا کنیــم  .فکــر
مــی کنــم در نهایــت ایــن بــده بســتان هــا نتیجــه داد ” .
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قصابیــان در خصــوص ایجــاد تغییراتــی در اجــرای جشــنواره نســبت بــه اجــرای عمومــی ” خرمهــر ” گفــت  ” :هــر اجرایــی
بــرای مــن یــک اجــرای جدیــد اســت  ،اصــا امــکان نــدارد تغییــر نکــرده باشــد  ،ســالن عــوض مــی شــود  ،زمــان عــوض مــی شــود
 ،مــکان عــوض مــی شــود و اجــرا یــک اجــرای دیگــر مــی شــود  .اجــرای ســال  ۹۴چیــز دیگــری بــود  .در اجــرای دوم در ســال ۹۵
بازیگــری بــه نــام بنیامیــن اضافــه شــد کــه جوکــر بــود و بیــن صحنــه هــا مــی آمــد و کارهایــی انجــام مــی داد و در ایــن اجــرا نیــز
یــک بازیگــر نوازنــده اضافــه شــد کــه دو قطعــه را حیــن اجــرا مــی نواخــت و گیتــار الکترونیــک بــه کار اضافــه شــد ” .
وی در خصــوص اســتقبال مخاطــب و نقــش مخاطــب در پیشــبرد ایــن نمایــش گفــت  ” :در اجــرای دومــی کــه در ســال ۹۵
داشــتیم اســتقبال خیلــی بهتــر بــود  .ایــن کار خیلــی وابســته بــه تماشــاگر اســت بــه همیــن خاطــر مــا روزهایــی داشــتیم کــه ارتبــاط
خیلــی تنگاتنــگ بــود و اساســا تماشــاچی بــا عکــس العمــل هایــش بــه مــا اجــازه اجــرا نمــی داد  .روزهایــی هــم داشــتیم کــه
تماشــاگرخیلی بــه نمایــش نزدیــک نمــی شــد ” .

ایــن کارگــردان و بازیگــر بــا بیــان اینکــه ارتبــاط مخاطــب در اجــرای جشــنواره نســبت بــه احــرای عمــوم کمتــر بــود گفــت
 ” :در اجــرای اول جشــنواره بــه حــدی مــی خندیدنــد کــه نمــی گذاشــتند مــا اجــرا کنیــم و مشــارکت باالیــی داشــتند امــا در اجــرای

دوم تماشــاگران اصــا مشــارکت نداشــتند و بــه نوعــی واکنــش هایشــان را پنهــان نشــان مــی دادنــد  .ولــی بــه عنــوان بازیگــر تــاش
مــی کنیــم تــا بــر هــر مخاطبــی تاثیــر بگذاریــم  .در ایــن نــوع اجراهــا در مفهــوم گروتســک تلخــی بــر مفــرح بــودن مــی چربــد .
ولــی در اجراهــای دیگــر مفــرح بــودن مــی چرخــد  .هرچنــد تلخــی آخــر آن بســیار درســت اســت و مخاطــب را گرفتــار مــی کنــد ” .
محســن قصابیــان در رابطــه حضــور در بخــش رقابتــی جشــنواره تئاتــر فجــر گفــت  ” :ســن مــن از مســابقه گذشــته اســت .
اگــر حضــور پیــدا مــی کنیــم فقــط بــه ایــن خاطــر اســت کــه معتقــد هســتم مســابقه چیــز خوبــی اســت و باعــث قیــاس بیــن آثــار
و رقابــت مثبــت بیــن آثــار و ارتقــا ســطح تئاتــر مــی شــود در نتیجــه هــر چــه تعــداد آن هــا زیــاد شــود عالــی اســت  .فقــط بایــد
مراقــب باشــیم کــه اتفاقــی بیافتــد کــه االن در جشــنواره مــا در حــال رخ دادن اســت  ،اینکــه کارهایــی کــه اجــرای عمــوم میرونــد بــه
جشــنواره بیاینــد و بــرای جشــنواره کار تولیــد نکنیــم  .بخــش مــرور همیــن اســت  .ایــن اتفــاق خوشــایندی اســت و هــر چــه قــدر
نســل نــو تئاتــر بیــن الملــل و مــرور تئاتــر ایــران شــکل بگیــرد مثبــت اســت و باعــث مــی شــود کــه گــروه هــا بتواننــد خــود را قیــاس
کننــد و ببیننــد داوران چــه نظــری داشــتند  .قطعــا ایــن باعــث مــی شــود کــه بعــد از جشــنواره بــه ایــن فکــر کننــد کــه کارشــان چــه
ضعــف هایــی داشــته اســت  .جشــنواره همیــن اســت کــه مــا تاثیــر بگذاریــم و تاثیــر بگیریــم “ .
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کریستینا گالبیاتی  :تماشاچی تئاتر بر اساس فرهنگ کشورش  ،متفاوت است.
منایــش “گــرگ و میــش” بــه نویســندگی و
کارگردانــی کریســتینا گالبیاتــی و ایلیانــو
گینبوهــل از کشــور ســوئیس یکــی از منایــش
هایــی اســت کــه در بخــش بیــن امللــل ســی
و پنجمیــن جشــنواره تئاتــر فجــر بــه روی
صحنــه رفــت  .بــه همیــن بهانــه خربنــگار
تئاتــر فســتیوال گفــت و گویــی بــا کریســتینا
گالبیاتــی داشــته اســت کــه مــی توانیــد آن را
در ادامــه بخوانیــد .
کریســتینا گالبیاتــی بــا بیــان اینکــه هــدف اصلــی او در نمایــش “گــرگ و میــش” ایجــاد تجربــه ای تــازه بــرای تماشــاچی
بــود  ،در مــورد ایــن نمایــش توضیــح داد  :مــا در ایــن نمایــش خــط داســتانی مشــخصی نداریــم  ،در واقــع تجســمی از خوابــی
اســت کــه هــر فــردی مــی توانــد داشــته باشــد  .خیلــی از مــا ایــن تجربــه را داشــته ایــم کــه مــی خوابیــم  ،خــواب یــا رویایــی
مــی بینیــم و صبــح وقتــی از خــواب بیــدار مــی شــویم  ،آن خــواب را ذهــن داریــم ولــی اصــا نمــی توانیــم آن را بیــان کنیــم .
مــا دوســت داشــتیم ایــن نمایــش  ،تجربــه ای باشــد کــه همــه ی آدم هــا بهــر حــال برایشــان پیــش آمــده اســت .

او ادامــه داد  :ایــده ی اصلــی ایــن اســت کــه هــر تماشــاگری کــه کار را مــی بینــد  ،بــر اســاس اســتنباط خــودش تجســم و
ذهنیتــی از نمایــش بــه دســت بیــاورد  .مــا دســته بنــدی نمــی کنیــم کــه چــه چیــزی درســت اســت و چــه چیــزی غلــط ،
تماشــاگر آزاد اســت هــر تجســمی کــه مــی خواهــد داشــته باشــد .

گالبیاتــی در پاســخ بــه اینکــه بــرای پــی بــردن بــه عکــس العمــل تماشــاگران در حیــن اجــرا  ،آیــا دوربیــن هایــی در
اتاقــک مخصــوص اجــرا نصــب شــده اســت  ،گفــت  :ایــن کار را نکــرده ایــم بــرای اینکــه بــرای مــا خیلــی مهــم اســت کــه

تماشــاچی احســاس آزادی کنــد و حــس نکنــد کــه توســط مــا بــه وســیله ی چشــم لنــز دوربیــن کنتــرل مــی شــود و دلیلــی
هــم کــه در موقــع اجــرا نیامدیــم داخــل بنشــینیم  ،همیــن اســت  .ولــی واقعــا خیلــی ســخت اســت کــه ایــن عکــس العمــل هــا
را نبینیــم .

او بــا اشــاره بــه اینکــه آثــار جدیــد اروپــا در حــوزه هنرهــای نمایشــی بــه ســمت آثــار تلفیقــی رفتــه اســت
 ،در مــورد نمایــش “گــرگ و میــش” بــه خبرنــگار تئاتــر فســتیوال گفــت  :آثــاری کــه در حــال حاضــر در
اروپــا مــی بینیــم بــه گونــه ای هســتند کــه نمــی تــوان آن هــا را طبقــی بنــدی کــرد بــه همیــن خاطــر ارائــه ی
تعریــف دقیقــی از تئاتــر در اروپــا  ،خیلــی ســخت اســت چــون همــه ی هنرهــا را بــا هــم ترکیــب کــرده انــد  .بــه
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طــور مثــال همیــن کاری کــه از مــا دیدیــد شــاید واقعــا شــبیه تئاتــر نباشــد و نتوانیــم بگوییــم کــه ایــن تئاتــر اســت ولــی مــا ایــن را
در گالــری هــا ومــوزه هــا اجــرا نکــرده ایــم و معمــوال در فســتیوال هــای تئاتــر آن را شــرکت داده ایــم و شــیوه ی مــورد عالقــه ی مــن
ایــن اســت کــه چیزهــای مختلفــی از  ، visual artتئاتــر و صــدا را بــا یکدیگــر ترکیــب کنیــم و یــک کار مســتقل را انجــام بدهیــم .

گالبیاتــی در پایــان بــا بیــان اینکــه اولیــن بــار اســت کــه بــه ایــران آمــده و در اروپــا چنــد نمایــش از ایــران دیــده اســت  ،در
مــورد اجــرا در کشــوهای مختلــف گفــت  :تئاتــری کــه مــا کار مــی کنیــم برمبنــای فیزیــک اســت و تئاتــری اســت کــه آن را علمــی

پیــش مــی بریــم و ســعی داریــم کارهایــی را اجــرا کنیــم کــه بازیگــر نداشــته باشــد و بــا المــان هــای دیگــری کار را پیــش ببریــم .
بــه کشــورهای مختلفــی ســفر کردهیــم  ،از جملــه بســیاری از کشــورهای اروپــا  ،آســیا مثــل کــره  ،ژاپــن  ،هنــد  ،اســترالیا و ایــاالت
متحــده آمریــکا  .خیلــی دوســت داریــم ســفر کنیــم چــون در هــر کشــوری  ،تماشــاچی بــر اســاس فرهنــگ خــودش متفــاوت اســت و
خیلــی دوســت داریــم تماشــاچی هــای مختلفــی را ببینیــم .
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کارگردان ” شاخص ” از فرانسه  :از تماشاگران ایرانی شگفت زده شدیم .

منایش ” شــاخص ” از کشــور فرانســه در ســی
و پنجمیــن جشــنواره تئاتــر فجــر در ســالن
اصلــی تئاتــر شــهر بــه روی صحنــه رفــت .
از ایــن رو خربنــگار تئاتــر فســتیوال گفــت
و گویــی بــا دو کارگــردان و طــراح حــرکات
مــوزون ایــن منایــش انجــام داده اســت کــه
مــی توانیــد در ادامــه بخوانیــد :

جمیــل فروچــه و فــواد کوچــی  ،طراحــان کرئوگرافــی نمایــش ” شــاخص ” دربــاره فعالیــت هــای خــود در زمینــه تئاتــر
بــه خبرنــگار تئاتــر فســتیوال گفتنــد  :حــدود  ۵ســال اســت کــه گــروه تئاتــر پیرامیــد ( ) PYRAMIDدر یکــی از شــهر
هــای جنــوب فرانســه فعالیــت هــای خــود را در ایــن زمینــه دنبــال مــی کنــد  .ایــن ســبک کاری ترکیبــی از حــرکات
مــوزون  ،تئاتــر و کمــی هــم پانتومیــم اســت .
ایــن گــروه پیــش از ایــن هــم در جشــنواره تئاتــر فجــر حضــور داشــته اســت  ،آنهــا در رابطــه بــا شــرکت در ایــن دوره
اذعــان داشــتند  :مــا از ســه ســال گذشــته بــا جشــنواره تئاتــر فجــر آشــنایی داشــتیم و ســال  ۲۰۱۴هــم بــا اجــرای
نمایــش ” کافــه بالــه ” بــه ایــران آمــده بودیــم  .بنابرایــن فســتیوال فجــر از مــا دعــوت کــرد در ایــن دوره هــم بــا نمایــش
” شــاخص “حضــور پیــدا کنیــم .
کارگردانــان ایــن نمایــش دربــاره ی تجربیــات قبلــی خــود در فســتیوال هــای دیگــر کشــور هــا گفتنــد  :کارمــان را اولیــن
بــار در جشــنواره ای در کارائیــب شــروع کردیــم  .در کشــورهای عــراق  ،گینــه و تایلنــد هــم اجراهایــی داشــته ایــم .
آنهــا همچنیــن در خصــوص مضمــون نمایــش ” شــاخص ” توضیــح دادنــد  :ایــن نمایــش  ،قصــه ی یــک کتابخانــه اســت
 .در فرانســه خیلــی از پــدر و مادرهــا  ،خوانــدن و نوشــتن بلــد نیســتند  .بنابرایــن وقتــی بچــه هایشــان بــه ســن  ۶یــا ۷
ســالگی میرســند و خوانــدن و نوشــتن یــاد مــی گیرنــد  ،چیزهایــی را مــی خواننــد کــه پــدر و مادرشــان نمــی توانســتند .
از طرفــی بخشــی از طراحــی کارمــان را بــه ایــن اختصــاص داده ایــم کــه کتــاب هــای قدیمــی و ســنگین کــه بــه نظــر مــی
رســد خواندنشــان ســخت باشــد را بــه گونــه ای نشــان دهیــم کــه خوانــدن آن کتــاب هــا هــم شــیرین شــود .
آنهــا همچنیــن افزودنــد  :بنابرایــن در ایــن نمایــش ســعی کــرده ایــم عالقــه مــان را بــه ایــن مســئله مطــرح
کنیــم و مخاطــب کارمــان را همــه ی گــروه هــا و رده هــای ســنی قــرار داده ایــم .
جمیــل فروچــه و فــواد کوچــی دربــاره بازخــورد اجرایشــان در جشــنواره تئاتــر فجــر ابــراز کردنــد :
تماشــاگران بــه مــا انــرژی مــی دادنــد  .از پاســخی کــه از آنهــا مــی گرفتیــم  ،شــگفت زده شــدیم  .خــدا
را شــکر مــی کنیــم از اینکــه در ایــران بــا مــزه بــه نظــر رســیدیم و دوســتمان داشــتند .
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گزارش تصویری نمایش خیابانی ” از بس که جان ندارد ”
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نقدی بر نمایش « باغبان مرگ « به کارگردانی آروند دشت آرای

باغبانی که عاقبت به خیر نشد

نمایــش باغبــان مــرگ از همــان ابتــدای شــروع
تماشــاچی را مواجــه مــی کنــد بــا شــخصیتی کــه
انتظــار مــی رود بســیار پیچیــده و دارای الیــه هــای
مختلــف باشــد  .فضــا ســازی ای کــه بــه واســطه
صحنــه پــردازی  ،افکــت هــای صوتــی و نور پــردازی
انجــام شــده اســت  ،همچنیــن تصویــر دو فرفــره در
حــال چرخــش کــه روبــه روی تماشــاچیان در حــال
پخــش اســت  ،بــه خوبــی تماشــاچی را بــه دنیــای
نمایــش مــی بــرد.
دنیایــی کــه انــگار پــر از رمز و راز اســت و کشــمکش
بیــن دو کاراکتــر بــه واســطه دیالــوگ هــای بعضــا
روانکاوانــه بیشــتر و بیشــتر ایــن انتظــار را در
تماشــاچی ایجــاد مــی کنــد کــه قصــه او را چنــد
بــار غافلگیــر کنــد و در نهایــت وقتــی گــره گشــایی صــورت مــی گیــرد آه حیــرت از نهــاد او بلنــد شــود .
کارگردانــی خــوب اثــر باعــث شــده تــا تماشــاچی ایــن نمایــش در همــان دقایــق ابتدایــی میــخ کــوب شــود  .طراحــی میــزی
بلنــد و شیشــه وســط آن کــه هــم گویــا و کاربــردی اســت ( کــه بــه واســطه ایــن بلنــد بــودن تماشــاچی مجبــور اســت تــا ســر
خــود را دائمــا بچرخوانــد )  ،اســتفاده میکروفــون بــرای بازیگــران ،افکــت هــای صوتــی و پخــش تصاویــر ( کــه در واقــع کارگــردان
قصــدش ایــن اســت کــه تصاویــری از ذهــن دو شــخصیت نمایــش باشــد ولــی در مــواردی دچــار اشــکال اســت)  ،نشــان دهنــده
هموشــمندی کارگــردان اســت  .چــرا کــه نمایــش دیالــوگ محــور اســت و بــه واســطه مــکان نمایــش و شــخصیت پــردازی هــا نمــی
شــود بازیگــران خیلــی اکــت داشــته باشــند  ،بنابرایــن نمایــش پتانســیل تبدیــل شــدیل شــدن بــه یــک اثــر خســته کننــده را دارد
 .امــا کارگــردان بــا ایــن طرفنــد هــا توانســته مقــدار زیــادی از ایــن خســته کنندگــی کار بکاهــد  .همچنیــن میزانســن هــای نســبتا
دقیــق کارگــردان بــه قــوت نمایــش افــزوده اســت.
بازی بازیگران نیز درست در چهارچوب فضا سازی اثر است .
امــا مســئله ای کــه در نمایــش ” باغبــان مــرگ ” آزار دهنــده اســت و باعــث شــده همــه خالقیــت هــای کارگردانــی ایــن نمایــش بــه
نوعــی هــدر رود  ،ایــن اســت کــه نویســنده  ،آن انتظــاری کــه در ابتــدای نمایــش بــرای تماشــاچی ایجــاد مــی کنــد را رهــا کــرده
و نمایــش در انتهــا یــا هیــچ جــای دیگــر تماشــاچی را در حــد انتظــاری کــه ایجــاد کــرده  ،شــگفت زده نمــی کنــد.

بــا توجــه بــه دیالــوگ هــای بســیار دقیقــی کــه بیــن آرنولــد و تریســی رد و بــدل مــی شــود  ،مــا انتظــار داریــم بــا
یــک قاتــل جــذاب و قابــل تامــل روبــه رو شــویم  .شــخصیتی چنــد الیــه کــه تماشــاچی از پــی بــردن بــه ظرایــف
و کشــف ایــن الیــه هــا بــا او ارتبــاط برقــرار کنــد  .روشــن شــدن علــت کشــتن  ۲۵زن توســط ایــن آدم بســیار
مهــم و تنهــا انگیــزه بــرای دنبــال کــردن نمایــش اســت  .امــا وقتــی پــرده از ایــن راز برداشــته مــی شــود نــه تنهــا

28

تماشــاچی حیــرت زده نمــی شــود  ،بلکــه کل ماجــرا کمــی لــوس بــه نظــر مــی آیــد و دیگــر آن دیالــوگ هــای دقیــق  ،آن فضــا
ســازی درســت و همــه تــاش هایــی کــه بــرای ایجــاد حــس کنجــکاوی در راســتای کشــف شــخصیتی عجیــب شــده اســت بــی
ثمــر مــی ماننــد.
نمایــش ” باغبــان مــرگ ” بــه واســطه نــکات مثبتــی کــه دارد نمایــش قابــل قبولــی اســت  ،امــا اگــر ایــن نقطــه ضعــف در متــن
نمــی بــود ایــن اثــر تبدیــل مــی شــد بــه یــک اثــر بســیار خــوب  .بســیار خــوب از ایــن جهــت کــه ایــن اثــر مــی توانســت بــا نبــود
ایــن نقــص و شــاید برســی هــای دقیــق تــر و میدانــی  ،اثــری آموزنــده ومثبــت در حــوزه جامعــه شناســی و در جهــت پیشــگیری
از بــزه هــای اجتماعــی قدمــی براشــته باشــد.

محمد جواد حبیبی  -دپارتمان نقد تئاترفستیوال
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امین رضایی  :جشنواره تئاتر فجر تنها جشنواره ی معتبر در داخل ایران است .
منایــش ” بیســتون مــی تــازد ” بــه نویســندگی
و کارگردانــی امیــن رضایــی اردانــی از مشــهد
در بخــش مســابقه بیــن امللــل ســی و پنجمیــن
جشــنواره بیــن املللــی تئاتــر فجــر حضــور دارد
 .بــه بهانــه اج ـرای ایــن منایــش در متاشــاخانه
اســتاد ناظــرزاده کرمانــی ( ایرانشــهر ) خربنــگار
تئاتــر فســتیوال بــا امیــن رضایــی بــه گفــت و
گــو نشســت کــه مــی توانیــد حاصــل آن را در
ادامــه بخوانیــد :
امیــن رضایــی کارگــردان ” بیســتون مــی تــازد ” در رابطــه بــا حضــور ایــن نمایــش در جشــنواره تئاتــر فجــر گفــت :

”جشــنواره تئاتــر فجــر تنهــا جشــنواره ی معتبــر در داخــل ایــران اســت  ،مــا در جشــنواره تئاتــر اســتانی  ،برگزیــده اســتان خراســان
شــدیم و از ایــن طریــق بــرای حضــور در جشــنواره تئاتــر فجــر اقــدام کردیــم  ،همچنیــن ایــن کار را بــرای همایــش اســتانها در
تهــران نیــز فرســتادیم  ،در آنجــا هــم برگزیــده شــد و در بخــش بیــن الملــل فجــر پذیرفتــه شــد ”.

کارگــردان نمایــش ” بیســتون مــی تــازد ” بــا بیــان اینکــه داســتان زندگــی خســرو پرویــز ساســانی را بــه نمایــش درآورده
اســت  ،گفــت  ” :کمــی تخیــل نویســنده بــه ایــن داســتان اضافــه شــده اســت  ،همچنیــن اقتباســی از داســتان خســرو و شــیرین
هــم در قصــه ایــن نمایــش دخیــل اســت  ،مــا فقــط یــک بحــران خانوادگــی را نشــان مــی دهیــم  .ایــن نمایــش بــه عواقــب رابطــه
پــدر و پســر اشــاره دارد  ،فرزنــدی کــه مــی خواهــد شــبیه بــه پــدرش رفتــار کنــد  ،ولــی نمــی توانــد ”.
رضایــی در ادامــه در رابطــه بــا طراحــی دکــور و صحنــه ایــن نمایــش گفــت  ” :ایــن نمایــش بــه تفــاوت طبقاتــی زیــاد در عصــر
ساســانیان اشــاره دارد  ،مــا میخواســتیم ایــن تفــاوت طبقاتــی را در طبقــات مختلــف بــا طراحــی صحنــه ای متفــاوت داشــته باشــیم
 ،بــه همیــن دلیــل ســعی کردیــم یــک کــوه تولیــد کنیــم و چــون مــی خواســتیم در ایــن کــوه رابطــه ای ســرد را نشــان دهیــم  ،آن
را از فلــز ســاختیم  .ارتفاعــی کــه بیــن پــدر و پســر دیــده میشــود  ،ارتفاعــی اســت کــه چــه از لحــاظ فرهنگــی و چــه از لحــاظ
عقیدتــی بیــن ایــن دو فــرد وجــود دارد و باعــث جدایــی آنهــا مــی شــود ”.

وی بــا بیــان اینکــه اجــرای ایــن نمایــش در جشــنواره فجــر نســبت بــه اجــرای عمــوم آن تغییــر داشــته اســت  ،گفــت :
”ســالن ناظــرزاده کوچکتــر از ســالن مشــهد اســت و عــرض آن کمتــر از آن ســالن اســت  ،بــه همیــن دلیــل مجبــور
شــدیم تغییراتــی در میزانســن هــا داشــته باشــیم ولــی در مجمــوع تغییــرات ایــن نمایــش زیــادی نبــود ”.

وی در پایــان دلیــل پرداختــن بــه ایــن ســوژه را چنیــن توضیــح داد  ” :بــه آثــار بومــی ایرانــی و فرهنــگ
ایرانــی عالقــه منــد هســتم و ســعی میکنــم ســاختار متــن بــرای همــان فرهنــگ باشــد  ،البتــه ســاختار اجرایــی
ایــن نمایــش بــه فضــای مدرنیتــه نزدیــک اســت ”.
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سجاد طهماسبی  :تصمیم گیری برای هیئت داوران جشنواره تئاتر فجر سخت است .

منایــش ” مجلــس مچالــه خوانــی ” بــه
نویســندگی و کارگردانــی ســجاد طهامســبی از
تویــرکان در بخــش مســابقه مــرور ســی و
پنجمیــن جشــنواره تئاتــر فجــر در متاشــاخانه
ســنگلج بــه روی صحنــه رفــت  .طهامســبی
در گفــت و گــو بــا خربنــگار تئاتــر فســتیوال
دربــاره اجــرای ایــن منایــش و حضــور در
جشــنواره صحبــت کــرد کــه مــی توانیــد در
ادامــه بخوانیــد :
ســجاد طهماســبی نویســنده ی نمایــش ” مجلــس مچالــه خوانــی ” دربــاره ویژگــی هــای ایــن متــن بــه خبرنــگار
تئاتــر فســتیوال گفــت  :ایــن نمایشــنامه بــر اســاس رمــان ” کودکــی کــه هرگــز زاده نشــد ” اثــر اوریانــا فاالچــی نوشــته

شــده اســت  .در دوره ای کــه مــی خواســتم نمایــش هــای ایرانــی کار کنــم بــه دنبــال یکــی از نمایشــنامه هــای برشــت بــه
نــام ” آنکــه گفــت آری آنکــه گفــت نــه ” مــی گشــتم امــا پیــدا نکــردم  .بــر حســب اتفــاق در یــک کتابفروشــی بــا ایــن رمــان
مواجــه شــدم و ناگهــان بــه یــک دنیــای زنانــه ای پرتــاب شــدم کــه قابلیــت نمایشــی شــدن را بــه ســبک ایرانــی داشــت .
وی همچنیــن افــزود  :در نهایــت متــن بــا اســتفاده از بحــر طویــل  ،نظــم و نثــر در کنــار هــم بــه نمایشــنامه تبدیــل شــد .
از طرفــی در فــرم اجرایــی  ،هــم در موســیقی و هــم در میزانســن هــا از فــرم نمایــش هــای ایرانــی بهــره گرفتــم .
طهماســبی دربــاره شــکل گیــری و فعالیــت هــای ایــن گــروه جــوان در تویســرکان اذعــان داشــت  :ایــن نمایــش بــرای
اجــرا در شــهر تویســرکان شــکل گرفــت و بــرای حضــور در جشــنواره تئاتــر فجــر برگزیــده بخــش اســتانی شــدیم  .ایــن اولیــن
گروهــی اســت کــه از شــهر تویســرکان بــه جشــنواره تئاتــر فجــر راه پیــدا مــی کنــد و در بخــش مســابقه تئاتــر جــوان حضــور
دارد  .فکــر مــی کنــم بــه عنــوان جوانتریــن گــروه حاضــر در جشــنواره بــا میانگیــن ســنی بیســت ســال هــم گــروه مــا باشــد
 .از متولدیــن دهــه هشــتاد تــا بزرگتریــن فــرد گــروه مــان کــه متولــد ســال  ۱۳۶۳اســت در ایــن گــروه همــکاری دارنــد .
او در خصــوص ارتبــاط بــا مخاطــب اضافــه کــرد  :ایــن اثــر در شهرســتانی بــا کمتریــن امکانــات شــکل گرفــت و
خوشــبختانه توانســتیم ارتبــاط خوبــی بــا مخاطــب برقــرار کنیــم  .بازخوردهــای اجــرای عمــوم مــان خیلــی خــوب
بــود و ایــن موضــوع مــا را ترغیــب کــرد تــا بیشــتر روی ایــن اثــر وقــت و انــرژی بگذاریــم تــا بتوانیــم در اجــرای
جشــنواره در تهــران هــم همیــن بازخــورد را داشــته باشــیم کــه خوشــبختانه بــا توجــه بــه تالشــی کــه بچــه هــا
داشــتند بــه نتیجــه مطلوبمــان رســیدیم و از عملکــرد راضــی هســتیم  .نتیجــه را واگــذار مــی کنیــم بــه داوران کــه
ببینیــم نتیجــه چــه مــی شــود .
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کارگــردان نمایــش ” مجلــس مچالــه خوانــی ” دربــاره تغییــرات اجــرای جشــنواره نســبت بــه اجــرای عمــوم اظهــار داشــت
 :مــا در اجــرای جشــنواره تئاتــر فجــر روی بخــش موســیقی و همخوانــی آن بــا اثــر وقــت زیــادی گذاشــتیم  .در حــال حاضــر مــی
توانــم بگویــم یــک موســیقی کاربــردی در تئاترمــان داشــتیم کــه صرفــا تزیینــی نبــود تــا فقــط در کنــار کار باشــد  .البتــه در از اجــرای
ســانس اول خــود بــه خاطــر ناهماهنگــی هــای کمــی کــه وجــود داشــت خیلــی راضــی نبــودم  .ولــی خــدا را شــکر اجــرای ســانس
دوم مــان خــوب بــود .

طهماســبی در رابطــه بــا نحــوه ی داوری و انتخــاب آثــار در جشــنواره تئاتــر فجــر گفــت  :بــه نظــر مــن اتفاق بــدی کــه در داوری
جشــنواره هــا مــی افتــد ایــن اســت کــه کارهــا از هــر جنســی کنــار هــم مقایســه مــی شــوند  .نمایشــی بــه ســبک ایرانــی بــا اثــری
بــا ســبک و ســیاق مــدرن مقایســه مــی شــود کــه ممکــن اســت هــر دویشــان خــوب باشــند  .قاعدتــا تصمیــم گیــری بــرای هیئــت
داوران هــم ســخت اســت  .امــا مــا بــا بازخوردهایــی کــه در گذشــته داشــتیم و داوران بخــش انتخــاب آثــار بــا مــا صحبــت کردنــد ،
بــرای برگزیــده شــدن امیــدوار هســتیم .
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نقدی بر « آشپزخانه « به کارگردانی محمدرضا رادمند :

آشپزخانه ؛ طعم تلخ توهین

فــرض کنیــد در مکانــی شــلوغ و کثیــف مثــل یــک
زیــر زمیــن قــرار گرفتــه ایــد کــه بــرق هــا رفتــه
اســت و البتــه شــما اشــتباهی گذرتــان بــه آن مــکان
شــلوغ و کثیــف افتــاده اســت  .مثــا فــرض کنیــد
مــی خواســتید بــه واحــد بغلــی برویــد و اشــتباهی
ســر از آنجــا در آورده ایــد  .در ایــن زیرزمیــن تعــداد
زیــادی آدم وجــود دارنــد کــه شــما هیــچ کــدام را
نمــی شناســید  ،آنهــا هــم شــما را نمــی شناســند
 ،امــا ناگهــان بازیشــان گرفتــه  ،در را بــه روی شــما
قفــل میکننــد و میگوینــد بایــد شــاهد دعــوا هــای
شــان باشــید ! در واقــع بایــد در تاریکــی و کثیفــی ،
گوشــه ای بنشــینید و هــر آنچــه آنجــا رخ میدهــد
را تماشــا کنیــد .
حــال آنجــا چــه چیــزی رخ مــی دهــد ؟! هیــچ چیــز ! افــراد حاضــر بــا یکدیگــر مشــغول حــرف و دعــوا مــی شــوند  ،گاهــی بــا
صــدای بســیار آهســته و گاهــی بــا صــدای فریــاد ماننــد  ،امــا در هــر دو حالــت نامفهــوم ! انــگار شــما قــرار نیســت از ایــن حــرف
هــا هــم چیــزی بشــنوید  .در نتیجــه قــرار نیســت حتــی اندکــی افــراد حاضــر را بشناســید ! بلــه در واقــع شــما یــک زندانــی هســتید
در ســالنی کــه بعــد از نشســتن بــه دلیــل طراحــی نامناســب امــکان تــکان خــوردن از جایتــان و یــا تــرک ســالن و یــا هــر حرکــت
دیگــری از شــما ســلب مــی شــود !
این تمام آن چیزی است که در نمایش آشپزخانه به کارگردانی محمدرضا رادمند رخ می دهد .
رادمنــد مخاطــب را در ســالن زندانــی کــرده اســت  ،کلــی کثافــت و بههمریختگــی ایجــاد کــرده اســت  .در  ۱۵دقیقــه ابتدایــی
نمایــش نــور را هــم از تماشــاگر دریــغ کــرده اســت و بــا یــک المــپ ســفید رنــگ نــوری خیــره کننــده و آزاردهنــده قــرار داده اســت .
بــه بازیگــران گفتــه اســت بــا همدیگــر شــروع بــه حــرف زدن و همهمــه کننــد و هــر کــه بــه گونــه ای حــرف بزنــد کــه مخاطــب
نتوانــد حــرف را تشــخیص دهــد و فقــط همهمــه بیشــتری ایجــاد کنــد  ،موفــق تــر اســت !
رادمنــد یــک ســوژه یــک خطــی دارد  ،آشــپزخانه کافــه ای کــه قــرار اســت بــه هــر دلیلــی کــه معلــوم نیســت و اصــا بــرای
کارگــردان مهــم نیســت کــه مخاطــب بفهمــد  ،تعطیــل شــود  .همیــن !
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حــال مــا بــا یکســری جــوان امــروزی روبــرو هســتیم کــه ظاهــرا ً اکثرشــان بــی جــا و مــکان هــم هســتند  .اینکــه تــا قبــل از تعطیلــی
آشــپزخانه چــه میکردنــد هــم جــای ســوال اســت  .آیــا خانــواده دارنــد یــا نــه ؟ چــرا در آشــپزخانه کار مــی کنــد ؟ اصـ ً
ا مگــر یــک
کافــه چنــد نفــر نیــرو مــی خواهــد ؟ چــرا همــه چیــز اینقــدر شــلوغ و بــه هــم ریختــه اســت ؟ چــرا یکــی از دخترهــا ناگهــان تصمیــم
میگیــرد بــا یکــی از پســرها شــب بــه مهمانــی بــرود تــا بتواننــد شــب در خانــه پســر بخوابــد ؟ چــرا ناگهــان چنیــن روابطــی تعریــف
مــی شــود در حالــی کــه در طــول نمایــش اص ـ ً
ا ایــن چنیــن روابــط را نمــی بینیــم ؟ و چــرا هــای فــراوان دیگــر کــه بــرای هیــچ
کــدام شــان نمــی تــوان پاســخی یافــت .
در میــان ایــن همــه شــلوغی ناگهــان کارگــردان تصمیــم میگیــرد پیــام برســاند  ،ایــن جــوان هــای امــروزی و مــدرن میشــوند
طبقــه فرودســت و پرولتاریــا کــه در فضایــی تاریــک و نمــور و لجــن بــاال زده زندگــی مــی کننــد و آنجــا را بــرای خــود بهشــت متصــور
مــی شــوند و بــرای حفظــش هــر کاری میکننــد و بــورژوای غاصــب کــه بیــگاری میکشــد و درنهایــت میخواهــد همــه را بــه
بیــرون پــرت کنــد !
رادمنــد ســعی کــرده در طراحــی دکــور و صحنــه هــم بــه گونــه اگزجــره ایــن موضــوع را بــه نمایــش بگــذارد  .مــا در دکــور در طبقــه
بــاال کافــه ای تمیــز و مرتــب میبینیــم و حــال و روز زیــر زمیــن هــم کــه مشــخص اســت  ،امــا تمــام چیــزی کــه نشــان داده مــی
شــود یــک بــی نظمــی تمــام عیــار اســت کــه نــه معنــا و مفهــوم دارد و نــه فــرم  .نــه بــا همدیگــر همخوانــی دارد و نــه الاقــل پیــام
کــه هیــچ تصویــری ارائــه میدهــد .
رادمنــد بــه طــرز زننــده ای مخاطــب را نادیــده میگیــرد و اص ـ ً
ا تالشــی بــرای تولیــد حتــی یــک اثــر ضعیــف هــم نمــی کنــد  .او
تصمیــم گرفتــه اســت نمایشــی اجــرا کنــد  ،هــر چیــز را همــان گونــه کــه دوســت داشــته و یــا در نظــرش جالــب مــی آمــده در نمایــش
قــرار بدهــد  ،هــر دیالوگــی را کــه ممکــن اســت در شــلوغی شــنیده نشــود آزاد گذاشــته اســت کــه بازیگــر بگویــد  ،هــر شــلنگ تختــه
ای را آزاد گذاشــته اســت  .تنهــا آنچــه از نظــر رادمنــد آزاد نیســت مخاطــب اســت کــه بــر اثــر یــک اشــتباه در تــاالر حافــظ زندانــی
شــده اســت .

سعید خالقی  -دپارتمان نقد تئاتر فستیوال
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امیر دژاکام  :در کمیسیون فرهنگی مجلس نسبت به ردیف بودجه تئاتر کم لطفی می شود

امیــر دژاکام نویســنده  ،کارگــردان و بازیگــر
تئاتــر در ســی و پنجمیــن جشــنواره تئاتر فجر
بــا منایــش “شیشــه” کــه بــه زبــان انگلیســی
مــی باشــد  ،حضــور پیــدا کــرده اســت  .بــه
همیــن بهانــه خربنــگار تئاتــر فســتیوال گفــت
و گویــی بــا امیــر دژاکام داشــته اســت کــه
مــی توانیــد آن را در ادامــه بخوانیــد .
امیــر دژاکام در مــورد شــکل گیــری ایــده ی اولیــه ی نمایــش “شیشــه” توضیــح داد  :چنــد ســال پیــش خبــری راجــع
بــه یــک کشــتی کــه مســافران آن غــرق شــدند و کشــتی را خــود ناخــدا غــرق کــرده بــود  ،خوانــدم  .ایــن خبــر اولیــن جرقــه را
در درون مــن زد کــه چطــور چنیــن چیــزی ممکــن اســت  .دالیلــش را در نمایــش متوجــه مــی شــوید کــه ناخــدا چــون مســافر
قاچــاق دارد  ،احســاس میکنــد دارد بــه دام مــی افتــد  ،نتیجتــا کشــتی را غــرق مــی کنــد و خــودش بــا قایــق موتــوری فــرار
مــی کنــد  .ایــن باعــث شــد کــه مــن خبــر هــای دیگــر را دنبــال کنــم و کــم کــم متوجــه بشــوم کــه مســئله مهاجــرت در اســترالیا
حتــی بــرای خــود مــردم اســترالیا یــک مســئله حــاد و قومــی اســت .
او ادامــه داد  :بــه مــرور مســئله مهاجــرت برایــم دغدغــه شــد  .ســپس مســئله ای در اروپــا پیــش آمــد و آن مســئله ی مهاجرینــی
بــود کــه بــه آلمــان رفتنــد  .بــه تازگــی متوجــه شــدیم مهاجــرت برخــی افــراد بــه آمریــکا ممنــوع شــده اســت  .حتــی امــروز
دیــدم کــه یکــی از هنرمنــدان خــوب مــان نمــی توانــد بــرای مراســمی کــه در آمریــکا اســت  ،بــرود چــون بــه ایرانــی هــا ویــزا
داده نمــی شــود .
ایــن نمایشــنامه نویــس بــا بیــان اینکــه اخبــار راجــع بــه مهاجــرت بســیار زیــاد اســت  ،افــزود :مــن بــه صــورت تاریــخ
دقیــق بــه ایــن موضوعــات نــگاه نکــردم امــا همیشــه بــا خیالــم کنــار آن هــا قــرار گرفتــم و روی خیــال مــن تاثیــر گذاشــتند .
آرام آرام فکــر کــردم کــه اگــر یــک مســافر در ایــن شــرایط قــرار گرفتــه باشــد  ،یــک آدم معمولــی کــه نــه سیاســتمدار اســت و

نــه بــازرگان و نــه اینکــه مســئله امنیتــی دارد  ،چقــدر میتوانــد ایــن مســئله برایــش پیــش بیایــد  .هــم طبیعــت
بشــر مســافرت و جابجایــی را دوســت دارد و هــم ادیــان و قوانیــن ایــن اجــازه را بــه او داده انــد امــا االن قوانیــن
“مگــر اینکــه” دارد و بــرای مهاجــرت شــرط میگذارنــد  .مثــا همیــن اســام هراســی کــه در دنیــا وجــود دارد و
یــا اینکــه متخصصیــن بیاینــد  ،غیــر متخصصیــن نیاینــد و خیلــی از موضوعــات دیگــر دغدغــه مــن شــد کــه بــه
صــورت انســانی بــه ایــن مســئله فکــر کــردم .
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دژاکام اضافــه کــرد  :تــا اینکــه بــه قصــه ی دختــری رســیدم کــه نخبــه اســت و میخواهــد ســفر کنــد و تحــت تاثیــر فشــارهای
روانــی قــرار دارد  .ایــن نمونــه ای از هــزاران نمونــه اســت تــا ببینیــم ایــن فــرد چــه عواطفــی دارد  ،چــه تاثیراتــی روی او مــی گــذارد
و بــه چــه فاجعــه ای مــی رســد  .چنانکــه ایــن پرســوناژ در نمایــش مــی گویــد مــن هــم مثــل شــما اشــتباه کــردم  ،امــا اشــتباه شــما
بــه فاجعــه نینجامیــد و اشــتباه مــن بــه فاجعــه ختــم شــد  .ایــن هــا دغدغــه هــای فکــری مــن بــود و نتیجــه اش ایــن نمایــش شــد .
کارگــردان نمایــش “شیشــه” در مــورد اجــرای ایــن نمایــش بــه زبــان انگلیســی و مونولــوگ بــودن آن گفــت  :بازیگــر مــن
اهــل اســترالیا اســت و در اســترالیا زندگــی میکنــد  .متــن را خوانــد  ،آن را دوســت داشــت و بــه ایــران آمــد و تمریــن کــرد  .کمــی
از طریــق تمــاس تصویــری و کمــی همیــن جــا تمریــن کردیــم  .وقتــی شــروع بــه نوشــتن کــردم  ،بــه صــورت مونولــوگ بــود و وقتــی
تمــام کــردم دیــدم چیــزی نزدیــک بــه لکچــر پرفورمنــس اســت  .مونولــوگ یــا خطابــه ای خطــاب بــه جمــع اســت یــا خــود گویــی
اســت  .خطــاب بــه دیگــری هــم مــی توانــد باشــد کــه امــروزه بــا بهانــه هایــی مثــل تلفــن  ،وســایل ارتبــاط جمعــی و رســانههای
اجتماعــی وجــود داشــته و دارد .
او در مــورد تصاویــر ویدئویــی اســتفاده شــده در ایــن نمایــش نیــز توضیــح داد  :احســاس کــردم بایــد اتمســفری برخــاف اینکــه
ایــن آدم در آب اســت  ،بســازم  .مــن کویــر را انتخــاب کــردم چــون خــودم هــم بچــه ی کویــر هســتم  ،آرامشــش  ،ســکوتش  ،تنهایــی
اش ،غربــت و بــی کســی اش را خیلــی دوســت دارم  .بنابرایــن شــما از ابتــدا تــا انتهــا تصویــر یــک کویــر را مــی بینیــد .

کارگــردان نمایــش “لیلــی و مجنــون” بــا اشــاره بــه اینکــه جشــنواره تئاتــر فجــر ســال  ۱۳۶۰بــا  ۶نمایــش شــروع بــه کار
کــرد  ،دربــاره رونــد برگــزاری ایــن جشــنواره بــه خبرنــگار تئاتــر فســتیوال گفــت  :تــا حــدود ســال  ، ۷۶آثــار حاضــر در جشــنواره
حــدودا  ۳۰نمایــش بــود  .جرقــه هــای اینکــه تعــداد تئاترهــای کشــور زیــاد شــود از ســال  ۷۱بــا بــاز شــدن گــروه نمایــش دانشــکده
هنــر و معمــاری در مقطــع لیســانس و فــوق لیســانس زرده شــد  .شــاید بگوییــد چطــور و آن چــه ربطــی بــه جشــنواره فجــر دارد  .اگــر
آمــار بگیریــد شــاید بیســت نفــر از کارگردانهــای جشــنواره فــارغ التحصیــل دانشــکده هنــر و معمــاری یــا دانشــگاه اراک و یــا دانشــگاه
بوشــهر و … بودنــد  .ایــن دانشــگاه فــوق لیســانس تربیــت کــرد و فــوق لیســانس هــا اســتاد شــدند و مــی توانســتند عضــو هیــات علمــی
شــوند و در دانشــگاههای دیگــر شــروع بــه تدریــس کننــد و بعــد دانشــجو جــذب شــد  ،ایــن بخشــی از کار بــود .
او ادامــه داد  :دوم ایــن کــه رســانههای اجتماعــی خیلــی فعــال تــر شــده انــد  .نســل مــن بــا کامپیوتــر ســرو کار نداشــت  ،مــن بــه
تازگــی یــاد گرفتــه ام و در فضــای مجــازی فعالیــت مــی کنــم ولــی جوانترهــا از طریــق رســانه هــای اجتماعــی بــا دنیــا ارتبــاط
برقــرار کردنــد  ،کارهــا را دیدنــد و بــا خودشــان ارتبــاط برقــرار کردنــد و همدیگــر را شــناختند و گروههــا بــه وجــود آمــد  .تــا اینکــه
اگــر اشــتباه نکنــم امــروز  ۱۱۲اثــر در جشــنواره شــرکت کــرده اســت کــه حاصــل زحمــات خــود بچههــای تئاتــر اســت .
او در مــورد حمایــت مســئولین از تئاتــر گفــت :بــه نظــرم مســئولین از لحــاظ بودجــه نتوانســتند و یــا نخواســتند بودجــه اختصــاص
دهنــد و یــا کســانی کــه بــا آنهــا حــرف زدنــد  ،تملــق شــان را گفتنــد و گــزارش ناقــص دادنــد و گــزارش دلســوزانه
از ســر واقعیــت ندادنــد  .بچــه هــای تئاتــر خیلــی مشــکل و مســئله مالــی دارنــد  .کشــور دچــار تحریــم و محدودیــت
بودجــه شــد  .ایــن هــا تأثیــرات خــودش را داشــت  .از طــرف دیگــر در کمیســیون فرهنگــی مجلــس نیــز کــم لطفــی
هایــی نســبت بــه ردیــف بودجــه تئاتــر مــی شــود و یــا کــم لطفــی کســانی کــه ایــن الیحــه را مــی نویســند  ،تئــوری را
ســامان داد کــه تئاتــر بایــد خــرج خــودش را دربیــاورد  .انــگار تئاتــر کافــه رســتوران اســت  .ایــن جملــه برابــر دانســتن
فعالیتهــای هنــری و تجــاری اســت .
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دژاکام اضافــه کــرد  :کافــه رســتوران شــغل شــریفی اســت و بــه مــردم ســرویس مــی دهــد ولــی همچنــان کــه ســینما
شــریف اســت و بــا تئاتــر یکــی نیســت  ،قوانیــن شــان فــرق میکنــد  .تئاتــر مــادر همــه هنرهــا اســت و بــه ســامان رســیدن
یــک کشــور دربخــش هنجارهــا کمــک میکنــد  .مثــل یــک واکســن پیشــگیری اســت  ،در یــک واقعــه ی خیالــی مــا را
شــریک مــی کنــد  ،مــی توانــد جلــوی بزهــکاری هــا را بگیــرد  ،میتوانــد بــرای مــردم تفریــح بــه همــراه بیــاورد و اوقــات
فراغــت را پــر کنــد  .آمــوزش و گفتگــوی فلســفی و دینــی بــه وجــود بیــاورد  .کمــا اینکــه بچــه هــا دارنــد بــه تنهایــی ایــن
کار را مــی کننــد و مســئولین کمــک نمــی کنــد .
ایــن کارگــردان تئاتــر بــا بیــان اینکــه منظــور مــن یــک شــخص خــاص نیســت  ،گفــت  :مثـ ً
ا بودجــه فرهنگــی کشــور
چقــدر اســت  ،چقــدر از ایــن بودجــه فرهنگــی بــه دســت کارگردانــان تئاتــر مــی رســد  .چگونــه فــان مقــام مســئول افتخــار
میکنــد کــه تــا بــه حــال ســینما نرفتــه اســت  ،تــا بــه حــال تئاتــر ندیــده اســت  .چطــور افتخــار مــی کنــد کــه اثــر فرهنگــی
ندیــده اســت  ،در حالــی کــه او مقــام مســئول اســت  .ایــن موضــوع آدم را ناراحــت مــی کنــد  .ردیــف بودجــه هــا درســت
نیســت  .درســت خــرج نمــی شــود .
امیــر دژاکام در پایــان گفــت  :مــن فهــوای کلــی میگویــم  ،نمیخواهــم کســی را متهــم کنــم و یــا زحمــات کســی را
نادیــده بگیــرم  .امــا گاهــی میبینیــم بــه یــک تئاتــر دو میلیــارد پــول داده مــی شــود و بــه یــک تئاتــر  ۵۰۰میلیــون هــم
داده نمــی شــود  .بــه هــر حــال پــول بیــت المــال ایــن مملکــت اســت و مــا هــم بچــه هــای همیــن مملکــت هســتیم  .چــرا
او دو میلیــارد تومــان بگیــرد و مــن  ۵۰میلیــون تومــان بگیــرم  .رقــم هــای باالتــر از ایــن هــم صــرف تئاتــر شــده اســت  .پــس
بودجــه هســت امــا چــرا بــرای عــده ای هســت و بــرای عــده ای نیســت  .نبایــد اینگونــه باشــد .
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یادداشتی بر نمایش « یک مساوی چهار « به نویسندگی و کارگردانی یاور دره زمی :

” یک مساوی چهار ” قربانی نمایشنامه ای بی هویت

میزانســن هــای فعــال  ،دکــوری متفــاوت و موســیقی
غالــب از ویژگــی هایــی اســت کــه مــی تــوان بــرای
”یــک مســاوی چهــار ” بیــان کــرد .
بــا ورود بــه ســالن ” خانــه نمایــش دا ” اجــرا آغــاز
مــی شــود  ،کارگــردان از همــان ابتــدا عــاوه بــر
طراحــی میزانســن بــرای بازیگــران  ،میزانســن
هایــی را بــرای مخاطــب خــود نیــز در نظــر گرفتــه
اســت  .میزانســن هایــی کــه بــا تــو در تــو بــودن
فضــای ســالن هــم خوانــی دارد امــا ســبب ســرگیجه
مخاطــب مــی شــود  ،زیــرا او مــدام بایــد بــه دنبــال
قصــه نمایــش از ســمتی بــه ســمت دیگــر ســالن
جابــه جــا شــود ولــی بــا ایــن حــال اتفــاق قابــل
توجــه ایــن اســت کــه کارگــردان بــرای هــر صحنــه
فضایــی متفــاوت بــا طراحــی صحنــه ای مجــزا و
خــوب را طراحــی کــرده اســت  ”.یــک مســاوی چهــار ” بهتریــن عنوانــی اســت کــه بــرای ایــن نمایــش انتخــاب شــده اســت ،
عنوانــی کــه هــم در مفهــوم و هــم در اجــرا معنــا دارد .
ایــن نمایــش  ۶پرســوناژ دارد  ،البتــه تنهــا مــی تــوان گفــت کــه آنچــه روی صحنــه مــی بینیــم  ،ایــن گونــه اســت ! بــه غیــر از
دو پرســوناژ پایانــی نمایــش  ،دیگــر بازیگــران ایــن نمایــش از پــس نقــش خــود برآمــده انــد و بــازی خوبــی را ارائــه مــی دهنــد .
اما متاسفانه این همه ویژگی مثبت فدای نمایشنامه ای بی هویت شده است .
نمایشــنامه ای کــه نــه آغــاز دارد و نــه پایــان  ،نــه شــخصیت پــردازی و نــه قصــه  .همــه چیــز در رویــا روایــت مــی شــود  ،از هــم
گســیخته و بــی معنــا .
مخاطــب هنگامــی کــه صحبــت پرســوناژ هــای نمایــش را مــی شــنود  ،منتظــر ایــن اســت کــه بفهمــد ایــن بــازی خــوب بــرای
بیــان چــه شــخصیتی از نمایــش اســت  ،او کیســت ؟ و چــه ارتباطــی بــا دیگــر پرســوناژها دارد ؟ آیــا چهــار پرســوناژی کــه در اول
نمایــش مــی بینــد همگــی یــک پرســوناژ اســت ؟

همچنیــن در قســمتی از نمایــش بــا صحنــه ای متفــاوت روبــرو مــی شــویم و دو پرســوناژ دیگــر بــه نمایــش اضافــه مــی
شــوند  .یــک وان روی صحنــه قــرار دارد و در آن جســدی بــا پارچــه ای پوشــانده شــده ولــی قصــه ایــن پرســوناژ هــا

38

نیــز بــه درســتی بیــان نمــی شــود  ،تنهــا نمایــش بــه قصــه ای اشــاره مــی کنــد کــه در رویــا شــکل گرفتــه و در رویــا مــی گــذرد
و هیــچ چیــز واقعــی در آن وجــود نــدارد .
اساســا ” یــک مســاوی چهــار ” بــه دلیــل نداشــتن ســه رکــن اصلــی قصــه یعنــی زمــان  ،مــکان و موقعیــت اثــری بالتکلیــف اســت
 .اثــری کــه بــا آنکــه دیالــوگ محــور اســت همچــون نمایــش بــی کالم را مــی مانــد  ،بیشــتر از متــن  ،موســیقی نمایــش مخاطــب
را در رونــد قصــه همراهــی مــی کنــد .
بیــان دیالــوگ هــا تنهــا یــک گیجــی در مخاطــب باقــی مــی گــذارد در نتیجــه مــی تــوان گفــت یــک مســاوی چهــار معکــوس
عمــل کــرده  ،از گام اولیــه نمایــش کــه بیــان قصــه اســت فــرار کــرده و بــه ســمت دیگــر المــان هــای نمایــش رفتــه و هــر یــک
را بــه درســتی ایفــا کــرده اســت  ،چــه در بازیگــری  ،چــه کارگردانــی  ،چــه موســیقی و چــه در ریتــم و میزانســن .
متاســفانه ایــن همــه ویژگــی خــوب را مــی تــوان قربانــی نداشــتن قصــه و نمایشــنامه ای ضعیــف و بــی هویت دانســت  .نمایشــنامه
ای کــه ناقــص و مجهــول الهویــه اســت و تــاش گــروه نمایــش ” یــک مســاوی چهــار ” را نابــود کــرده اســت .

مرجان سادات هاشمی  -دپارتمان نقد تئاترفستیوال
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یادداشتی بر « رادیو تئاتر شین « به کارگردانی محمدرضا جمال :

رادیو در قابی شکسته
” رادیــو تئاتــر شــین ” عنــوان یــک اثــر نمایشــی اســت
کــه متاســفانه نتوانســته در فــرم اجرایــی خــود موفــق
عمــل کنــد .

اساســا انتخــاب رادیــو تئاتــر بــه عنــوان یــک گونــه
ی نمایشــی  ،کاری جســورانه و ســخت اســت  .زیــرا
کارگــردان بایــد عــاوه بــر اجــرای نمایــش رادیویــی ،
مقابــل دیــد تماشــاگران اجــرای صحنــه ای نیــز داشــته
باشــد یعنــی در ایــن گونــه ی نمایشــی  ،رادیــو ،تئاتــر،
نمایــش و نمایشــنامه خوانــی همگــی در کنــار هــم و
بــه درســتی بایــد انجــام پذیــرد .
متاســفانه ” رادیــو تئاتــر شــین ” نتوانســته در فــرم
اجرایــی خــود موفــق عمــل کنــد و قصــه ای روان و
حتــی یــک خطــی را بــرای مخاطبــان روایــت کنــد .
در ” رادیــو تئاتــر شــین ” مــا بــا چنــد پرســوناژ مواجهــه هســتیم و کارگــردان تنهــا بــه نمایانــدن یــک روز کاری و اتفاقــات کــه در
رادیــو تئاتــر مــی گــذرد  ،بســنده کــرده و دیگــر تالشــی در بــه ثمــر رســیدن شــخصیت هــای نمایــش نداشــته اســت بــه همیــن خاطــر
اجــرای ” رادیــو تئاتــر شــین ” دو پــاره شــده اســت و هیــچ نــخ ارتباطــی ای در قصــه آن وجــود نــدارد .
در قســمت اول آنچــه در فضــای رادیــو مــی گــذرد را نمایــان مــی کنــد و در قســمت دوم قصــه ای از احمــد شــاملو را بــا پرســوناژهایی
دیگــر خوانــش مــی کنــد و دلیلــی بــرای حضــور آن پرســوناژ هــا بیــان نمــی شــود .
اجــرای قســمت اول ایــن نمایــش موفــق تــر از قســمت دوم آن اســت  .از ایــن جهــت کــه شــخصیت هــا هریــک تکلیــف شــان مشــخص
اســت  .شــخصیت ســردبیر  ،دســتیار  ،منشــی و همچنیــن گوینــده تــا اینجــای داســتان معرفــی مــی شــود ؛ ولــی وقتــی نیــاز اســت
کــه پــس از معرفــی دســت و پــا شکســته پرســوناژها قصــه ای وارد نمایــش شــود  ،ناگهــان بــا اضافــه شــدن خوانــش متــن شــاملو آن
هــم بــا فرمــی متفــاوت از فضــای داســتان  ،نمایــش از دســت مــی رود  .زیــرا در قســمت دوم مــا شــاهد حضــور دو پرســوناژ جدیــد
هســتیم کــه دلیلــی بــرای حضــور آنهــا بیــان نمــی شــود و ســپس شــروع بــه نمایشــنامه خوانــی شــاملو مــی کننــد و یکایــک بازیگــران
قســمت اول در کنــار ایــن هــا قــرار مــی گیــرد .
یعنــی آن جایــی کــه کارگــردان بایــد قصــه ای را وارد مــی کــرد  ،ناگهــان نمایــش را متوقــف کــرده و دســت بــر
موضوعــی دیگــر گذاشــته اســت .
تاکیــد نویســنده ” رادیــو تئاتــر شــین ” بیــش از هرچیــز بــر بیــان دیالــوگ هــای طنازانــه اســت  ،دیالــوگ هایــی کــه
ســبب خنــده مخاطــب مــی شــود  ،عــاوه بــر آن بــه نمایــش درآوردن فضــای رادیــو بــرای مخاطــب تئاتــر اتفاقــی
متفــاوت اســت .
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امــا آنچــه ســبب ضعــف ایــن نمایــش شــده اســت  ،نداشــتن مفهومــی کلــی اســت  .ایــن نمایــش بــه موضوعــات مختلفــی مــی پــردازد
ولــی از هیــچ یــک نتیجــه گیــری نمــی توانــد داشــته باشــد .
ریتــم و طراحــی صحنــه بــه درســتی انجــام گرفتــه  ،تنهــا در میزانســن هــای نمایــش بــه دلیــل کوچــک بــودن فضــای ســالن اســتاد
خســروی تماشــاخانه ســه نقطــه ضعــف هایــی وجــود دارد کــه طراحــی حرکــت کارگــردان را بــا مشــکل روبــرو کــرده اســت.
حــال اگــر ” رادیــو تئاتــر شــین ” بــا قصــه ای چفــت و بســت دار اجــرا شــود ؛ مــی تــوان آن را بــه عنــوان یــک رادیــو تئاتــر موفــق
معرفــی کــرد  .اثــری کــه مخاطــب از آن لــذت ببــرد و بتوانــد در پایــان نمایــش قصــه آن را بــرای دیگــری تعریــف کنــد  ،اتفاقــی کــه
در ایــن نمایــش وجــود نــدارد  ،تنهــا چنــد قصــه ناقــص در کنــار هــم قــرار گرفتــه انــد .
فرهاد ابراهیمی واال  -دپارتمان نقد تئاترفستیوال
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حاشیه های روز نهم جشنواره تئاتر فجر :

تهرانی ها تئاتر نبینند تا فرصت به شهرستانی ها داده شود !
ســالن هــای پــر از مخاطــب  ،اجراهــای غیــر
ایرانــی متوســط  ،داوران همچنــان نامنظــم ،
اجراهــای بــا تاخیــر از مهمرتیــن حاشــیه هــای
نهمیــن روز جشــنواره بیــن املللــی تئاتــر فجــر
بــود  .در ادامــه همــه حواشــی ایــن روز را
بخوانیــد :

 نمایش ” چی دا ” به کارگردانی احسان ملکی از کوهدشت در تاالر حافظ به نیم ساعت تاخیر شروع شد . تاخیــر نیــم ســاعته ی امشــب تــاالر حافــظ طبــق معمــول بــه خاطــر دیــر آمــدن داوران بــود  .معلــوم نیســت تاخیــر هــر روزه یداوارن بــه چــه دلیــل اســت !!؟ چــرا کــه همــان تاخیــر اولیــه بــرای دیــدن یــک نمایــش  ،کل برنامــه ی جشــنواره و ســالن هــای
دیگــر را نیــز بــه هــم مــی ریــزد و نامنظــم مــی کنــد  .و همــه ی تماشــاگرانی کــه بــرای دیــدن ایــن نمایــش هــا برنامــه ریــزی
مــی کننــد  ،بایــد معطــل آنهــا بماننــد !!
 پیــش از شــروع نمایــش ” چــی دا ”  ،یکــی از عوامــل گــروه بــه مخاطبــان گفــت ایــن نمایــش یــک ســویه طراحــی شــده اســتولــی بــه خاطــر اســتقبال از آن  ،دو ســوی صندلــی هــای کنــاری نیــز فروختــه شــده اســت .
در پایان نیز احسان ملکی اجرای این نمایش را به مرحوم رکن الدین خسروی تقدیم کرد .
 اجــرای ســانس دوم نمایــش ” افســانه ببــر ” بــهکارگردانــی هدایــت هاشــمی کــه در تــاالر ســایه بــه
روی صحنــه رفــت هــم متعاقبــا بــه خاطــر تاخیــر همــان
داوران بخــش مــرور تئاتــر ایــران بــا  ۳۰دقیقــه تاخیــر
آغــاز شــد .
 شــدت اســتقبال بــه حــدی بــود که قبــل ازورود تماشــاچیان  ،هدایــت هاشــمی ( بازیگــر
اثــر ) بــه میــان تماشــاچیان آمــد و گفــت :
” از آنجایــی کــه مــا برنامــه داریــم بعــد از
جشــنواره رپرتــواری بــرای ” افســانه ببــر ” در
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نظــر بگیریــم و ایــن اثــر  ،اجــرای متعــددی در آینــده خواهــد داشــت  ،از تماشــاچیان تهرانــی خواهــش مــی کنیــم کــه امشــب ایــن
نمایــش را نبیننــد و بــه تماشــاچیان شهرســتانی ایــن امــکان را بدهنــد کــه بتوانــد ایــن نمایــش را ببیننــد ! “
 طبیعتا این درخواست او با استقبال تماشاچیان مواجه نشد !!! اســتقبال بــه حــدی بــود کــه تماشــاچیان نــه تنهــا روی زمیــن و جلــوی صندلــی نشســته بودنــد بلکــه دو ردیــف در کنــار صحنــه تــاانتهــای ســن نیــز تماشــاچی نشســته بــود .
 علــی مرادخانــی ( معــاون امــور هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ) و مهــدی شــفیعی ( مدیــر کل هنرهــای نمایــش ) هــمامشــب ایــن نمایــش را بــرای دیــدن انتخــاب کــرده بودنــد .
ایــن اجــرا بــه گونــه ای بــود کــه بازیگــر آن بــا مخاطبــان در طــول نمایــش ارتبــاط برقــرار مــی کــرد  ،هدایــت هاشــمی در طــول اجــراچندیــن و چنــد بــار از حضــور داوران  ،شــفیعی و مرادخانــی کــه در ســالن حضــور داشــتند اســتفاده کــرد و بــا آنهــا شــوخی مــی کــرد .
نمایش ” در اعماق ” اثری از کشور گرجستان اولین شب اجرای خود را در تاالر وحدت به روی صحنه رفت .
 جهانبخش سلطانی  ،بهزاد فراهانی و اصغر همت برای دیدن این نمایش در تاالر وحدت حضور داشتند . بــه خاطــر طوالنــی بــودن ایــن اثــر کــه  ۱۷۰دقیقــه بــود  ،در زمــان آنتراکــت نمایــش  ،عــده ی زیــادی ســالن را تــرک کردنــد بــهگونــه ای کــه در انتهــا تنهــا نصــف ســالن پــر بــود .
 البتــه ایــن نمایــش در پایــان بــا تشــویق فــراوان تماشــاگران مواجــه شــد  .بــه طــوری کــه بازیگــران مجــددا بــرای تشــویق بــه جلــویســن آمدنــد و تعظیــم کردنــد .
 نمایــش “ نگاهمــان مــی کننــد ” راس ســاعت  ۲۰در تماشــاخانهایرانشــهر اجــرا شــد  ،قبــل از اجــرا تعــداد زیــادی از مــردم پشــت در
ســالن ایســتاده بودنــد پــس از ورود کســانی کــه بلیــت خریــده بودنــد ،
ده نفــر  ،ده نفــر راه دادنــد و ســالن پــر شــد .
 ســردار نقــدی میهمــان ویــژه ی ایــن نمایــش بــود کــه تــا بــه حــالاجراهــای زیــادی را در ایــام جشــنواره دیــده اســت .
 دیگــر نمایــش غیرایرانــی در نهمیــن روز از جشــنواره تئاتــر فجــر ،”یــک ” از کشــور هلنــد بــود کــه در تــاالر قشــقایی اجــرا شــد .
 پیــش از شــروع بــه ورود تماشــاچی بــه ســالن  ،مســئول آن بــه نقــل از کارگــردان نمایــش بــه مخاطبــان گفــت  ” :ایــننمایــش کامــا بــه زبــان انگلیســی اســت و زیرنویــس فارســی نــدارد  .فقــط بروشــورهایی بــه شــما داده مــی شــود کــه در
آن توضیحانــی نوشــته شــده اســت  ” .دلیــل صحبــت هــای مســئول ســالن قشــقایی ایــن بــود کــه در ســانس اول نمایــش
 ،بســیاری از تماشــاگران ســالن را بــه طــرز نادرســتی تــرک کــرده بودنــد .
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 بــرای دیــدن ایــن نمایــش مریــم معتــرف  ،کیــوان نخعــی  ،هرمــز هدایــت  ،علــی یداللهــی  ،منوچهــر علــی پــور و روح اهللجعفــری رفتــه بودنــد .
 استقبال از نمایش به حدی زیاد بود که روی پله ها و زمین نشستند . نمایــش بــا  ۴۰دقیقــه تاخیــر اجــرا شــد  .دلیــل آن ایــن بــود کــه داوران در اجــرای دیگــری کــه در چهارســو در حــالاجــرا بــود  ،حضــور داشــتند و پــس از آن اجــرا بــه ایــن ســالن آمدنــد  .هنگامــی کــه داوران رســیدند  ،دکتــر دلخــواه رو بــه
مخاطبــان گفــت بــه هیــچ عنــوان تقصیــر داوران نبــود ! علــت چــه بــود  ،نمــی دانیــم ؟!
 لوریس چکناواریان نمایش ” آنجا ” از کشور نروژ را دید . نمایــش خیابانــی “ از بــس کــه جــان نــدارد ” نوشــته محمــود ناظــری و کارگردانــی امیــر امینــی از الهیجــان از معــدودنمایــش هــای خیابانــی بــود در جشــنواره تئاتــر فجــر بــود کــه بروشــور داشــت .
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نقدی بر نمایش « قاقمان « به نویسندگی حامد مکملی و کارگردانی مرتضی نجفی :

” قاقمان ” ترسناک اما دوست داشتنی

” قا ُقمان ” یک نمایش دوست داشتنی است .
نمایشــی کــه علــی رغــم ضعــف هایــش  ،نمــی شــود
آن را دوســت نداشــت و از تماشــای آن لــذت نبــرد .
برگ برنده این نمایش  ،قصه گو بودن آن است .
قصــه ای کــه زمــان  ،مــکان و موقعیــت مشــخصی دارد
و ایــن ســه المــان همــان لحظــات آغازیــن نمایــش بــه
کمــک یــک طراحــی صحنــه ی خــوب و کاربــردی
 ،طراحــی نــور خالقانــه و میزانســنی فعــال  ،بــرای
مخاطــب  ،شــفاف و واضــح مــی شــوند و در نتیجــه
دســت مخاطــب را مــی گیــرد و بــه جلــو مــی بــرد تــا
معمــای قصــه ( گــره اصلــی ) حــل شــود  ،پــی رنــگ
و خــرده پــی رنــگ هــا کشــف شــوند و تعلیــق هــا بــه
جــا و بــه موقــع رخ دهنــد .
بُعــد ماورایــی قصــه نیــز توســط کارگــردان بــه خوبــی درک شــده اســت و بــا ظرافــت عینــی شــده اســت  .در واقــع مرتضــی نجفــی در
مســیر عینــی کــردن بُعــد ماورائــی قصــه ” قا ُقمــان ” دچــار زیــاده روی هــای رایــج و حضــور پرتعــداد و اغلــب بــی اثــر بازیگــران فــرم
نشــده اســت و ســاده و روان بــا حضــور یــک پرفورمــر و بــا بهــره جویــی از نــور و رنــگ بــه جــای موســیقی هــای ناهنجــار و اصــوات
آزار دهنــده  ،بــه خوبــی توانســته اســت کــه ایــن موجــود ماورائــی و ترســناک کــه ظاهــرا ” قا ُقمــان ” نــام دارد را بــه مخاطــب معرفــی
کنــد .
بازیگــران نیــز حضــور خــوب و بــه انــدازه ای دارنــد  ،گرچــه تیپیــکال هســتند و گاهــا از ریتــم بصــری نمایــش جــا مــی ماننــد و نمــی
تواننــد شــخصیت پرســونازهایی را کــه بــازی مــی کننــد بــه موقــع معرفــی نماینــد  ،امــا از چهارچــوب نمایــش بیــرون نمــی زننــد و
بــی خــود و بــی جهــت بــه دام بــازی هــای اگزجــره و اکــت هــای اضافــی و بــی کاربــرد نمــی افتنــد و ایــن در اثــری کــه تــم ماورائــی
دارد  ،امتیــاز کمــی نیســت .
” قا ُقمــان ” در طنــازی نیــز انــدازه نگــه مــی دارد و پرســوناژ ســرایدار کــه بــار ِ طنــز قصــه و نمایــش را بــه دوش مــی کشــد گرچــه
تیپیــکال اســت و تنهــا طنــز کالمــی دارد ؛ امــا در حفــظ ریتــم و در واقــع کشــش نمایــش بــرای مخاطــب تاثیــر بســزایی دارد و البتــه
در ایــن طنــازی نیــز حــد نگــه مــی دارد و بــه جــا و بــه موقــع طنــازی مــی کنــد و در ال بــه الی همیــن طنــازی هــا خــرده پــی رنــگ
هــای قصــه را خلــق کــرده و گــره هایــی را از آن بــاز مــی کنــد .
” قا ُقمــان ” امــا در پایــان بنــدی قصــه عجوالنــه عمــل مــی کنــد و از منطــق داســتان خــودش فاصلــه مــی گیــرد و
ایــن اساســی تریــن نقطــه ضعــف ایــن اثــر اســت کــه شــاید در ال بــه الی طنــازی هــا  ،حــال و هــوای عاشــقانه و
فضــای متافیزیکــی پایــان اثــر  ،بــه چشــم هــر مخاطبــی نیایــد  ،امــا صاحــب اثــر بایــد بــه آن توجــه کنــد و ایــن
پایــان بنــدی سرســری و شــتاب زد و بــی منطــق ( بــه دور از منطــق قصــه و نمایشــنامه ) را اصــاح نمایــد تــا منتقــد
نیــز بتوانــد محکــم و صریــح اعــام کنــد کــه ” قاقمــان ” نمایشــی قابــل قبــول اســت .
المیرا نداف  -نویسنده میهمان
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یادداشتی بر نمایش «چهل گیس و حسن کچل» به کارگردانی پوران مرادی :

حسن کچل ادای دینی مدرن

داســتان “چهــل گیــس و حســن کچــل” یکــی از
قصــه هــای فولکلــور ایرانــی اســت کــه کــودکان
نســل هــای مختلــف آن را یــا از زبــان بزرگترهــای
خــود شــنیده انــد یــا در کتــاب هــای داســتان
خوانــده انــد  .معمــوال وقتــی صحبــت از چنیــن
قصــه هایــی در قالــب تئاتــر مــی شــود  ،اول از هــر
چیــزی بــه یــاد نمایــش هــای ایرانــی مــی افتیــم
امــا “چهــل گیــس و حســن کچــل” بــه کارگردانــی
پــوران مــرادی توانســت قالــب هــای مرســوم را بــه
درســتی بشــکند و بــا تلفیــق ســنت و مدرنیتــه ،
نمایشــی را خلــق کنــد کــه هــم غافلگیــر کننــده
باشــد و هــم جــذاب .
نمایــش بــا نقالــی شــروع مــی شــود  ،کــه نقــال
داســتان نــه در چهــره بــه نقــال هــای گذشــته مــی مانــد و نــه در طراحــی لبــاس  .بــا دیــدن ایــن پرســوناژ نگــران ادامــه نمایــش
شــدم کــه معلــوم نیســت بــا چــه شــلنگ تختــه ای طــرف خواهیــم بــود ؛ بــه ویــژه ایــن کــه در ادامــه گــروه حــرکات فــرم نیــز
اضافــه مــی شــوند  .امــا بــه نــاگاه همــه چیــز متوقــف مــی شــود و متوجــه مــی شــویم بــا نمایــش در نمایــش روبــرو هســتیم .
ســاغر خواجــه امیــری نویســنده ی اثــر بــا دســت مایــه قــرار دادن داســتان “چهــل گیــس و حســن کچــل” و امــروزی کــردن آن
بــا اشــاره بــه برخــی معضــات و مشــکالتی کــه در میــان نســل جــوان مــا وجــود دارد و نشــان دادن پشــت صحنــه ی یــک گــروه
تئاتــری بــه نقــد اجتماعــی مــی پــردازد و البتــه در ایــن میــان ادای دینــی هــم بــه هنرمنــدان عرصــه ی تئاتــر کــه در اثــر بیمــاری
ســرطان فــوت شــده انــد  ،مــی کنــد  .هــم نســل بــودن نویســنده و کارگــردان نمایــش  ،باعــث درک متقابــل و همــکاری ســازنده
میــان آن هــا شــده اســت کــه ماحصــل آن نیــز توانســته نظــر مخاطبــان را بــه خــود جلــب کنــد .
پــوران مــرادی ســعی کــرده اســت در انتخــاب گــروه اجرایــی نمایــش جوانگرایــی را اصــل قــرار دهــد و بازیگرانــی کــه انتخــاب
کــرده اســت همگــی از نســل جــوان تئاتــر بــه حســاب مــی آینــد و مــی تــوان برآینــد بــازی آن هــا را راضــی کننــده و قابــل قبــول
دانســت  .خوشــبختانه از بازیگــران فــرم در نمایــش  ،در جهــت رونــد داســتان بهــره گرفتــه شــده و ماننــد بســیاری از آثــاری کــه
ایــن روزهــا بــاب شــده اســت  ،بــی دلیــل از حــرکات فــرم اســتفاده نمــی شــود و همچــون قطعــه ای جــدا و وصلــه شــده بــه کل
اثــر از کار درنیامــده اســت .
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در طراحــی صحنــه و دکــور از پارتیشــن هایــی اســتفاده شــده اســت کــه بــه فراخــور رونــد قصــه مــی تواننــد ســریع فضاســازی
را تغییــر دهنــد و فضــای مــورد نیــاز کارگــردان را خلــق کنــد  .دکــوری ســاده  ،کاربــردی  ،پرتابــل و نســبتا کــم هزینــه کــه بــه
خوبــی طراحــی شــده اســت .
طراحــی لبــاس نیــز ســاده انتخــاب شــده و در جهــت طراحــی صحنــه مــی باشــد  .بــه جــز دو پرســوناژ نمایــش  ،باقــی بازیگــران
و گــروه فــرم لبــاس هــای متحدالشــکلی بــه تــن دارنــد  ،بلــوز و شــلوار ســیاه رنــگ بــه همــراه جلیقــه ای فیــروزه ای  .فقــط در
ایــن میــان در طراحــی لبــاس نقــال داســتان کمــی تفــاوت بــه چشــم مــی خــورد  .او همــان لبــاس را بــه تــن دارد ولــی پاچــه ی
شــلوارش را بــاال کشــیده و بــا طراحــی گریمــی کــه او را شــبیه بچــه شــیر کــرده اســت  ،متفــاوت و زننــده بــه نظــر مــی رســد .
امــا در مجمــوع مــی تــوان گفــت “چهــل گیــس و حســن کچــل” نمایشــی دیدنــی اســت کــه مــی توانــد هــر نــوع مخاطبــی را
راضــی کنــد و توانســته بــا انتخــاب فــرم اجرایــی مناســب در عیــن قصــه گویــی از کلیشــه هــا بگریــزد  .پــوران مــرادی بــا ایــن
نمایــش ثابــت کــرده اســت در میــان نســل جــوان تئاتــر مــا  ،کارگــردان هایــی وجــود دارنــد کــه مــی تواننــد مــا را بــه آینــده ی
تئاتــر کشــور امیــدوار کننــد .
آرزو شفق  -دپارتمان نقد تئاترفستیوال
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گزارش تصویری نمایش خیابانی ” سکوت رنگها “

48

بختیار پنجه ای  :تئاتر مهاباد در محرومیت قرار دارد /.
مهاباد یک سالن تخصصی تئاتر هم ندارد .
منایــش ” آوای کوهســاران پریشــان ” بــه
نویســندگی و کارگردانــی بختیــار پنجــه ای از
شهرســتان مهابــاد  ،یکــی از منایــش هایــی بــود
کــه در ســی و پنجمیــن جشــنواره تئاتــر فجــر
در متاشــاخانه ســنگلج بــه روی صحنــه رفــت
 .بــه همیــن بهانــه خربنــگار تئاتــر فســتیوال
گفــت و گویــی بــا کارگــردان ایــن اثــر منایشــی
داشــته اســت کــه مــی توانیــد آن را در ادامــه
بخوانیــد .
بختیــار پنجــه ای بــا بیــان اینکــه نمایــش ” آوای کوهســاران پریشــان ” براســاس بیــت شــکل گرفتــه اســت  ،در توضیــح
بیــت گفــت  :بیــت یــک فــرم آیینــی  -روایتــی اســت کــه بیشــتر شــکل موســیقایی بــه خــودش مــی گیــرد و از ســال هــا قبــل
ســینه بــه ســینه بــه مــا رســیده و مــدت بســیاری میــان مــا بــوده و داســتان بســیار آشــنایی بــرای تمــام مردمانــی کــه بــه زبــان
کــردی صحبــت مــی کننــد دارد .
او ادامــه داد :مــن ســال هــا بــه ایــن بیــت عالقمنــد بــودم و دوســت داشــتم امتحــان کنــم کــه آیــا مــی شــود یــک بیــت و شــکل
کهــن منظومــه ماننــد را دراماتیــک کــرد یــا نــه  .در اصــل ایــن نمایــش یــک تســت بــود و فکــر مــی کنــم کــه نتیجــه ی آن  ،ایــن
مــی شــود کــه مــا یــک ســری گنجینــه ی غنــی از آییــن هــا داریــم کــه مــی توانیــم آن را بــه شــکلی کــه امــروزه بــه آن تئاتــر
مــی گوییــم  ،تبدیــل و تقویــت کنیــم  .مــن ســعی کــردم بیشــتر بــه ســمت متــن بــروم یعنــی حیطــه ی پژوهــش مــن بیشــتر
روی متــن بــود و خوشــحالم ایــن متــن بــه جایــی رســیده کــه در فســتیوال فجــر اجــرا رفتــه اســت و تماشــاگران آن را دیدنــد .

ایــن کارگــردان تئاتــر بــا اشــاره بــه اجــرای عمــوم نمایــش ” آوای کوهســاران پریشــان ” در مهابــاد  ،در موردوضعیــت
تئاتــر ایــن شهرســتان و اســتقبال تماشــاگران از ایــن نمایــش گفــت  :واقعیتــش ایــن اســت کــه تئاتــر مهابــاد هــم مثــل

شهرســتان هــای دیگــر در وضعیــت محرومیــت قــرار دارد  ،هیــچ لغــت دیگــری بــه جــز محرومیــت نمــی توانــم پیــدا کنــم  .مــا
ایــن نمایــش را بــه مــدت  ۱۰روز در بزرگتریــن ســالن مهابــاد کــه ســالن اجتماعــات اســت و نــه ســالن تئاتــر ،
اجــرا کردیــم  .ســالنی کــه هــزار نفــر جمعیــت دارد و مــا بــا ســالن پــر اجــرا مــی رفتیــم .
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وی افــزود  :مســلما چــون ایــن داســتان از دل مــردم برآمــده اســت  ،از آن اســتقبال کردنــد ولــی شــرایط اجرایــی مــان متاســفانه بــه
لحــاظ ســالن شــرایط خوبــی نبــود  .وقتــی در ســالن ســنگلج نمایــش را اجــرا کــردم  ،بــا تمــام وجــود لــذت مــی بــردم ولــی در آنجــا
تمــام وجــودم اســترس بــود کــه آیــا مــی شــود نــور داد  ،مــی شــود فــان صحنــه را اجــرا کــرد و خیلــی اتفاقــات دیگــری کــه افتــاد
 .بلــه  ،مهابــاد ایــن محرومیــت را دارد کــه هنــوز هــم کــه هنــوز اســت یــک ســالن تخصصــی بــرای تئاتــر نــدارد  .گــروه مــا ســومین
بــار اســت کــه بــه جشــنواره تئاتــر فجــر راه پیــدا مــی کنــد ولــی هنــوز آرزو داریــم کــه یــک ســالن متوســط تخصصــی تئاتــر داشــته
باشــیم .

بــا توجــه بــه اجــرای نمایــش ” آوای کوهســاران پریشــان ” بــه زبــان کــردی  ،پنجــه ای در پاســخ بــه خبرنــگار تئاتر فســتیوال
مبنــی بــر اینکــه آیــا اجــرای نمایــش بــه زبــان فارســی مــی توانســت مخاطبــا ن بیشــتری را جــذب کنــد  ،توضیــح داد  :کامــا
موافقــم کــه مــی توانســت مخاطبــان را بیشــتری جــذب کنــد ولــی واقعیتــش ایــن اســت کــه مــا از ابتــدا ایــن نمایــش را بــه زبــان
کــردی کار کردیــم و آن را بــه جشــنواره تئاتــر کــردی “ســقز” بردیــم و در آن جشــنواره برگزیــده شــدیم و از طریــق همــان جشــنواره
بــه جشــنواره تئاتــر فجــر معرفــی شــدیم ولــی مــن تســت کــردم و روی ترجمــه ی آن کار کــردم  .بــا وجــود اینکــه مــن هــم بــه زبــان
کــردی ام و هــم زبــان فارســی ام اعتمــاد دارم ولــی واقعیــت ایــن اســت  ،بــا زبــان فارســی آن فضایــی کــه مــی خواســتم را ایجــاد
نکــرد  .وقتــی در متــن ایــن فضــا وجــود نداشــته باشــد مطمئنـاً نمــی توانیــم آن را در اجــرا هــم منتقــل کنیــم و مــن از ایــن ترســیدم
کــه آن فضــای آشــنا و درســتی کــه ایــن متــن بایــد داشــته باشــد  ،اگــر بــه فارســی روی صحنــه رود  ،از دســت بــرود و بــه احتــرام
آن فضــای آشــنای خــاص ترجیــح دادم کار را بــه زبــان کــردی اجــرا کنــم .
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پیام الریان  :امیدوارم سعید اسدی دبیر جشنواره تئاتر فجر باقی بماند .
پیــام الریــان نویســنده  ،کارگــردان و مســئول
ســالن انتظامــی خانــه هرنمنــدان ایران در ســی
و پنجمیــن جشــنواره بیــن املللــی تئاتــر فجــر
بـرای نــگارش منایشــنامه ” پروانــهی الجزایــری
” مقــام اول منایشــنامه نویســی ایــن دوره را از
آن خــود کــرده اســت  .بــه ایــن بهانــه خربنــگار
تئاتــر فســتیوال گفــت و گویــی بــا وی انجــام
داده اســت کــه در ادامــه مــی توانیــد آن را
بخوانیــد :
پیــام الریــان در خصــوص نمایشــنامه ” پروانــه الجزایــری ” گفــت  ” :مــن ایــن نمایشــنامه را دو ســال پیــش نوشــته بــودم
و تصمیــم بــه اجــرای آن داشــتم کــه متاســفانه فرصــت آن فراهــم نشــد  .ســپس آن را بــه جشــنواره تئاتــر فجــر ارائــه کــردم و
خوشــبختانه مــورد توجــه هیــأت داوری قــرار گرفــت و تندیــس جشــنواره در بخــش مســابقه نمایشــنامه نویســی ســی و پنجمیــن
جشــنواره بیــن المللــی تئاتــر فجــر بــه ایــن نمایشــنامه رســید “ .
وی بــا اشــاره بــه قصــه ایــن نمایشــنامه توضیــح داد  ” ” :پروانــه الجزایــری ” داســتان تعــدادی دوســت اســت کــه در حــوزه
ســینما فعالیــت مــی کننــد و فیلــم مــی ســازند  .ناگهــان یکــی از آن هــا مــی میــرد و دوســتان او تصمیــم مــی گیرنــد کــه بــا بــه
عقــب رانــدن فیلــم آن کاراکتــر را دوبــاره زنــده کننــد “ .
الریــان در رابطــه بــا کیفیــت برگــزاری ســی و پنجمیــن جشــنواره تئاتــر فجــر افــزود  ” :مــن بــه ایــن خاطــر کــه در ایــن
بخــش حضــور داشــتم و جایــزه گرفتــم  ،ترجیــح مــی دهــم کــه در ابــن بــاره قضــاوت نکنــم  .ولــی بــه واســطه شــغلی کــه دارم و
تمــام جشــنواره هــا را رصــد مــی کنــم  ،بــه نظــرم ایــن دوره از جشــنواره  ،نظــم خوبــی داشــته و منظــم تــر از دوره هــای پیشــین
خــود برگــزار شــده اســت “ .

پیــام الریــان خطــاب بــه ســید رضــا صالحــی امیــری ؛ وزیــر فرهنــگ و ارشــاد و علــی مرادخانــی ؛ معاونــت هنــری وزیــر
ارشــاد گفــت  ” :بــه نظــرم بایــد سیســتم جشــنواره حفــظ شــود  .چــون وقتــی دبیــر جدیــدی بــه جشــنواره مــی آیــد بــا هیــچ
چیــز آشــنا نیســت و کار خیلــی ســخت اســت  .اگــر بتواننــد آقــای ســعید اســدی را بــه عنــوان دبیــر دوره آینــده نگــه دارنــد ،

خیلــی خــوب اســت و در غیــر ایــن صــورت اگــر تیــم دبیرخانــه ایــن دوره باقــی بمانــد نیــز اتفــاق خوبــی خواهــد
افتــاد  .امســال دبیرخانــه جشــنواره کارهــای خوبــی انجــام داد  ،بــه عنــوان مثــال همــه آثــار را از مــرور انتخــاب کــرده
اســت  ،ایــن کار ایــده ای خــاق و دوســت داشــتنی بــود  .چــون گــروه هــا در ایــن دوره کمتریــن اســترس را داشــتند
 .همچنیــن معضلــی بــه عنــوان بازبینــی اثــر و اســترس گــروه هــا از بازبینــی کارشــان حــذف شــد  .ایــن اتفــاق خیلــی
مناســب و درســت بــود  .امیــدوارم ایــن فرآینــد بــرای ســال هــای آینــده هــم ادامــه پیــدا کنــد .
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پوران مرادی  ” :مسابقه تئاتر جوان ” به جوان های با استعداد فرصت دیده شدن می دهد

منایــش ” چهــل گیــس و حســن کچــل ”
نوشــته ســاغر خواجــه امیــری و کارگردانــی
پــوران م ـرادی در بخــش ” مســابقه تئاتــر
جــوان ” ســی و پنجمیــن جشــنواره تئاتــر
فجــر بــه روی صحنــه رفــت  .بــه بهانــه
اجـرای ایــن منایش در متاشــاخانه ایرانشــهر
خربنــگار تئاتــر فســتیوال گفــت و گویــی
بــا ایــن کارگــردان انجــام داده اســت کــه
در ادامــه مــی توانیــد آن را بخوانیــد :
پــوران مــرادی در رابطــه بــا ایــده ی شــکل گیــری نمایشــنامه ” چهــل گیــس و حســن کچــل ” گفــت  ” :ایــده ی ایــن
کار از اینجــا شــروع شــد کــه مــن خیلــی دوســت داشــتم ادای دینــی کنــم بــه بیمــاران ســرطانی  ،بــه خصــوص هنرمندانــی کــه
درگیــر ایــن بیمــاری شــده انــد و از ایــن طریــق حســم را نســبت بــه آن هــا بگویــم  .در نتبجــه بــا خانــم خواجــه امیــری و آقــای
کربالیــی زاده جلســه ای تشــکیل دادیــم و قــرار شــد متنــی را بنویســیم کــه در آن هــم دیــو ســرطان را نشــان دهیــم و هــم ایــن
کــه قصــه ای مــدرن داشــته باشــیم کــه تماشــاگرمان را بیشــتر جــذب کنیــم “ .
وی در رابطــه بــا متــن ایــن نمایــش کــه تلفیقــی از ســنت و مدرنیتــه اســت  ،توضیــح داد  ” :مــا مــی خواســتیم کاری
باشــد کــه هــم مخاطــب جــوان آن را بپســندند و هــم قدیمــی ترهــا بــا آن خاطراتشــان را مــرور کننــد  .بــه همیــن خاطــر تصمیــم
گرفتیــم ” چهــل گیــس و حســن کچــل ” را بــه صــورت آوانــگارد کار کنیــم  .فاصلــه مــان را بــا تماشــاچی بشــکنیم و تماشــاچی
حــس کنــد کــه واقعـاً ســر یــک تمریــن تئاتــر نشســته اســت  .ایــن شــد کــه رابطــه عاشــقانه ای بیــن بازیگــران نقــش ” چهــل
گیــس ” و ” حســن کچــل ” شــکل میگرفــت و دوســت داشــتیم اتفاقــی باشــد کــه عــام مــردم بــا آن ارتبــاط برقــرار کننــد “ .

پــوران مــرادی در خصــوص تمرینــات ایــن نمایــش و حضــور تاثیرگــذار امیــر کربالیــی زاده بــه عنــوان مشــاور کارگــردان
گفــت  ” :قبــل از جشــنواره ســوره مــاه  ،تقریبـاً  ۳۰جلســه بــرای ایــن نمایــش تمریــن داشــتیم و بعــد از جشــنواره بــرای اجــرای
عمــوم آن مجــددا ســی جلســه تمریــن و ســی اجــرای عمــوم داشــتیم  .قبــل از جشــنواره تئاتــر فجــر نیــز حــدود
دو هفتــه فرصــت داشــتیم تــا خــود را بــرای اجــرا آمــاده کنیــم  .البتــه زمــان مــان خیلــی کــم بــود  ،ولــی حضــور
آقــای کربالیــی زاده در هــر گروهــی چــه بــه عنــوان بازیگــر و چــه مشــاور کارگــردان نعمــت اســت  .ایشــان آنقــدر
حرفــه ای و کار بلــد هســتند کــه وقتــی در نمایشــی حضــور دارنــد  ،اتفاقــات خوبــی بــرای گــروه مــی افتــد  .مــن
بــرای ایــن اجــرا از ایشــان خواســتم کــه بیاینــد و ایــده هــای شــان را بگوینــد و بــه مــن مشــاوره دهنــد و ایشــان
خــدا را شــکر منــت گذاشــتند و بــه مــن کــم تجربــه کمــک کردنــد “
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وی در رابطــه بــا تجربــه هــای قبلــی حضــور خــود در جشــنواره تئاتــر فجــر افــزود  ”:مــن در ســی و دومیــن جشــنواره تئاتــر
فجــر بــا نمایــش ” مجردهــا ” در بخــش ” نســل نــو ” حضــور داشــتم و خــدا را شــکر آن نمایــش نیــز جوایــز زیــادی گرفــت و از همــان
موقــع گفتــم کــه خیلــی خوشــحالم کــه ایــن بخــش در جشــنواره وجــود دارد  ،چــون اینگونــه بــه جــوان هایــی کــه اســتعداد دارنــد ،
فرصتــی داده مــی شــود تــا دیــده شــوند  .خــدا را شــکر کــه ایــن فرصــت بــه مــن هــم داده شــد تــا بتوانــم اســتعدادی را کــه دارم بــه
بزرگترهــا و بــا تجربــه هــا نشــان دهــم ”.
پــوران مــرادی در پایــان افــزود  ” :بیاییــد بــا هــم دعــا کنیــم کــه یــک روز بــه همیــن نزدیکــی  ،شیشــه عمــر دیــو ســرطان شکســته
شــود و هیچکــس درگیــر مبــارزه بــا ایــن دیــو نشــود“ .
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نقدی بر نمایش « دال « به نویسندگی و کارگردانی مسلم خراسانی :

جای خالی تأمل و تجربه

تنهــا نکتــه مثبــت نمایــش ” دال ” بــه کارگردانــی
مســلم خراســانی طراحــی صحنــه اثــر اســت کــه
منطبــق اســت بــر ســوژه و آن را عینیــت مــی بخشــد
 ،البتــه همیــن تنهــا نکتــه مثبــت در نتیجــه ی
کارگردانــی غلــط و میزانســن اشــتباه  ،اثــر گــذاری
اش را از دســت مــی دهــد و بــا اســتفاده مــی مانــد .
اینکــه معنــی کلمــه ” دال ” را بدانــی یــا نــه کمکــی
بــه درک تماشــاچی از نمایــش نمــی کنــد  ،تنهــا  ،و
تنهــا صحنــه ای کــه خــوب اســت و بــه درک فضــای
نمایــش و مفهــوم مدنظــر اثــر کمــک مــی کنــد و
باعــث مــی شــود کــه بتوانــی حــدس بزنــی کــه ”
دال ” یعنــی چــه صحنــه نخســت نمایــش اســت کــه
پرســوناژ اصلــی نمایــش  ،آن ســوی پــرده ای کــه
واقعیــت را از هــر آنچــه غیــر از آن ( فضــای خــارج از ســن ) جــدا مــی کنــد ایســتاده و در حالــت ضــد نــور جمالتــی مــی گویــد
مبنــی بــر اینکــه آنچــه در ایــن نمایــش مــی بینیــد واقعیــت نیســت یــا شــاید باشــد یــا ...
پــرده کــه کنــار مــی رود و بــا فضــای خانــه کــه روبــرو مــی شــوی و آکسســواری کــه بــا ســیم از ســقف آویــزان هســتند و دیوارهایــی
کــه نیســتند و  ...همــه اینهــا تاییــدی اســت بــر جمــات آغازیــن اثــر .
در پنــج دقیقــه اول نمایــش  ،همــه چیــز خــوب اســت و امیــدوار کننــده  ،امــا در ادامــه همــه چیــز از هــم مــی پاشــد و مــا بــا
نمایشــی روبــرو مــی شــویم کــه قصــه ای محکــم و اصولــی نــدارد  .پرســوناژهایی کــه درســت شــخصیت پــردازی نمــی شــوند و
تیپیــکال هــای آزار دهنــده ای هســتند از یــک خانــواده ی از هــم پاشــیده کــه مــدام بــر ســر هــم فریــاد مــی زننــد و فحــش مــی
دهنــد و بــه قــول معــروف ” دوســتی و دشــمنی شــان معلــوم نیســت ” .
ایــن صحنــه هــای فریــاد زدن و فحــش دادن تنهــا چیــزی اســت کــه مــا از یــک خانــواده چهــار نفــره مــی بینیــم کــه معلــوم نیســت
چــرا دعــوا مــی کننــد ؟ چــرا یکدیگــر را دوســت دارنــد ؟ چــرا دخترشــات دچــار توهــم اســت ؟ چــرا نمــاز مــی خواننــد ؟ یــا گاهــی
نمــی خواننــد !؟ چــرا  ...چــرا  ...چــرا ! ...؟
بعــد یــک بــاره دختــر خانــواده گــم مــی شــود و بــاز هــم دعواهــا ادامــه دارد و مــا بــه جــای روبــرو شــدن بــا صحنــه
هــای احساســی و دیــدن تضــاد واقعیــت بــا غیــر از واقعیــت  ،تنهــا کلیشــه هــای نــخ نمــا و گل درشــتی مــی بینیــم
کــه شــبیه فیلــم فارســی هــا و تئاتــر هــای آزاد اســت و علــی رغــم ســوژه و علــی رغــم طراحــی صحنــه و نــور و علــی
رغــم تــاش کارگــردان بــرای فضاســازی هــای بــه ظاهــر متافیزیکــی  ،هیــچ چیــز جــذاب و خــارق العــاده ای عایــد
تماشــاچی نمــی شــود ؛ جــز فریــاد و فحــش و دعواهــای خانوادگــی بــی اســاس .

54

و بعــد کــه دختــر پیــدا مــی شــود  ،بــاز هــم ” دال ” بــرای تماشــاچی واضــح نمــی شــود و مــا نمــی فهمیــم دختــر احیانــا تحــت
تاثیــر کــدام نیــروی زمینــی و یــا فــرا زمینــی ناپدیــد شــده و ...
در واقــع در نمایــش ” دال ” بــه جــای القــاء فضــا و حــس و حــال بــه ظاهــر ماورایــی ســوژه و بــه جــای ایجــاد ســوال کــردن در
تماشــاچی بــرای تمیــز قائــل شــدن میــان واقعیــت و غیــر از آن  ،مــا تنهــا یــک خانــواده ی بــه ظاهــر از هــم پاشــیده را مــی بینیــم
کــه چنــد صحنــه ی همــراه بــا چیزکــی شــبیه بــه نقــد اجتماعــی  -سیاســی بــه آن وصلــه و پینــه شــده اســت ؛ مثــل صحنــه
اداره پلیــس و یــا صحنــه مربــوط بــه رمــال و امثالهــم .
” دال ” بیــش از هــر چیــز از شــتابزدگی و عــدم تامــل در مــورد ســوژه و فــرم و بــی تجربــه بــودن کارگــردان ( حداقــل در زمینــه
ایــن ســوژه و فــرم انتخابــی اش ) آســیب دیــده اســت  ،آســیبی کــه قابــل چشــم پوشــی نیســت .
المیرا نداف  -نویسنده میهمان
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یادداشتی بر نمایش « زندگی من و موریس « به کارگردانی محمد جواد سجادی :

” زندگی من و موریس ” مونولوگی همه چیز تمام

مونولــوگ ” زندگــی مــن و موریــس ” اثــری همــه
چیــز تمــام اســت کــه همــه ی ویژگــی هــای یــک
نمایــش تاثیرگــذار و موفــق را دارد .
متــن ایــن نمایــش بــه خوبــی شــروع و بــه آرامــی
بســط پیــدا مــی کنــد و زوایــای مختلــف شــخصیت
کشــف و نمایــان مــی شــود  .دختــری کــه بــه خاطــر
غــرق شــدن نامــزد خــود در یــک دریاچــه  ،ســالها
اســت کنــار همــان دریاچــه زندگــی مــی کنــد و
بــه پریشــان احوالــی دچــار شــده اســت و هــر روز
خاطــرات خــود را مــرور مــی کنــد .
ســایر شــخصیت هــای قصــه هــم بــه انــدازه کافــی
تعریــف مــی شــوند  .بــدون آنکــه هیــچ یــک از آنهــا
را ببینیــم  ،شــخصیت پــردازی شــده و مخاطــب مــی
توانــد ویژگــی هــای شــخصیتی آنهــا را درک کنــد .
فقــط قصــه مــرگ پرســوناژ موریــس دچــار دو پارگــی شــده اســت  .در جایــی کــه گویــا نویســنده بیــن غــرق شــدن موریــس یــا جــان
باختــن او در جنــگ دچــار تردیــد مــی شــود  .از طرفــی وجــه دراماتیــک غــرق شــدن موریــس در دریاچــه بــا کل فضــای نمایــش
بیشــتر هماهنگــی و تناســب دارد و مکملــی بــرای پرســوناژ دختــر اســت  ،از ســوی دیگــر کشــته شــدن او در جنــگ  ،معنــا و مفهــوم
ضــد جنــگ و از جــان گذشــتگی و ایثــار ایــن پرســوناژ را پــر رنــگ تــر مــی کنــد  .هــردوی ایــن هــا در ال بــه الی داســتان گفتــه مــی
شــود کــه بــرای مخاطــب اغنــا کننــده نیســت  .چــرا کــه بــرای بســط دادن موضــوع جنــگ و اثــرات روانــی مخــرب بعــد از آن نیــاز
بــه پرداخــت بیشــتری بــود کــه بایــد دربــاره ی ایــن پرســوناژ صــورت مــی گرفــت .
صحنــه بــا کمتریــن آکسســوار دکــور شــده اســت و هیــچ چیــز اضافــه ای وجــود نــدارد  .هــر یــک از انــدک وســایل صحنــه  ،بــه
شــکل بهینــه ای در نمایــش بــه کار گرفتــه مــی شــود و بــا همــان وســایل محــدود بــه خوبــی فضاســازی الزم بــرای بیــان قصــه را
ایجــاد مــی کنــد .
مهــم تریــن نکتــه ای کــه ایــن نمایــش را بیــش از هــر چیــزی ســر پــا نگــه مــی دارد  ،بــه غیــر از بــازی خــوب بازیگــران  ،ریتــم
اســت  .یعنــی دقیقــا چیــزی کــه مــی توانــد مخاطــب را در یــک نمایــش مونولــوگ خســته و یــا دلســرد کنــد  ،بــه شــدت جــذب
مــی کنــد و متناســب بــا اثــر بــه خوبــی رعایــت مــی شــود .
بــازی فاطمــه کاظمــی  ،تــک پرســوناژ ایــن نمایــش  ،کــم نقــص اســت  ،بــه تنهایــی مخاطــب را تــا انتهــای ایــن نمایــش مجــذوب
قصــه مــی کنــد  ،اکــت اضافــی نــدارد و حــس را بــه خوبــی منتقــل مــی کنــد  .حیــن اجــرا از تمرکــز کافــی برخــوردار
اســت و از ریــزه کاری هــای شــخصیت بــر مــی آیــد کــه همــه ی اینهــا نشــان از تســلط و تمریــن زیــاد روی متــن
دارد  ”.زندگــی مــن و موریــس ” نمایــش  ۵۰دقیقــه ای اســت کــه مــی توانــد بــه خوبــی بــرای مخاطــب قصــه بگویــد
 ،او را ســرگرم کنــد و بــه نظــر مــی رســد اجــرای ایــن نمایــش در جشــنواره تئاتــر فجــر توانســته تجربــه ی بســیار
خوبــی بــرای ایــن گــروه جــوان باشــد .
مرجان سادات هاشمی  -دپارتمان نقد تئاتر فستیوال
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حاشیه های روز دهم جشنواره تئاتر فجر :

پایان اجرای طوالنی ترین نمایش جشنواره تئاتر فجر /
آبادان در زیر ریز گردها مدفون شده است .
اجراهــای متوســط  ،ســالن هــای نیمــه پــر ،
داوران خســته  ،همــه و همــه حاشــیه هــای
آخریــن روزهــای ســی و پنجمیــن جشــنواره
تئاتــر فجــر را رقــم مــی زننــد  .همــه ی
گــروه هــای بخــش رقابتــی کــم کــم بــرای
روز اختتامیــه و اعــام برگزیــدگان جشــنواره
آمــاده هســتند تــا ببیننــد نتیجــه زحامتشــان
چــه مــی شــود .

 در روزهــای رو بــه پایــان ســی و پنجمیــن جشــنواره تئاتــر فجــر برخــی از ســالن هــا بــا ریــزش مخاطــب روبــه رو شــدند .انتظــار مــی رفــت از آخریــن اجــرای نمایــش ” در اعمــاق ” از کشــور گرجســتان اســتقبال بیشــتری صــورت گیــرد  .ایــن نمایــش
بــا  ۱۷۰دقیقــه اجــرا  ،طوالنــی تریــن نمایــش جشــنواره لقــب گرفــت و شــاید یکــی از دالیــل ریــزش مخاطــب بــرای آن همیــن
موضــوع بــوده باشــد  .چــرا کــه عــده ای در قســمت اول اجــرا ( قبــل از آنتراکــت ) ســالن را تــرک کردنــد  ،عــده زیــادی نیــز در
زمــان آنتراکــت ســالن را تــرک کــرده و دیگــر بازنگشــته بــه طــوری کــه در پایــان نمایــش کمتــر از نیمــی از طبقــه هــم کــف
ســالن وحــدت پــر بــود .
 عظیــم موســوی  ،پرســتو گلســتانی و منوچهــر علــی پــور از چهــره هایــی بودنــد کــه ایــن نمایــش را بــرای دیــدن انتخــاب کــردهبودنــد .
 خوشبختانه داوران برای دیدن این اثر به موقع رسیدند و دلیل مضاعفی بر طوالنی شدن زمان نمایش نشدند !! نمایــش دیگــری از ایــن گــروه گرجســتانی بــه نــام ” روان پریشــی  ” ۴,۴۸کــه قــرار بــود در آخریــن روز جشــنواره اجــرا شــودولــی زمــان و مــکان آن تغییــر کــرد و در دهمیــن روز و در تــاالر هنــر بــه روی صحنــه رفــت .
از این نمایش هم استقبال چندانی نشد .
 در تــاالر حافــظ فقــط بــا  ۱۰دقیقــه تاخیــر نمایــش ” آکواریــوم کانگروهــا ” بــه کارگردانــی مجیــد کاظــم زاده مــژدهای شــروع شــد .
 زمــان ایــن نمایــش در جــدول برنامــه هــا  ۶۰دقیقــه اعــام شــده بــود در حالــی کــه اجــرای نمایــش  ۹۰دقیقــه بــهطــول انجامیــد  .بــه خاطــر همیــن طوالنــی شــدن اثــر  ،عــده ای در حیــن اجــرا ســالن را تــرک کردنــد .
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 امروز تئاترشهر روز خلوت تری را پشت سر گذاشت و البته با نظم تمام و بدون هیچ تاخیری کارها به روی صحنه رفت . در تماشــاخانه ســنگلج هــم نمایــش ” افراســیاب ” بــه کارگردانــی مصطفــی حمیــدی فــر از شــهر ســبزوار بــا یــک ربــع تاخیــر بــهدلیــل آمــاده نبــودن گــروه نمایشــی بــه روی صحنــه رفــت .
 اســتقبال از اجــرای ” کابــوس حضــرت اشــرف ” بــه کارگردانــی حســین پاکــدل بــه نســبت اینکــه جــزء معــدود آثــار تــازه هــای تئاتــرایــن دوره از جشــنواره بــود و گــروه بازیگــران مشــهوری نیــز داشــت  ،نســبتا معمولــی بــود و گرچــه تقریبــا تمــام تــاالر اســتاد ناظــرزاده
تماشــاخانه ایرانشــهر پــر بــود امــا از ازدحــام و تقاضــای بــاالی تماشــاچی جشــنواره ای خبــری نبــود .
 در ســالن کنــاری ناظــرزاده  ،یعنــی تــاالر اســتاد ســمندریان  ،نمایــش ” از زیــر زمیــن تــا پشــت بــام ” بــه کارگردانــی افســانه ماهیــانســی دقیقــه تاخیــر داشــت .
 گویــا جشــنواره و آثــار جشــنواره  ،داوران را هــم حســابی خســته کــرده اســت کــه یــا از نیمــه اجــرا بلنــد مــی شــوند یــا مــدامبازیگوشــی مــی کننــد و بــا کاغــذ ســر و صــدا ایجــاد مــی کننــد و یــا تلفــن جــواب مــی دهنــد و یــا اساســا ســر اجــرا مــی خوابنــد !!
و اما حاشیه های نمایش های خیابانی :
 نمایش محیطی ” کوری ” از کشور لهستان در پارکینگ تاالر وحدت اجرا شد . مهــدی شــفیعی ( مدیــر کل هنرهــای نمایشــی )  ،مهــرداد رایانــی مخصــوص ( مدیــر امــور بیــن الملــل )  ،کیــوان نخعــی (مدیــر روابــطعمومــی )  ،ســامان خلیلیــان (مدیــر بخــش تئاتــر خیابانــی) و حجــت علیخانــی ایــن نمایــش را دیدند .
 اجــرای ” ســکوت رنــگ هــا ” بــه نویســندگی و کارگردانــی حامــد صنمــی از شــهر مریــوان  ،نمایشــی بــی کالم بــود و بســیار مــورداســتقبال مــردم قــرار گرفــت .
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 هیــام احمــدی کارگــردان نمایــش خیابانــی ” دی زنگــرو ” از شــهر آبــادان قبــل از اجــرا بــه روی صحنــه آمــد و بــا اشــاره بــهریزگردهــای آبــادان گفــت  ” :همشــهریان مــن در آبــادان هــر روز خــاک مــی خورنــد  .مــا در زیــر ریــز گردهــا مدفــون هســتیم
و هفتــه ای یکبــار و یــا در مــاه ســه تــا چهــار بــار بــه دلیــل ایــن مشــکل ادارات و مــدارس تعطیــل مــی شــوند و از همــه چیــز
عقــب مــی مانیــم  .وی ســپس شــادی اجــرای ایــن نمایــش را بــه مــردم آبــادان و جانباختــگان حادثــه پالســکو تقدیــم کــرد .
 نمایــش خیابانــی ” دی زنگــرو ” ســوژه ای بومــی دارد  ،کارگــردان نمایــش در حیــن اجــرا عــود روشــن مــی کــرد و بــه مردمــیکــه بــه تماشــای ایــن نمایــش ایســتاده بودند مــی داد .
 ایــن دومیــن نمایــش خیابانــی بــود کــه بــه موضــوع ریزگردهــا در آبــادان اشــاره مــی کــرد  .پیــش از ایــن اجــرای نمایــش ”کــوچ ” بــه کارگردانــی بهنــام کاوه نیــز کــه از آبــادان اجــرا شــد  ،بــه ایــن موضــوع پرداختــه بــود .
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مسعود براهیمی  :دکتر سعید اسدی شهرستان ها را درگیر تئاتر کرده اند .
منایــش خیابانــی “زیرزمین” به نویســندگی
و کارگردانــی مســعود براهیمــی از اصفهان
یکــی از منایــش هایــی اســت که در ســی و
پنجمیــن جشــنواره تئاتــر فجــر در محوطــه
تئاتــر شــهر اج ـرا شــد  .بــه همیــن بهانــه
خربنــگار تئاتــر فســتیوال گفــت و گویــی
بــا کارگــردان ایــن منایــش داشــته اســت
کــه مــی توانیــد آن را در ادامــه بخوانیــد .

مســعود براهیمــی در توضیــح نمایــش “زیرزمیــن” گفــت  :نمایــش “زیرزمیــن” داســتان زندگــی  ۴مــوش اســت کــه بــه تهــران
آمــده انــد و مــی خواهنــد تهــران را بــا اعتراضهــای شــان بگیرنــد  ،بــا ایــن شــعار کــه تعــداد مــا مــوش هــا بیشــتر اســت و تهــران
بــرای مــا اســت و بــه جنــگ بــا مــردم میرونــد کــه در نهایــت بــا سمپاشــی شــبکه هــای فاضالبــی نابــود مــی شــوند .
او ادامــه داد  :اتفاقــی کــه در نمایــش مــی افتــد در واقــع اتفاقــی اســت کــه در چنــد ســال آینــده خواهــد افتــاد  .متاســفانه در
حــال حاضــر  ۱۵میلیــون مــوش در شــهر تهــران داریــم و ایــن اتفــاق در حــدی اســت کــه اگــر یــک زلزلــه  ۳ریشــتری در تهــران
بیایــد  ،در عــرض یــک ســاعت طاعــون شــهر تهــران را مــی گیــرد .

ایــن کارگــردان تئاتــر بــا بیــان اینکــه متاســفانه خیلــی از گــروه هــای تئاتــر خیابانــی و محیطــی بــه مســائل گذشــته
میپردازنــد  ،گفــت  :بــه عنــوان مثــال دریاچــه ارومیــه یــا زاینــده رود خشــک مــی شــود  ،تــازه یادشــان میافتــد کــه بــه ایــن
مســئله بپردازنــد  .مــن در کارم بــه ســمتی مــی روم کــه اتفاقاتــی کــه در چنــد ســال آینــده مــا را تهدیــد میکنــد را گوشــزد
کنــم  .وظیفــه ی یــک هنرمنــد ایــن اســت کــه خطــرات و آســیب هایــی کــه دارد اتفــاق میافتــد را گوشــزد کنــد .

وی افــزود  :تئاتــر خیابانــی بایــد آســیب هــای اجتماعــی را ببینــد  .خطــر طاعــون کــه االن تهــران را تهدیــد میکنــد  ،واقع ـاً
یــک خطــر جــدی اســت و چیــزی کــه در نمایــش مــن مهــم بــود ایــن اســت کــه مــن نمــی گویــم فــان ســازمان
بایــد کاری کنــد  ،بــه ایــن مــی پــردازم کــه خــود آدم هــا مــی تواننــد کاری کننــد کــه دیگــر مشــکل طاعــون را
در تهــران نداشــته باشــیم .
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براهیمــی همچنیــن در مــورد وضعیــت تئاتــر اصفهــان بــه خبرنــگار تئاتــر فســتیوال گفــت  :در اصفهــان در چنــد ســال گذشــته
خیلــی اتفاقــات خوبــی بــه لحــاظ تئاتــری افتــاده اســت  .اگــر اصفهــان را بخواهیــم بــا شــهرهای دیگــر مقایســه کنیــم  ،م ـی تــوان
گفــت جــزء  ۵شــهر اولــی اســت کــه تئاتــر کار میکنــد و از ایــن بابــت غنــی اســت  .امــا اگــر بخواهیــم اصفهــان را بــا تهــران مقایســه
کنیــم  ،خیلــی ضعیــف اســت  .ایــن بــه ایــن معنــی اســت کــه تئاتــر ایــران فقــط در تهــران متمرکــز شــده و ایــن اشــتباه اســت  .البتــه
خــدا را شــکر بــه لطــف دکتــر اســدی  ،دبیــر جشــنواره تئاتــر فجــر  ،امســال در اصفهــان جشــنواره تئاتــر فجــر اســتانی داشــتیم  .دکتــر
اســدی تئاتــر را دارنــد بــه اســتانها میبرنــد و ســامان خلیلیــان عزیــز  ،واقعــا میداننــد کــه چــه کار میکننــد  .تحصیلکــرده ایــن
رشــته هســتند .خیلــی خــوب اســت کــه تئاتــر را بــه ســمتی مــی برنــد کــه شهرســتان هــا درگیــر آن مــی شــوند .
او بــا بیــان اینکــه امســال برخــاف ســال هــای گذشــته  ،تئاتــر بیرونــی را در جشــنواره فجــر داریــم  ،گفــت  :مــردم بــا گونــه
هایــی مثــل آلترناتیــو  ،بیرونــی و محیطــی ناآشــنا بودنــد  ،بــه نظــرم اتفاقــی کــه امســال افتــاد خیلــی خوبــی اســت و مــا شــاهد
اتفاقــات بهتــری در چنــد ســال آینــده نیــز خواهیــم بــود .
مســعود براهیمــی در پایــان بــا بیــان اینکــه در گذشــته تئاتــر صحنــه ای کار مــی کــرده اســت  ،گفــت  :از زمانــی کــه اولیــن
کار تئاتــر خیابانــی ام را انجــام دادم  ،بــه شــدت شــیفته تئاتــر بیرونــی شــدم  .ســال هــای گذشــته چنــد کار صحنــه ای انجــام مــی
دادم و یــک کار بیرونــی  ،االن بــه گونــه ای شــده اســت کــه چندیــن کار بیرونــی انجــام میدهــم و شــاید یــک کار صحنــه ای  .در
کارگردانــی بــه شــدت عالقمنــد بــه گونــه تئاتــر بیرونــی هســتم چــون ارتبــاط بســیار نزدیکــی بــا مخاطــب دارد و هیجــان و انــرژی
کــه از مخاطــب در تئاتــر بیرونــی مــی گیریــم خیلــی بــرای مــن ارزشــمند اســت .
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ندا شاهرخی  :باید کم کم بخش خصوصی زمام امور جشنواره فجر را در دست بگیرد
منایــش ” بلنــد بگــو آخ ” نوشــته ســپیده
عیــدی و کارگردانــی نــدا شــاهرخی در
بخــش ” بــه عــاوه فجــر ” ســی و پنجمیــن
جشــنواره بیــن املللــی تئاتــر فجــر در
متاشــاخانه فانــوس اج ـرا شــد  .بــه بهانــه
حضــور ایــن منایــش در جشــنواره خربنــگار
تئاتــر فســتیوال گفــت و گویــی بــا نــدا
شــاهرخی انجــام داده اســت کــه در ادامــه
مــی توانیــد آن را بخوانیــد :
نــدا شــاهرخی کارگــردان نمایــش ” بلنــد بگــو آخ ” در معرفــی ایــن نمایــش گفــت  ” :بلنــد بگــو آخ ” نمایشــی در حــوزه
کــودک و نوجــوان اســت  .مــن حــدود  ۱۰ســال اســت کــه در حــوزه کــودک و نوجــوان تدریــس مــی کنــم و نمایــش هــای
بســیاری را کارگردانــی کــرده ام  ،ولــی ایــن اولیــن نمایشــی اســت کــه بــه همــراه کــودکان اجــرای عمــوم آن را کارگردانــی کــرده
ام  ،پیــش از در حــوزه نمایــش بزرگســال و پرفورمنــس فعالیــت مــی کــردم ”.
وی دربــاره رونــد شــکل گیــری ایــن نمایــش گفــت  “ :مــا ایــن نمایــش را در حــدود شــش مــاه پیــش در خانــه هنــر خــرد ”
بلنــد بگــو آخ ” تولیــد کردیــم  ،همچنیــن تیمــی داشــتیم کــه دو ســال پیــش بــه آلمــان رفتــه بــود و در آنجــا اجــرا کــرده بودنــد
و بــا اجــرا آشــنا بودنــد  .سرپرســتی ایــن تیــم را مــن بــر عهــده گرفتــم و در ایــن دوره بــه آن هــا آمــوزش دادم و نمایــش ” بلنــد
بگــو آخ ” را آمــاده کردیــم ”.
شــاهرخی ویژگــی نمایــش ” بلنــد بگــو آخ ” را بازیگرانــی بــا ســنین مختلــف دانســت و گفــت  ” :بازیگرانــی از ســنین ۱۰
ســاله تــا  ۵۰ســاله در ایــن نمایــش حضــور دارنــد و همگــی در کنــار یکدیگــر بــازی مــی کنــد “ .
وی دربــاره ســختی هــای ایــن اجــرا گفــت  ” :بخــش زیــاد آن شــیرینی کار اســت ولــی بخــش دیگــر خیلــی ســخت اســت
چــون بــه هــر حــال کارگردانــی کــودکان شــبیه کارگردانــی بزرگســاالن نیســت  ،گاهــی اوقــات آســانتر و گاهــی
خیلــی ســخت تــر اســت  .بــه عنــوان مثــال بچــه هــا خیلــی ســخت مــی تواننــد جــای گیــری شــان را روی صحنــه
انجــام دهنــد  ،یعنــی خودشــان را نمــی تواننــد در صحنــه ببیننــد و ایــن کار را بــرای مــن بــه عنــوان کارگــردان
ســخت میکنــد  .چــون تمــام مــدت بایــد بــرای جــای گیــری درســت بــر روی صحنــه بــه آن هــا تذکــر داده
شــود  .خیلــی از کارگــردان هــا بــرای رفــع ایــن مشــکل  ،بــر روی صحنــه چســب میزننــد ولــی مــن ایــن کار را
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نمــی کنــم بلکــه ســعی مــی کنــم بچــه هــا در تمرینــات بــه ایــن نقطــه برســند  .ولــی در کل بــا بچــه هــا راحــت تــر هســتم و کمتــر
اذیتــم مــی کننــد ”.

شــاهرخی در خصــوص اضافــه شــدن بخــش ” بــه عــاوه تئاتــر فجــر ” بــه جشــنواره و اســتقبال مخاطبیــن از ایــن بخــش
گفــت  ” :مــن مدیــر هنــری فانــوس هســتم  .امســال مرکــز هنرهــای نمایشــی  ۱۰ ،ســالن را بــرای بخــش ” بــه عــاوه فجــر ” انتخــاب

کــرد کــه خوشــبختانه فانــوس هــم جــزو آنهــا بــود  ،بــه نظــرم ایــن اتفــاق خیلــی خوبــی اســت  .بایــد کمکــم بخــش خصوصــی زمــام
امــور را در دســت بگیــرد و مرکــز هنرهــای نمایشــی بــه ســالن هــا کمــک کنــد تــا آن هــا جشــنواره را برگــزار کننــد  .ایــن خیلــی
اتفــاق دلنشــین تــری اســت چــون مــی تــوان گفــت کــه کل ســالن انگیــزه دارنــد و میتواننــد آن را گســترش دهنــد و همچنیــن
نــوآوری داشــته باشــند ”.

وی افــزود “ :مــا میگوییــم بخــش خصوصــی همــه دارای اهدافــی هســتند و بــه آن ســمت میرونــد ولــی بخــش عمومــی معمــوالً
کارمنــدوار کار مــی کننــد و تئاتــر کار روتیــن آن هــا اســت  .دنیــا نیــز بــه ایــن ســمت مـیرود و بــه نظــرم بــد نیســت کــه مــا هــم
بــا کمکهــای درســت بــه ایــن ســمت برویــم  ،یعنــی بایــد کمــک هایــی کــه بــه ســالن هــا مــی شــود و هزینــه هایــی کــه ســالن هــا
دارنــد  ،درســت باشــد و بتواننــد از نظــر مالــی ســالنها را حمایــت کننــد  .مــا تــا ایــن لحظــه اســتقبال خوبــی داشــتیم و شــبی نبــوده
اســت کــه ســالن گنجایــش داشــته باشــد و فــرد دیگــری وارد ســالن شــود  .تــا ایــن لحظــه نیــز اســتقبال از تماشــاخانه فانــوس بســیار
خــوب بــوده و مــا خوشــحال هســتیم ”.
نــدا شــاهرخی در پایــان در رابطــه حــوزه کــودک و نوجــوان گفــت  ” :مــا االن آموزشــگاه هــای زیــادی مــی بینیــم ولــی متاســفانه
خیلــی از آنهــا غیــر اســتاندارد هســتند و بچــه هــا را بــا شــکل دیگــری از بازیگــری آشــنا مــی کننــد  ،مــن بــه جوانانــی درس میدهــم
ا بــه کالس هــای نوجوانــان رفتــه انــد و چیزهایــی در آنجــا بــه آنهــا گفتــه شــده کــه کامـ ً
کــه قبـ ً
ا اشــتباه بــوده اســت  .بعضیهــا
فکــر میکننــد چــون کار کــودک و نوجــوان اســت الزم بــه آمــوزش آنچنانــی نــدارد و الزم بــه اجــرای آن نیســت و خیلــی ســطحی
مــی گیرنــد در حالــی کــه ایــن ســن کــودک و نوجــوان بســیار مهــم اســت و بایــد حــوزه تئاتــر مــا روی ایــن بخــش ســرمایهگذاری
کنــد ”.
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” منایــش یرمــای درون مــن ” بــه نویســندگی و
کارگردانی ســــتاره تربیز زاده در بخـــش ” نســل
نــو ” و ” مســابقه تئاتــر جــوان ” ســی و پنجمین
جشــنواره بیــن املللــی تئاتــر فجــر حضــور دارد
 .بــه بهانــه ایــن اجـرا در تــاالر اســتاد انتظامــی
خانــه هرنمنــدان خربنــگار تئاتــر فســتیوال بــه
رساغ ســتاره تربیــز زاده ؛ نویســنده  ،کارگــردان
و بازیگــر ایــن منایــش رفــت و در رابطــه ایــن
منایــش و اضافــه شــدن بخــش مســابقه جــوان
بــه جشــنواره بــه گفــت و گــو نشســت کــه در
ادامــه مــی توانیــد ماحصــل آن را بخوانیــد :
ســتاره تبریــز زاده  ،کارگــردان نمایــش ” یرمــای درون مــن ” درخصــوص ایــده ایــن متــن کــه برگرفتــه از نمایشــنامه
” یرمــا ” لــورکا اســت  ،توضیــح داد “ :هرکســی نمایشــنامه یرمــا را بخوانــد نمــی توانــد نســبت بــه آن بــی تفــاوت باشــد  ،مــا

نیــز وقتــی ایــن متــن را خواندیــم  ،همیــن حــس را داشــتیم  .نکتــه قابــل توجــه ایــن نمایشــنامه  ،ایجــاد تصاویــری بــود کــه بــا
خوانــدن متــن  ،درذهنمــان شــکل مــی گرفــت  .بــه طــوری کــه ایــن اتفــاق بیشــتر از دیالــوگ هــای متــن  ،بــرای مــا تاثیــر گــذار
بــود  .بــه همیــن خاطــر اجــرا را بــه ســمت پرفورمنــس-آرت دراماتیــک بردیــم  .شــخصیت هایــی را کــه در متــن اصلــی دوســت
داشــتیم  ،انتخــاب و برجســته کردیــم و از آنهــا در نمایــش اســتفاده کردیــم“ .
وی بــا اشــاره بــه تمرینــات ایــن گــروه گفــت  ” :بازیگــران ایــن نمایــش بــه مــدت ســه مــاه تمریــن تمرکــز و حســی داشــتند
 .بعــد از ســه مــاه  ،شــروع بــه اتــود زدن کردیــم  .مــن مــوارد الزم را بــه بازیگــران مــی گفتــم و آنهــا اتــود مــی زدنــد  ،بعــد
طراحــی را شــروع کردیــم  .چــون معتقــد هســتم همــه چیــز بایــد از درون بازیگــر بیــرون بیایــد و فکــر مــی کنــم ایــن اتفــاق در
ایــن نمایــش افتــاده اســت “ .

ایــن کارگــردان ضمــن رضایــت منــدی از اجــرای نمایــش ” یرمــای درون مــن “ دربــاره اضافــه شــدن بخــش
مســابقه جــوان بــه جشــنواره امســال گفــت  “ :مــن پیــش از ایــن تجربــه حضــور در تئاتــر فجــر را نداشــتم  .ایــن

اولیــن بــار اســت کــه بــا گروهــم در جشــنواره تئاتــر فجــر حضــور دارم  .خیلــی خــوب اســت کــه ایــده هــای نــو در
یــک رقابــت ســالم اجــرا مــی شــوند “ .
وی در پایــان افــزود  ” :ایــن تجربــه بــرای کســانی مثــل مــا کــه تــازه مــی خواهیــم کار تئاتــر را شــروع کنیــم  ،بســیار
بــه جــا و درســت اســت و مطمئنــا تجربــه ای فــوق العــاده بــرای همــه مــا خواهــد بــود “ .
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نقدی بر نمایش « صوراسرافیل « به کارگردانی عامر مسافر آستانه

پناهجویان سرزمین نیکبختی های گمشده

« صوراســرافیل » برداشــت آزادی اســت از رمــان
معــروف «دفتــر بــزرگ» نوشــته آگوتــا کریســتوف
معــروف تریــن نویســنده معاصــر ســوئیس  .ایــن
رمــان اولیــن بخــش از تریلــوژی (ســه گانــه)
کریســتوف اســت  .دو رمــان دیگــر «مــدرک» و
«دروغ ســوم» از نظــر کیفیــت ادبــی و شــهرت بــه
پــای رمــان اول نمــی رســند  .هــر ســه رمــان بــه
فارســی ترجمــه شــده انــد « .دفتــر بــزرگ» بــه
چــاپ هشــتم در ایــران رســیده اســت .
داســتان از زبــان دو بــرادر دوقلــو روایــت مــی شــود
کــه در گیــر و دار جنــگ بــه مادربــزرگ خشــن
و بداخــاق شــان ســپرده مــی شــوند  .آن دو در
خانــه مادربــزرگ و در بطــن ســرزمینی جنــگ زده
تجربیــات ســختی را پشــت ســر مــی گذارنــد کــه خــارج از تــوان و تحمــل هــر کــودک یــا نوجوانــی اســت .
«دفتــر بــزرگ» قابلیــت تبدیــل شــدن بــه نمایــش صحنــه ای و تلــه تئاتــر را نــدارد و در خوشــبینانه تریــن حالــت مــی تــوان آن
را مناســب ســینما و بــا کمــی اغمــاض نمایــش رادیویــی دانســت ؛ طبعــا بخــش هــای قابــل توجهــی از رمــان بــه علــت کمبــود
امکانــات و عــدم بازســازی فضــای رخدادهــا بــه نمایشــنامه و نمایــش راه نیافتــه انــد .
شــخصیت هــا همانــی نیســتند کــه در رمــان هســتند .کــم و زیــاد شــده انــد مثــا از دو بــرادر دوقلــو ( لــوکاس و کالوس ) فقــط
یــک نفــر در صحنــه حضــور دارد ؛ چنیــن تغییــری احتمــاال بــه خاطــر کمبــود بازیگــر خردســال مناســب نقــش در تئاتــر ایــران
اجتنــاب ناپذیــر بــوده اســت  .ایجــاد تحــول در شــخصیت هــای علــی الظاهــر تأثیرناپذیــر یــا ســخت تأثیرپذیــر رمــان بــر عهــده
بــرادران دوقلــو گذاشــته شــده اســت  .در عالــم واقــع قاعدتــا ایــن بزرگســاالن هســتند کــه کــودکان و نوجوانــان را متحــول مــی
کننــد امــا کریســتوف خــاف ایــن قاعــده عمــل کــرده اســت  .ســیاوش پاکــراه و عامــر مســافر آســتانه ایــن تحــول آفرینــی را
بســیار خــوب از آب در آورده و باورپذیــر کــرده انــد  .پســربچه روح زندگــی را در صحنــه مــی دمــد و شــخصیت هــا باالخــص افســر
را در اوج ناامیــدی از پنــاه بــردن بــه دنیــای درون و خودویرانگــری مــی رهانــد  .مادربــزرگ نمایــش بــا مادربــزرگ رمــان تفــاوت
ماهــوی دارد  .او در رمــان شــخصیتی خــل وضــع  ،خشــن و شــلخته دارد امــا در نمایــش پیرزنــی اســت طمــاع کــه بــا کمــی
تــاش مــی تــوان بــه راهــش آورد  .مادربــزرگ در «دفتــر بــزرگ» یکــی از شــخصیت هــای کلیــدی اســت امــا در
«صوراســرافیل» تــا حــد یــک کاراکتــر حاشــیه ای تنــزل کــرده اســت .
اگــر چــه در جریــان تبدیــل رمــان بــه نمایشــنامه جــرح و تعدیــل تــا حــدودی اجتنــاب ناپذیــر اســت امــا حاصــل کار
مسافرآســتانه فاصلــه قابــل توجهــی بــا متــن اصلــی دارد  .رمــان از لحــاظ ســبک نگارشــی  ،ماجراپــردازی و شــخصیت
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پــردازی فــوق العــاده قــوی اســت و بــه شــدت خواننــده را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد امــا نمایــش اینچنیــن نیســت  .زبــان نمایشــنامه
و لحــن نمایــش بــه قــدر کافــی پختــه و تأثیرگــذار نیســت  ،تأثیــری اگــر هســت بیشــتر نشــأت گرفتــه از حضــور ایلیــا نصرالهــی ،
بازیگــر خردســال نمایــش اســت کــه نقــش محولــه را بســیار کــم نقــص ایفــا مــی کنــد و حضــورش بــرای تماشــاگر ایرانــی تازگــی دارد .
تــاش خاصــی از جانــب ســیاوش پاکــراه بــه عنــوان نمایشــنامه نویــس بــرای نمایشــی کــردن «دفتــر بــزرگ» و وفــاداری خــط بــه
خــط مشــهود نیســت  ،بــه نظــر مــی رســد او بیشــتر در پــی دســتیابی بــه نوعــی زبــان فاخــر و دیــدگاه مســتقل بــا لحــاظ کــردن
روح کلــی حاکــم بــر رمــان در نمایشــنامه بــوده اســت  .دیالــوگ هــا چنــد جــا بــه بیانیــه هــای سیاســی و فلســفی تبدیــل مــی شــوند
و از همیــن رو مخاطــب را خســته کــرده و بــه ریتــم نمایــش لطمــه مــی زننــد  .رمــان البتــه مشــخصا قــوی تــر و قابــل دفــاع تــر از
نمایشــنامه اســت  .بخــش هــای زیــادی از رمــان بــه نمایــش راه نیافتــه انــد  .موقعیــت هــای نمایشــی در آســتانه خلــق یــا در جریــان
پــرورش و گســترش ایــده  ،متوقــف مــی ماننــد  .ارتبــاط تماتیــک محکــم بیــن قطعاتــی از رمــان «دفتــر بــزرگ» کــه در نمایــش مــورد
اســتفاده قــرار گرفتــه انــد  ،وجــود نــدارد .
کارگــردان از خشــونت عریــان رمــان کریســتوف بســیار کاســته اســت  .طنــز پنهــان و بســیار ظریــف جــاری در «دفتــر بــزرگ» بــه
مــدد بــازی خــوب هنرپیشــه هــا و هدایــت صحیــح کارگــردان  ،بــا همــان ظرافــت بــه نمایــش نیــز تســری یافتــه اســت  .کاظم ســیاحی
بهتریــن بازیگــر نمایــش اســت  .بــازی روان و راحــت او تحســین برانگیــز اســت  .اوج هنرنمایــی ســیاحی در لحظاتــی رقــم مــی خــورد
کــه دو پدیــده متضــاد جنــگ و عشــق را بــا کالم و میمیــک توصیــف مــی کنــد  .مهــدی حســینی نیــا در ایفــای نقــش دشــوار کشــیش
موفــق اســت  .او ایســت هــای مناســب  ،بــدن منعطــف و بیــان بســیار خوبــی دارد .
بخــش هایــی از مضامیــن جنســی رمــان حیــن ترجمــه حــذف شــده انــد  .در نمایشــنامه و نمایــش حتــی رگــه هــای کمرنگــی از ایــن
دســت مضامیــن مشــهود نیســت  .مســافر آســتانه بســیار اخــاق گرایانــه و بــا چشــم بســتن عامدانــه بــر زشــتی هــا و پلشــتی هــای
جهانــی کــه کریســتوف خلــق کــرده  ،نمایــش «صوراســرافیل» را روی صحنــه بــرده اســت  .ایــن کــه اتخــاذ چنیــن موضــع و دیدگاهــی
ریشــه در عقایــد کارگــردان دارد یــا بــه خاطــر گریــز از ممیــزی اســت  ،بــر مــا پوشــیده اســت .
نمایــش از فضاســازی نســبتا موفقــی برخــوردار اســت  .رمــان و بــه تبــع آن  ،نمایــش از زبــان و دیدگاهــی جهــان شــمول برخوردارنــد
 ،ســن دایــره ای و چرخــان نمایــش کــه نمــادی اســت از کــره زمیــن  ،بــا ایــن زبــان و دیــدگاه مطابقــت کامــل دارد  .ماشینیســت
هــا (کارگــران صحنــه) در چرخانــدن ســن دوار موفــق عمــل مــی کننــد  .در تئاتــر ایــران معمــوال بــه طراحــی لبــاس ماشینیســت هــا
اهمیــت داده نمــی شــود امــا در نمایــش «صوراســرافیل» ایــن نکتــه مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت کــه از وســواس
و دقــت وافــر کارگــردان و ارزشــی کــه او بــرای جزئیــات کارش قائــل اســت  ،خبــر مــی دهــد  .پوشــش ماشینیســت
هــا بــا فضــای آخرالزمانــی نمایــش همخوانــی کامــل دارد  .پوشــش کاراکترهــا ســاده امــا هوشــمندانه اســت و از جهــان
رمــان برمــی خیــزد  .هویــت صوتــی نمایــش وامــدار موســیقی کلیســایی و آمیختــه بــه طنیــن ناقــوس هــای کلیســا
اســت  .بخشــی از طراحــی میزانســن هــای نمایــش بــا اســتفاده از نورپــردازی محقــق شــده اســت  .کارگــردان از نــور
بســیار خــوب بــرای تمرکزگرایــی و تمرکززدایــی در صحنــه بهــره جســته اســت  .اســتفاده خالقانــه از چــراغ قــوه بــه
عنــوان یــک منبــع نــوری جــزء نقــاط قــوت اجــرا اســت  .نمایــش از ویرانگــری جنــگ و تحــول انســان هــا در مصــاف
بــا حــوادث و مصائــب زندگــی مــی گویــد و ایــن پیــام را بــه خوبــی بــا اتــکاء بــر صحنــه متحــرک گــردان و دوار و
فضــای مالیخولیایــی  ،وهــم آلــود و بــی مــرزش بــه مخاطــب انتقــال مــی دهــد .
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عامــر مســافر آســتانه حداقــل در اجــرا  ،باالخــص در صحنــه نهایــی  ،بیشــتر تحــت تأثیــر نمایــش در یــاد ماندنــی و درخشــان
«فهرســت» بــه کارگردانــی رضــا ثروتــی اســت تــا رمــان آگوتــا کریســتف! او بــا کاراکترهــای رمــان «دفتــر بــزرگ» همــان پیــام
نمایــش «فهرســت» را در قالبــی دیگــر و البتــه بســیار جمــع و جــور و محــدود  ،تکــرار کــرده اســت !
در جهــان برزخــی «صوراســرافیل» همــه چیــز حتــی آدم هــا عامدانــه در هالــه ای از ابهــام فــرو رفتــه انــد ؛ راز و رمزهــای ایــن
جهــان مبهــم بــه واســط کدهایــی کــه نمایشــنامه نویــس و کارگــردان ارائــه داده انــد  ،ناممکــن نیســت اتفاقــا بســیار هــم لذتبخش
اســت امــا نکتــه مهــم در ایــن میــان ایدئولــوژی گنــگ و پیچیــده نمایــش اســت کــه گاه ســد راه گــره گشــایی از مضامیــن و الیــه
هــای پنهــان اجــرا مــی شــود  .نمایــش بــا همــه ضعــف هایــش در نهایــت موفــق مــی شــود تماشــاگر را تــا انتهــا بــه دنبــال خــود
بکشــاند و چشــم انــداز تــازه ای بــه روی او بگشــاید .

دکتر شهرام خرازی ها  -دپارتمان نقد تئاتر فستیوال
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پیام عزیزی  :وضعیت تئاتر شازند خوب نیست / .
از روند برنامه ریزی و مدیریت جشنواره رضایت دارم .
منایــش خیابانــی ” داســتان مــردم ” بــه
نویســندگی و کارگردانــی پیــام عزیــزی در
بخــش مســابقه ســی و پنجمیــن جشــنواره
بیــن املللــی تئاتــر فجــر بــه روی صحنــه
رفــت  .بــه بهانــه اج ـرای ایــن منایــش در
جشــنواره خربنــگار تئاتــر فســتیوال گفــت
و گویــی بــا کارگــردان ایــن منایــش انجــام
داده اســت کــه ماحصــل آن را مــی توانیــد
در ادامــه بخوانیــد :
پیــام عزیــزی در رابطــه اجــرای ” داســتان مــردم ” گفــت  ” :مــن اســم ایــن اجــرا را تئاتــر بــی دیــوار گذاشــته ام  .در آن
ســعی مــی کنــم تمــام قصــه را از تماشــاگر بگیــرم و بازیگــران را از مــردم و تماشــاگران انتخــاب کنــم  .ایــن روش تکنیکــی اســت
کــه از آگوســتو بــوآل اقتبــاس کــردم و تغییراتــی در آن بوجــود آوردم و ســعی کــردم بــا فرهنــگ جامعــه مــان و بــا تکنیــک هــای
جدیــدی کــه در ذهنــم بوجــود آمــده و آن را تجربــه کــرده ام  ،همخوانــی داشــته باشــد ”.
وی در پاســخ بــه اینکــه آیــا مــی تــوان ایــن نمایــش را تئاتــر شــورایی نامیــد  ،گفــت  ” :خیــر  ،نــگاه تئاتــر شــورایی فــرق
میکنــد  ،مــا رونــد قصــه را در آن نمیبینیــم  .در تئاتــر شــورایی مســئله ای مطــرح مــی شــود و نظرهایــی در جهــت اصــاح یــک
معضــل گرفتــه مــی شــود ولــی در اینجــا هــدف تئاتــر شــورایی نیســت  .مــا از مــردم مشــارکت میگیریــم ولــی شــورا نیســت .
در واقــع اینگونــه نیســت کــه مــا در رابطــه بــا ایــن مســئله از مــردم شــور بگیریــم  ،مــن مشــارکت تماشــاگران را بــرای قصــه ای
کــه قــرار اســت ســاخته شــود  ،دارم ”.
عزیــزی بــا بیــان اینکــه نمایــش ” داســتان مــردم ” اثــری بداهــه بــوده اســت گفــت  ” :هــر اجرایــی کــه از ایــن نمایــش
ببینیــد  ،بــا اجــرای دیگــر آن متفــاوت اســت  ،در ایــن نمایــش بــر اســاس آرزویــی کــه مــردم مــی کننــد  ،جلــو مــی رویــم  .در
اجــرای قبلــی مــن کســی بــود کــه مــی خواســت نماینــده مجلــس شــود  ،مــا ســعی کردیــم ایــن آرزو را بــرآورده کنیــم  .فــرد
دیگــری مــی خواســت خلبــان شــود و دیگــری خواننــده  ،بازیگــر  ،وکیــل و شــغل هــای مختلــف دیگــر  .آرزوی دیگــری ایــن بــود
کــه بچــه هــا هرگــز گریــه نکننــد  .مــن هــر دفعــه ســعی کــردم یــک آرزو را بازســازی کنــم ”.
وی در رابطــه بــا اســتقبال مخاطبــان شــهر شــازند از تئاتــر خیابانــی و تئاتــر صحنــه ای  ،گفــت  ” :وضعیــت
تئاتــر در آنجــا هــم مثــل شهرســتان هــای دیگــر خــوب نیســت  ،مــن اغلــب در تهــران کار مــی کنــم ولــی چــون
اهــل شــازند هســتم  ،نمایشــم را از آنجــا وارد جشــنواره کــردم ”.

پیــام عزیــزی در پایــان اســتقبال مــردم را از بخــش خیابانــی جشــنواره بســیار خــوب ارزیابــی کــرد و در رابطــه
بــا مدیریــت و برنامــه ریــزی جشــنواره در بخــش خیابانــی گفــت  ” :تــا االن همــه چیــز خــوب پیــش رفتــه و
راضــی هســتم  ،از تمــام کســانی کــه بــرای جشــنواره زحمــت کشــیده انــد نیــز تشــکر مــی کنــم ”.
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ابوالفضل طبسی  :متاسفانه اکثر آیین های شادمانه رو به فراموشی است .
منایــش خیابانــی ” بــزم و رزم ” به نویســندگی
و کارگردانــی ابوالفضــل طبســی از ســبزوار
از جملــه منایــش هایــی بــود کــه در ســی و
پنجمیــن جشــنواره تئاتــر فجــر در محوطــه
تئاتــر شــهر اجــرا شــد  .بــه همیــن بهانــه
خربنــگار تئاتــر فســتیوال گفــت و گویــی بــا
کارگــردان ایــن منایــش آیینــی داشــته اســت
کــه مــی توانیــد آن را در ادامــه بخوانیــد .

ابوالفضــل طبســی بــا بیــان اینکــه نمایــش آیینــی ” بــزم رزم ” یــک آییــن یــاوری اســت کــه کاشــت  ،داشــت و برداشــت
و ســپس آییــن هــای عروســی کــه در حــال حاضــر بــه فراموشــی ســپرده شــده اســت  ،را روایــت مــی کنــد  ،در توضیــح
آن گفــت  :در ایــن قصــه درواقــع بزمــی برپــا اســت کــه ایلچــی مغــول بــه مجلــس عروســی حملــه ور مــی شــود و عــروس را مــی

دزد  .مردمــان دیــار بیهــق بــرای دفــاع از نامــوس و وطــن خویــش قیــام مــی کننــد و مغــول را شکســت مــی دهنــد کــه درواقــع
قیــام ســربداران یــا همــان نهضــت ســربداران شــکل مــی گیــرد  .ایــن نمایــش موزیــکال در مــدت زمــان ۲۰دقیقــه بــا ســازهای
کوبــه ای و ســرنا روایــت مــی شــود کــه کاری حماســی و نشــات گرفتــه از فرهنــگ عامــه ی دیــار ســربداران اســت .

وی در ادامــه در مــورد اجــرای آییــن هــای نمایشــی در اعیــاد و مراســم هــای مختلــف در ســبزوار و حفــظ ایــن آییــن
هــا گفــت  :اکثــر روســتاها هنــوز میــراث دار فرهنــگ عامــه ی خودشــان هســتند و ایــن ســنت هــا را نگــه داشــته انــد و احیــا
مــی کننــد ولــی متاســفانه اکثــر آییــن هــای شــادمانه رو بــه فراموشــی اســت و در حــال از دســت رفتــن اســت  .امــا مــا در قالــب
مرکــز مطالعــات هنرهــای آیینــی  -ســنتی در شهرســتان ســبزوار نســبت بــه گــردآوری ایــن آییــن هــا و حــوزه ی فولکلــور و مــردم
شناســی اقــدام کــرده ایــم و تمــام ایــن آییــن هــا  ،هــم آییــن هــای ســوگ و هــم آییــن هــای شــادمانه ثبــت و ضبــط مــی شــود
و در قالــب آثــار نمایشــی یــا تلویزیونــی یــا حتــی پژوهشــی بــرای مخاطــب عرضــه مــی شــود .

ایــن کارگــردان تئاتــر همچنیــن در مــورد وضعیــت تئاتــر بــه ویــژه تئاتــر خیابانــی در ســبزوار و اســتقبال مــردم
از ایــن نمایــش هــا توضیــح داد  :اگــر صرفــا بخواهــم بگویــم آییــن هــا ی شــادمانه  ،زیــاد اجــرا نمــی شــود ولــی در
ســبزوار آییــن هــای تعزیــه هــای مناســبتی یــا تعزیــه هــای مضحــک بــه صــورت مســتمر در حــال برگــزاری اســت.
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خیلــی از نســخ تعزیــه در ســبزوار و اقصــی نقــاط ســبزوار ،در روســتاها در حــال اجــرا اســت  .در مــاه محــرم و صفــر حداقــل ۶۰
مجلــس تعزیــه غریــب و مناســبتی اجــرا مــی شــود و در ایــن زمینــه خیلــی فعــال اســت و کار مــی کننــد  .چنــد ســال هــم هســت
در حــوزه نمایــش هــای میدانــی و آیینــی دوســتان در جشــنواره هــای مختلــف فعــال هســتند و حضــور دارنــد  .ســبزوار در بخــش
خیابانــی در حــال حاضــر تقریبــا فعــال اســت و بچــه هــا بــه صــورت مســتمر کار مــی کننــد .

طبســی در پایــان بــا بیــان اینکــه امســال اولیــن ســالی بــود کــه در جشــنواره تئاتــر فجــر شــرکت کــرده اســت  ،در مــورد
حضــور در ســایر جشــنواره هــای داخلــی و خارجــی گفــت  ۲ :ســال در جشــنواره مریــوان شــرکت کــردم ،معمــوال در جشــنواره
امــام رضــا شــرکت داشــته ام  ،امســال در جشــنواره یاســوج شــرکت کــرده ام  .همچنیــن در جشــنواره بینالمللــی لبنــان کــه پیــام
آن صلــح و دوســتی بــود  ۲ ،کار از مــن شــرکت داشــت و تــا پایــان ســال نیــز دو جشــنواره خارجــی هســت کــه بــا کارهــای فرهنــگ
عامــه و آیینــی در خدمــت دوســتانمان در خــارج از کشــور خواهیــم بــود .
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نقدی بر نمایش « از زیرزمین تا پشت بام» به کارگردانی افسانه ماهیان :

مستند  ،هنرمندانه  ،امیدبخش

افســانه ماهیــان را بــا تئاترهــای مســتندش دوســت
دارم .
او تئاتر را می شناسند .
همراهــی اش و گــروه شــدنش بــا مهیــن صــدری
حســاب شــده  ،اصولــی و صــد البتــه هنرمندانــه
اســت .
مهیــن صــدری در مقــام نویســنده ی “هــم هوایــی”
و ” از زیــر زمیــن تــا پشــت بــام” بــه خوبــی اثبــات
کــرده اســت کــه تئاتــر مســتند را مــی شناســد ،
موقعیــت شــناس اســت  ،جمــع آوری مســتندات را
بلــد اســت  ،جســارت دارد و در تبدیــل یــک امــر
مســتند و در واقــع صلــب بــه یــک امــر دراماتیــک و
نــرم و هنرمندانــه  ،مســیر را بــه خوبــی پیــدا کــرده
اســت و از پــس ایــن امــر بــه خوبــی برآمــده اســت  .و در ادامــه ی تــاش بــه ثمــر رســیده ی مهیــن صــدری در ” هــم هوایــی ”
و ایــن بــار در ” از زیرزمیــن تــا پشــت بــام ”  ،افســانه ماهیــان بــه عنــوان کارگــردان بــا شــناختی کــه از تئاتــر دارد  ،بــا شــناختی
کــه از ابعــاد و آثــار یــک تئاتــر مســتند دارد  ،بــا نــگاه درســتش بــه مخاطــب و جامعــه شناســی آن و بــی شــک بــا تحلیــل آثــار
و اثــرات یــک تئاتــر مســتند بــر جامعــه ی هــدف  ،در تبدیــل نمایشــنامه هــای مهیــن صــدری بــه یــک اثــر صحنــه ای جهــان
شــمول ( علــی رغــم ســوژه هــای غیــر جهانــی ) بســیار موفــق عمــل کــرده اســت  :هــم در “هــم هوایــی” و هــم ایــن روزهــا در ”
از زیــر زمیــن تــا پشــت بــام ” .
در توضیــح تئاتــر مســتند همیــن بــس کــه هســته ی تشــکیل دهنــده آن یــک ســند واقعــی  ،یــک روایــت مســتند اســت .
مســتنداتی کــه بایــد دراماتیــک شــوند و در قیــاس بــا انــواع غیرمســتند تئاتــر  ،برخــی آن را نگاهــی کوپرنیکــی بــه تئاتــر توصیــف
کــرده انــد  ،گونــه ای از تئاتــر کــه در اروپــا شــاید حــدود  ۲۰۰ســال قبــل آغــاز شــد* و امــروز روز در تئاتــر مــا بســیار مــورد توجــه
قــرار گرفتــه اســت و بســیاری بــه ویــژه جوانــان را بــه ســوی خــود جــذب کــرده اســت ؛ کــه خــب بــی شــک اولیــن حــرکات و
اولیــن گام هــا  ،آزمــون و خطاهایــی هســتند اغلــب غیــر قابــل دیــدن  ،بــه جــز اســتثنائاتی کــه توســط حرفــه ای هــای تئاتــر و از
پــس تجربــه ی ســالیان رخ مــی دهــد  ” :از زیــر زمیــن تــا پشــت بــام ” از همیــن اســتثنائات دیدنــی و فرامــوش نشــدنی اســت .
رخــداد واقعــی و هســته اولیــه ایــن نمایــش قتــل پــر هیاهــو و عجیــب ســه جــوان ایرانــی در آمریــکا توســط یکــی
از دوستانشــان و بعــد خودکشــی قاتــل احتمالــی  ،جوانانــی کــه در ایــران موســیقی راک را زیرزمینــی دنبــال مــی
کردنــد و بــرای فعالیــت علنــی و شــرکت در فســتیوال هــا و  ...بــه آمریــکا مهاجــرت کردنــد :
” یلــو داگــز” ( حتمــا نامشــان را شــنیده ایــد و اخبــار مرگشــان را شــنیده ایــد و اگــر نمــی دانیــد هــم ایــن لینــک
** مــی توانــد بــه شــما کمــک کنــد ! )
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ایــن ماجــرا در تبدیــل بــه نمایشــنامه مســیر دشــواری را طــی نکــرده اســت  ،جمــع آوری مســتندات و دراماتیــک کــردن آنهــا و
صــد البتــه تعییــن چگونگــی روایــت و زمــان بنــدی آنهــا  ،چــرا کــه خــود واقعــه بــه قــدر کافــی دراماتیــک اســت .
امــا اجــرای چنیــن واقعــه ای روی صحنــه  :بهــره بــردن از چــه طراحــی صحنــه ای ؟ چــه طراحــی میزانســنی ؟ کــدام بازیگــران
؟ چــه حجــم از موســیقی ؟ چــه حجــم از نــور ؟ و صــد البتــه چگونــه گفتــن ماجــرا ؟ همــه ی اینهــا بســیار بســیار دشــوار اســت
 .چــرا کــه تئاتــر مســتند اگــر دچــار انــواع ممیــزی  ،چــه خودسانســوری و چــه انــواع دیگــر آن شــود  ،یکســره نابــود مــی گــردد
 ،پــس بایــد هوشــمندانه عمــل کــرد ؛ آن هــم در روایــت چنیــن ماجرایــی کــه هــم چنــدان قدیمــی نیســت و هــم حساســیت
هــای خــاص خــود را بــه همــراه دارد .
ماهیان در این مسیر بسیار هوشمند و بسیار هنرمندانه عمل کرده است .
انتخــاب بازیگــران عالــی اســت  :بگذاریــد بــرای اولیــن بــار اعتــراف کنــم کــه صابــر ابــر را در هیــچ نقشــی ( در تئاتــر ) دوســت
نداشــته ام  ،مگــر ایــن پرســوناژ  ،آن هــم بــه علــت توانایــی بــاالی کارگــردان در کنتــرل او و بــی شــک حــذف اکــت هــا یــا بهتــر
بگویــم  -اوراکــت هــا  -ی صابــر ابــر .
الهــام کــردا  ،انتخابــی عالــی اســت  ،یــک خواهــر داغ دیــده ی واقعــی کــه یــک تنــه هــم پرســوناژ ” رفیــع ” را شــخصیت پــردازی
مــی کنــد  ،هــم خــودش را و هــم خانــواده اش را و در ایــن امــر بخــش زیــادی از موفقیــت نمایــش مرهــون بــازی خــوب بازیگــر
اســت .
دیگــر اینکــه انتخــاب یــک بازیگــر غیــر ایرانــی کــه فارســی را خــوب و بــه انــدازه بلــد اســت بــرای یــک پرســوناژ غیــر ایرانــی
عالــی اســت  .او نــه تنهــا بــرای مخاطــب جــذاب اســت  ،بلکــه درســت و بــه جــا انتخــاب شــده اســت  ،انتخابــی فــارغ از تأثیــری
کــه مــی توانــد روی مخاطــب ایرانــی داشــته باشــد .
و شــاید ضعیــف تریــن و تیپیــکال تریــن بــازی از آن هوتــن شــکیبا باشــد کــه تنهــا شــوخی هــای گاه و بیــگاه اش  ،او و پرســوناژ
مربــوط بــه او را ســرپا نگــه مــی داشــت .
در صحنه از هیچ دکوری خبری نیست  ،تنها آکسسوار صحنه  ،هدفون های قرمز رنگی است که در اختیار
بازیگران قرار گرفته است  ،همین  .یک صحنه خالی که با نور معنادار می شود  ،پرسوناژ می یابد و
در بیان قصه به یاری گروه بازیگران می آید .
دیگــر عنصــری کــه پرســوناژ دارد  ” ،صــوت ” اســت  ” ،صــدا ” اســت  ،نــه صرفـاً موســیقی  ،بلکــه یکایــک اصواتــی کــه در طــول
نمایــش بــه گــوش مخاطــب مــی رســد  ،بــه ” صــدا ” پرســوناژ مــی بخشــد و در فضاســازی نمایــش  ،در حفــظ میزانســن  ،در
فعــال بــودن میزانســن و نهایتــا در بیــان روایــت اصلــی نمایــش بســیار کارآمــد اســت .
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اســتفاده از هاشــف هــای پنهــان شــده در لبــاس بازیگــران برخــاف نمونــه هــای غیــر اصولــی رایــج در تئاتــر مــا  ،ایــن بــار بســیار
کارآمــد اســت و بســیار درســت اســتفاده شــده اســت و میزانســن ؛ طراحــی اکــت هــا  ،فاصلــه بازیگــران از تماشــاچی هــا و یــا از
یکدیگــر  ،اســتفاده از هاشــف را لــوث نمــی کنــد  ،آن را بــرای تماشــاچی غیرحرفــه ای لــو نمــی دهــد و بــر اســاس ابــژه نمایــش
بســیار کارآمــد اســت :تئاتــر مســتند .
و نهایتــا اینکــه گرچــه ماهیــان در ” از زیــر زمیــن تــا پشــت بــام ” بــه بیــان درد مــی پــردازد  ،فاجعــه را از عمــق و بــا ذره بیــن بــه
تماشــاچی ارائــه مــی دهــد و درد جــاری در آن واقعــه را چــون یــک ســیلی بــه صــورت تماشــاچی مــی کوبــد  ،امــا اصــا و اساســا
قصــد ســیاه نمایــی و گســترش نــا امیــدی نــدارد  ،ماهیــان بــه ویــژه در ” از زیــر زمیــن تــا پشــت بــام ” از نــور شــروع مــی کنــد ،
از بــاال شــروع مــی کنــد  ،تماشــاچی را بــه عمــق درد و تاریکــی پرتــاب مــی کنــد و بعــد بــا اضافــه کــردن رگــه هــای نــور  ،خطــوط
شــفافی کــه بــه مــرور روشــن و روشــن تــر مــی شــوند  ،امیــد را القــاء مــی کنــد  ،کــه ایــن امیــد  ،بــا الیــه هایــی از رویاگونگــی در
پایــان بنــدی نمایــش بــه اوج خــود مــی رســد .
“از زیرزمیــن تــا پشــت بــام” یــک تئاتــر مســتند حقیقــی اســت کــه نــه تنهــا مســتندات را در قالــب تئاتــر بیــان مــی کنــد و بســیاری
را از اتفاقــی واقعــی آگاه مــی ســازد  ،ســرگرم مــی کنــد  ،تماشــایش لــذت بخــش اســت  ،همــه فهــم اســت ؛ بلکــه راه هــم نشــان
مــی دهــد  ،راه حــل هــم ارائــه مــی کنــد .
و مگر ما از تئاتر چیزی بیشتر این می خواهیم ؟
-------------------------------------------------------------------------* بســیاری معتقدنــد تئاتــر مســتند را گئــورگ بوشــنر ( ) Georg Buchnerخلــق کــرد و او را کوپرنیــک یــا گالیلــه تئاتــر مــی
داننــد کــه تئاتــر را هرچــه بیشــتر بــه واقعیــت نزدیــک کــرد  :بــا آثــاری چــون ” مــرگ دانتــون ”  ” ،ویتســک ” و  . ...امــا ایــن گونــه
از تئاتــر مســتند کــه در تئاتــر ایــران روایــج یافتــه و از تعریــف هــای کالســیک تئاتــر مســتند فاصلــه گرفتــه اســت  ،بــه نظــر مــن
بیشــتر وام دار اندیشــه هــا و ســبک و ســیاق برشــت ( کــه خــود متأثــر از تئــوری هــای ارویــن پیســکاتور بــود ) در تئاتــر اجتماعــی
اســت .
** ایــن لینــک ( بولتــن نیــوز  /کــد خبــر ۱۷۷۲۶۰ :بــه تاریــخ  ۲۰آبــان  ) ۲۱:۲۲ – ۱۳۹۲تنهــا بــرای اطــاع از خبــر حادثــه قتــل
ایــن گــروه موســیقی اســت و جهــت گیــری هــای احتمالــی موجــود در ایــن خبــر  ،مــورد تأییــد یــا تکذیــب تئاتــر فســتیوال نیســت .
المیرا نداف  -نویسنده مهمان
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ابزار درمان و با روح و روان انسان عجین است .
محمد کاسبی  :تئاتر ،
ِ
متاشــاخانه مشــایخی بــا برگــزاری کارگاههــای
تخصصــی تئاتــر و اجـرای منایــش هایــی بــا حضــور
جانبــازان اعصــاب و روان و معلــوالن جســمی و
حرکتــی  ،در بخــش ” بــه عــاوه فجــر” ســی و
پنجمیــن جشــنواره تئاتــر فجــر حضــور داشــته
اســت  .بــه همیــن مناســبت  ۱۱بهمن ماه  ،مراســم
تقدیــر از آثــار اجــرا شــده در ایــن متاشــاخانه
برگــزار شــد کــه محمــد کاســبی  ،بازیگــر ســینام
و تلویزیــون یکــی از میهامنــان دعــوت شــده در
آن بــود  .همیــن بهانــه ای شــد تــا خربنــگار تئاتــر
فســتیوال  ،گفــت و گــوی کوتاهــی بــا وی داشــته
باشــد کــه مــی توانیــد در ادامــه بخوانیــد :
محمــد کاســبی در رابطــه بــا حضــور در ایــن مراســم بــه خبرنــگار تئاتــر فســتیوال گفــت  ” :بســیار خوشــحال هســتم
کــه امشــب در ایــن جمــع و در ایــن مراســم حضــور داشــتم  .امشــب از آن شــب هایــی بــود کــه فکــر مــی کنــم فرشــته هــای
خداونــد هــم حتمــا در ایــن ســالن حضــور داشــتند  .تئاتــر خیلــی خــوب اســت بــا روح  ،روان و درونیــات انســان عجیــن اســت “ .
وی در رابطــه بــا تاثیرگــذاری و نقــش تئاتــر گفــت  ” :تئاتــر صــد در صــد مــی توانــد یکــی از ابــزار و وســایل مهــم بــرای
درمــان بســیاری از مســائل روحــی و روانــی باشــد  .ایــن افــراد بــه آرامــش نیــاز دارنــد و بــا پیوســتن بــه ایــن هنــر بــه آن آرامــش
دســت خواهنــد یافــت ”.
محمــد کاســبی در پایــان افــزود  ” :امیــدوارم ایــن حرکــت روز بــه روز گســترده تــر شــود و امکانــات بیشــتری از طــرف
مســئولین مملکــت در اختیــار گــروه هایــی کــه ایــن نــوع آثــار را بــه روی صحنــه مــی برنــد  ،قــرار بگیــرد ”.
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علیرضا اجلی  :اضافه شدن مسابقه به بخش “به عالوه فجر ” سبب انگیزه گروه ها خواهد شد .

منایــش “ چنــد تکــه لغ ـزان بــر لبــه ی رسان
یــک وضعیــت پیچــان ” بــه نویســندگی و
کارگردانــی علیرضــا اجلــی در بخــش ” بــه
عــاوه فجــر ” ســی و پنجمیــن جشــنواره بیــن
املللــی تئاتــر فجــر حضــور دارد  .بــه بهانــه
اج ـرای ایــن منایــش در متاشــاخانه ارغنــون ،
خربنــگار تئاتــر فســتیوال گفــت و گویــی بــا
کارگــردان ایــن اثــر داشــته کــه ماحصــل آن را
در ادامــه مــی توانیــد بخوانیــد :
علیرضــا اجلــی در رابطــه بــا ایــده نوشــتن متــن و کارگردانــی نمایــش “ چنــد تکــه لغــزان بــر لبــه ی ســران یــک
وضعیــت پیچــان ” گفــت  ” :ایــده نوشــتن ایــن متــن در ســال  ۹۳در جشــنواره دانشــجویی شــروع شــد  ،مــن یــک طــرح دو
صفحــه ای داشــتم و آن را بــرای جشــنواره فرســتادم و بــه مــرور بــا تمریــن فــراوان گــروه  ،متــن بــا مشــارکت بازیگــران کامــل
شــد “ .

اجلــی در خصــوص قصــه ایــن نمایــش توضیــح داد  ” :ایــن نمایــش قصــه چهــار روزنامهنــگار را روایــت مــی کنــد  ،ســردبیر و
ســه پرســوناژ دیگــر کــه دبیــر بخــش هــای مختلــف هســتند  .ایــن چهــار نفــر منتظــر برگشــتن مدیــر مســئولی هســتند کــه اصـ ً
ا
وجــود نــدارد  .همــه پرســوناژها میداننــد کــه دفتــر روزنامــه توقیــف و تعطیــل شــده اســت  ،ولــی آن هــا هنــوز منتظــر هســتند ”.
علیرضــا اجلــی در خصــوص بخــش ” بــه عــاوه فجــر ” افــزود “ :ایــن بخــش خیلــی خــوب اســت امــا بــه نظــرم بایــد همانطــور
کــه بــه بخــش اصلــی اهمیــت داده مــی شــود  ،بخــش بــه عــاوه فجــر هــم دیــده شــود و پوشــش رســانه ای داشــته باشــد .
معمــوالً ســالنهای خصوصــی در جشــنواره خیلــی دیــده نمــی شــوند  ،البتــه امســال وضعیــت جشــنواره بهتــر شــده اســت “
وی در پایــان ضمــن بیــان پیشــنهادی در جهــت بهبــود جشــنواره تئاتــر فجــر گفــت  “ :بــه نظــر مــن بایــد بخــش ” بــه
عــاوه فجــر ” هــم مســابقه داشــته باشــد  ،ایــن اتفــاق بــرای بهتــر شــدن جشــنواره خیلــی موثــر اســت و گــروه هــا
انگیــزه کار کــردن پیــدا خواهنــد کــرد ”.
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حاشیه های روز یازدهم جشنواره تئاتر فجر :

چهره های سینمایی روی صحنه تئاتر در آخرین روز جشنواره فجر

ســی و پنجمیــن جشــنواره تئاتــر فجــر  ،بــا
یــک چشــم بــه هــم زدن متــام شــد و بــا
برگـزاری مراســم اختتامیــه امــروز -دوازدهــم
بهمــن مــاه – در تــاالر وحــدت پرونــده خــود
را ب ـرای یــک دوره مــی بنــدد .

 ســالن اصلــی مجموعــه تئاتــر شــهر  ،تــاالر وحــدت  ،تــاالر هنــر  ،تــاالر مولــوی  ،تماشــاخانه ســنگلج و تــاالر حافــظ در آخریــنروز جشــنواره تئاتــر فجــر اجرایــی نداشــتند  .و تنهــا  ۶نمایــش در بخــش اصلــی صحنــه ای جشــنواره بــه روی صحنــه رفــت .
 آخریــن اجــرای تماشــاخانه ایرانشــهر در ســی و پنجمیــن جشــنوارهتئاتــر فجــر  ،نمایــش “ نامــه هــای عاشــقانه از خاورمیانــه ” بــه کارگردانی
کیومــرث مــرادی بــود کــه بــا  ۱۰دقیقــه تاخیــر بــه روی صحنــه رفــت .
 طنــاز طباطبایــی  ،هانیــه توســلی و پانتــه آ پناهــی هــا  ،ســه بازیگــرایــن نمایــش بودنــد کــه طباطبایــی و توســلی در حــال حاضــر بیشــتر بــه
عنــوان چهــره هــای ســینمایی شــناخته تــر هســتند تــا تئاتــری .
 مریــم معتــرف  ،مســعود فروتــن  ،محمــد ســاربان  ،شــهاب حســینپــور از چهــره هــای حاضــر در ســالن در ســانس دوم بودنــد .
 ایــن نمایــش بــا اســتقبال فــراوان رو بــه رو شــد  .بــه گونــه ای کــهقبــل از شــروع نمایــش  ،عــده ی زیــادی بیــرون ســالن ایســتاده بودنــد
مســئولین ســالن حتــی افــراد بلیــت دار و میهمــان را بــه
ســختی ورود مــی دادنــد .
 وضعیــت ســالن هــم پــر از تماشــاگر بــود و تــا حــدودشــش ردیــف روی زمیــن نشســتند و نمایــش را دیدنــد .
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 پیــش از اجــرا  ،کیومــرث مــرادی بــه روی صحنــه حاضــر شــد و ضمــن معرفــی خــود گفــت  ” :از شــما تشــکر مــی کنیــم کــهتئاتــر را در ســبد خانگــی خودتــان قــرار دادیــد “ .
 او بــه نــوع متفاوتــی هــم از تماشــاگران خواســت تــا تلفــن هــای همــراه خــود را خامــوش کننــد  .مــرادی در ایــن رابطــه گفــت :” یــک خواهــش تکــراری دارم  ،اینکــه بــه مــا اجــازه دهیــد  ۶۵دقیقــه بــدون تکنولــوژی و صداهــای تکنولــوژی تــان در خدمتــان
باشــیم “ .
 او کــه در هنــگام ایــن گفــت و گــو بــا تماشــاگران در قســمت تاریــک ســالن ایســتاده بــود  .مســعود فروتــن گفــت  ” :چــرا بــهســالن نــور نمــی دهنــد ؟! ” مــرادی هــم طنازانــه جــواب داد  ” :چــون مــن خجالتــی هســتم  ،نــور را روشــن نمــی کننــد تــا مــن
بتوانــم در تاریکــی حــرف هایــم را بزنــم ! “
 در ابتــدای ورود بــه ســالن بــه مخاطبــان چشــم بنــد هایــی داده مــی شــد تــا در حیــن اجــرا در قســتمی کــه بــه آنهــا گفتــه مــیشــود  ،از آن اســتفاده کننــد  .در انتهــا هــم از تماشــاگران خواســته شــد تــا چشــم بنــد هایشــان را تحویــل دهنــد  .یعنــی معلــوم
مــی شــود  ،ایــن چشــم بندهــا قبــا هــم توســط افــراد دیگــری اســتفاده شــده اســت !!
 از حاشــیه هــا دیگــر اجراهــای جشــنواره تئاتــر فجــر  ،اجــرای نمایــش ” دکتــر اســتوکمان ( دشــمن مــردم ) ” بــود کــه بــهکارگردانــی علــی پویــان  ،در تــاالر چهارســو اجــرا شــد .
 محمــد ابراهیمیــان کــه متــن ایــن نمایــش برگرفتــه از نــگاه اوســت  ،بــه دیــدن هــر دو اجــرای ایــن اثــر نشســت  .ســعید ذهنــیهــم کــه بــرای ایــن نمایــش آهنگســازی کــرده کار را در ســانس دوم دیــد .
 اصغر همت و ایرج راد مدیر عامل فعلی و سابق خانه تئاتر هم این نمایش را در سانس اول دیدند . از دیگــر میهمانــان ویــژه ی ایــن نمایــش در ســانس دوم  ،علــی مرادخانــی ( مدیــر کل هنرهــای نمایشــی ) بــه همــراه ارمغــانبهدارونــد بودنــد کــه کمــی دیــر بــه اجــرا رســیدند  .بــا ایــن حــال بســیار بــی ســر و صــدا و آرام  ،پشــت ورودی ســالن چهارســو ،
از جایــی کــه فقــط بتواننــد صحنــه را ببیننــد  ،روی صندلــی پالســتیکی نشســتند و نمایــش را دیدنــد .
 پرســتو گلســتانی  ،الســا فیــروز آذر و عبدالحســین مختابــاد  ،خواننــده و از اعضــای شــورای اســامی شــهر تهــران نیــز نمایــش”دکتــر اســتوکمان ( دشــمن مــردم ) ” را تماشــا کردنــد .
 اســتقبال از ایــن نمایــش در هــر دو ســانس خیلــی خــوب بــود و عــده ی زیــادی روی پلــه هــا و روی زمیــن نشســتند  ،امــا عــدهی قابــل توجهــی هــم در حیــن اجــرا ســالن را تــرک کردنــد و رفتنــد .
 علــی پویــان در پایــان نمایــش گفــت  :قهرمانــان واقعــی آتــشنشــانانی بودنــد کــه بــه معنــای واقعــی پهلــوان بودنــد  .دیدیــد کــه
امــروز مــردم عزیزمــان بــا داغ  ،درد و اشــک چطــور از آنهــا تقدیــر
کردنــد  .ایــن اجــرا را بــه آنهــا تقدیــم مــی کنــم .
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 او همچنیــن اجــرای نمایــش خــود را بــه مرحــوم رکــن الدیــن خســروی تقدیــم کــرد و افــزود  :اجــرای نمایــش خــود را بــه اســتادعزیــزم کــه همچــون حمیــد ســمندریان بــه مــا درس اخــاق آموخــت  ،تقدیــم مــی کنــم .
 نمایــش ” رویــا ” ۱-بــه کارگردانــی روبرتــو وایــت از کشــوراســپانیا  -آرژانتیــن هــم جــزو انتخــاب هــای منیــژه محامــدی
 ،اتابــک نــادری  ،پرســتو گلســتانی  ،اصغــر همــت  ،بهــزاد
فراهانی و مریم معترف برای دیدن بود .
 ایــن نمایــش هــم بــا اســتقبال زیــادی رو بــه رو شــد و بــا ۱۰دقیقــه تاخیــر در تــاالر قشــقایی بــه روی صحنــه رفــت .
 حیــن اجــرای ایــن نمایــش اتفــاق بــا مــزه ای افتــاد کــهباعــث خنــده ی تماشــاگران شــد  .بازیگــر نمایــش حیــن
اجــرا بــه شــکل جالبــی  ،نــوع خندیــدن یکــی از تماشــاگران
را کــه حیــن نمایــش مــی خندیــد را تقلیــد کــرد و از خنــده
ی او  ،همــه خندیدنــد .
 در آخــر هــم ایــن بازیگــر از تماشــاگران تشــکر کــرد کــه نمایــش آنهــا را دیدنــد و بعــد از اجــرا بــا عــده ی زیــادی کــه دوســتداشــتند بــا او ســلفی بگیرنــد  ،بــا رویــی گشــاده و خنــدان عکــس گرفــت .
 نمایش ” اتوبوس در دست تعمیر است ” به کارگردانی جعفر دل دل با بازیگران نابینا اجرا شد . نکتــه جالــب ایــن نمایــش ایــن بــود کــه پیــش از اجــرا کارگــردان بــه میــان تماشــاگران حاضــر در البــی مــی آیــد و از تعــدادیاز آنهــا مــی خواهــد بــرای کمــک بــه بازیگــران نابینــا وارد ســالن شــوند  .امــا در ادامــه بــه آنهــا توضیــح مــی دهــد کــه قــرار
اســت بخشــی از نمایــش باشــند و روی صندلــی هــای دکــور بنشــینند و تصــور کننــد کــه مســافران یــک اتوبــوس هســتند  .ایــن
تماشــاگران کل نمایــش را از روی همــان صندلــی هــا نــگاه کردنــد .
 ایــن نمایــش کــه از شــهر یــزد اجــرا مــی شــد یــک میهمــان شــناخته شــده بــرای یــزدی هــا هــم داشــت  .ســروش جمشــیدیکــه پیــش از همــکاری در مجموعــه دورهمــی بــه عنــوان یکــی از هنرمنــدان فعــال و شــناخته شــده در یــزد فعالیــت مــی کــرد بــرای
دیــدن ایــن نمایــش بــه تــاالر ســایه آمــده بــود .
 یــک توضیــح تکمیلــی  :در حاشــیه هــای روز نهــم جشــنواره تئاتــر فجــر (لینــک) نوشــتیم هدایــت هاشــمی  ،پیــش از اجــراینمایــش ” افســانه ببــر ” بــه جمــع تماشــاگران مــی آیــد و از تماشــاگران تهرانــی مــی خواهــد کــه اولویــت را بــه تماشــاگران
شهرســتانی بدهــد تــا ایــن نمایــش را ببیننــد  .امــا روابــط عمومــی ایــن نمایــش  ،روز گذشــته بــه خبرنــگار تئاتــر فســتیوال گفــت
کــه قــرار اســت رپرتــوآری از ایــن نمایــش در شهرســتان اجــرا شــود و آقــای هاشــمی گفتــه تهرانــی هــا ایــن نمایــش را ببیننــد و
شهرســتانی هــا نبیننــد ! از همیــن جــا حاشــیه ی قبلــی خــود را اصــاح مــی کنیــم :
			

“شهرستانی ها تئاتر نبینند تا فرصت به تهرانی ها داده شود ! “

جالب تر شد ؟! این طور نیست ؟؟!
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گزارش تقدیر از آثار اجرا شده در تماشاخانه مشایخی :

تماشاخانه مشایخی شبی خاطره انگیز را در ”به عالوه فجر” رقم زد .
متاشــاخانه مشــایخی بــا برگــزاری
کارگاههــای تخصصــی تئاتــر و اجــرای
منایــش هایــی بــا حضــور جانبــازان اعصــاب
و روان و معلــوالن جســمی و حرکتــی  ،در
بخــش ” بــه عــاوه فجــر ” ســی و پنجمیــن
جشــنواره تئاتــر فجــر حضــور داشــته اســت
 .بــه همیــن مناســبت  ۱۱بهمــن مــاه ،
مراســم تقدیــر از آثــار اج ـرا شــده در ایــن
متاشــاخانه برگـزار شــد  .کــه گزارشــی از آن
را مــی توانیــد در ادامــه بخوانیــد :

بــه گــزارش خبرنــگار تئاتــر فســتیوال  ،در ایــن مراســم کــه بــا حضــور جانبــازان اعصــاب و روان و معلــوالن جســمی و حرکتــی و
خانــواده هــای ایــن افــراد برگــزار شــد  ،دو میهمــان ویــژه هــم داشــت  .رحمــت امینــی و محمــد کاســبی از چهــر هــای حاضــر
در ایــن مراســم بودنــد .
مجــری ایــن مراســم مهــران قندهــاری بــود  .پــس از قرائــت قــرآن و ســرود جمهــوری اســامی  ،حســین رحیمــی  ،دبیــر اجرایــی
ایــن بخــش جانبــی در تماشــاخانه ی اســتاد مشــایخی بــا قرائــت بیانیــه  ،خالصــه ای از فعالیــت هــای ایــن بخــش جنبــی ارائــه
داد .
حســین رحیمــی گفــت  ” :و بــاز هــم تئاتــر  ،ایــن جریــان ســراپا اجتماعــی و در بطــن مردمــی کــه چشــم بینــای جامعــه اســت و
زشــتی هــا و پلشــتی را مطــرود و نیکــی هــا و درســتی هــا را ســرزنش میکنــد .هنرمنــد تئاتــر ماننــد والدیمیــر و اســتراگون منتظــر
هیــچ گودوئــی نخواهــد مانــد چــرا کــه صحنــه تمــام امیــد او بــرای ادامــه حیــات اســت  .حــال کــه در اختتامییــه جشــنواره قــرار
داریــم بــر خــود میبالیــم کــه بــه عنــوان طراحــان و مســئولین برگــزاری ایــن بخــش ویــژه در جشــنواره تئاتــر فجــر  ،حرکتــی
شــکل گرفــت کــه بــه موجــب آن معلولیــن هنرمنــد صحنــه رفتــن را تجربــه نمودنــد ”.
وی در ادامــه دربــاره عملکــرد تماشــاخانه اســتاد مشــایخی اضافــه کــرد  ” :ایــن تماشــاخانه در ایــام جشــنواره فجــر میزبــان  ۴اثــر
نمایشــی و  ۷کارگاه تئاتــر درمانــی و تئاتــر کاربــردی بــود .تماشــاخانه مشــایخی تــا مــدت هــا متاثــر از طنــازی تمامــی بازیگــران
ایــن نمایــش هــا خواهــد بــود کــه در ایــن مــدت تــار نقــش آفرینــی را بــا پــود عشــق در هــم بافتنــد.
تماشــاخانه تــا ابــد بــه یــاد خواهــد آورد حضــور پهلوانــان و قهرمانهایــی کــه دیــروز جانانــه و از جــان گذشــته از کیــان
مملکــت مــان دفــاع کردنــد و اکنــون غــم غربــت خــود را در صحنــه تئاتــر فریــاد زدنــد“ .
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رحیمــی بــه شــیوه ای هنرمندانــه در خصــوص نقــش هــای بازیگــران
نمایــش هــای مختلــف اجــرا شــده در ایــن تماشــاخانه اذعــان داشــت :
” تــا ابــد بــه یــاد خواهیــم آورد احســاس مســئولیت علیرضــا رحمتــی،
خنــده هــای شــیرین حــاج ســغید آزمــون نیــا  ،ســعی و تــاش زهــرا
ســتاری در ارائــه بــازی بــی نقــص  ،دلبــری کــردن آیــدا و محمــد
حســین و کیــارش عزیــز  ،انــرژی زایــد الوصــف گــروه بازیگــران کرمــان
را  .در ایــن چنــد روز بــی تــاب شــدیم همچــون بــی قــراری محمــد
علــی نــوری کــه تصویــر او تــا ابــد در ذهنمــان ســاری و جــاری خواهــد
مانــد  .اشــک خــون ریختیــم بــا ضجــه هــای زنــی کــه نمــاد مفاومــت و
عشــق زنــان دارای همســر جانبــاز .بــه خــود لرزیدیــم بــا صــدای لــرزان
دختــری کــه پــدر را فریــاد میــزد  .رد عــرق از پیشــانی او میــزدود و اورا
مظهــر عشــق خــود میخواند/خندیدیــم بــا شــیطنت هــای شــیرین مهــران و یحیــی عزیــز  ،بــا خاطــرات زیبــای علیرضــا رحمتــی ،
شــگفت زده شــدیم از نواختــن ویولــن حلیمــه ایــن دختــر صبــور و چندیــن مــورد دیگــر ماننــد اینهــا “ .
وی در پایــان بــا تشــکر از همــه ی حامیــان اجــرای ایــن بخــش در
تماشــاخانه مشــایخی اظهــار داشــت  ” :خانمهــا  ،آقایــان و حضــار
گرانقــدر ســتاد برگــزاری جشــنواره از یکایــک شــما هنرمنــدان
شــرکت کننــده  ،حامیــان عزیــز هنــر  ،خانــواده هــای فرهیختــه
همــراه  ،اســاتید محتــرم کارگاههــا ،و همــه و همــه تشــکر و قدردانــی
مینمایــد .تشــکر ویــژه را از هنرمندانــی داریــم کــه بــی منــت در
کنــار بازیگــران بــا کیســهای مختلــف یــاری رســان آنهــا بودنــد .
محســن میرزائــی  ،مهرانــه کمالــی  ،ســمیه دربندســری کــه هرکــدام
بــا پیشــینه و رزومــه هنــری خــود بــازی در کنــار ایــن عزیــزان را
افتخار کارنامه هنری خود میدانستند “ .
حســین رحیمــی بــا اشــاره بــا شــور وصــف ناشــدنی همــه ی گــروه هــا در ایــن چنــد روز گفــت  “ :خــدای خــود راســپاس میگوئیــم
از ایــن همــه انــرژی وصــف ناپذیــری کــه در ایــن چنــد روز بــود و شــاید بــه گــزاف نباشــد اگــر بگوئیــم ایــن شــور و هیجــان در
فجــر اصلــی بــه چشــم نمیخــورد .
امیــد اســت در ســالهای آتــی شــاهد حضــور بیشــتر و موفــق تــر
گروههــای تئاتــری بــا جوامــع هــدف از هــر نمونــه ائــی باشــیم  .و
مدیــران هنــری و وزارتــی مــا بــه نقــش تئاتــر در درمــان بــدون دارو را
در جامعــه بــه درســتی درک نماینــد و حمایــت هــای آنهــا را در جهــت
رشــد و شــکوفائی ایــن هنــر مقــدس در زمینــه تئاتــر کاربــردی بیــش
از پیــش مشــاهده نمائیــم “ .

81

در بخشــی از ایــن مراســم از آقایــان عبــاس رحمانــی و محمــد علــی نــوری  ،دو جانبــاز عزیــز اعصــاب و روان دعــوت شــد تــا بــرای
حاضریــن خاطــره ای از دوران هشــت ســال دفــاع مقــدس تغریــف کننــد .
سپس برگزیدگان بخش های مختلف معرفی شدند و هدایای خود را دریافت کردند که به شرح زیر است :
تقدیر از اساتید برای برگزاری کارگاه های تئاتر درمانی :
دکتر مجید امرایی و دکتر رحمت امینی
تقدیر از بازیگران مرد :
ابراهیــم معمــار زاده  ،علیرضــا رحمتــی  ،عبــاس رحمانــی  ،حســین کاکاونــد  ،ســعید آزمــون نیــا و محمــد علــی نــوری بــرای بــازی
در نمایــش “حواســت کجــا بــود ؟ “
محمد حسین شکوری راد برای بازی در نمایش ” ننه ماهی  -چتر های سپید “
بازیگر برتر مرد :
مهران قندهاری برای بازی در نمایش ” پزشک نازنین “
بازیگران برتر زن :
حلیمه غالمرضایی برای بازی در نمایش ” گاوی که می خواست شیر شود “
فریما حسینی برای بازی در نمایش ” پزشک نازنین “
نمایشنامه نویسی :
ایمان حاچ سلیمان برای نمایش ” گاوی که می خواست شیر شود “
کارگردانی برتر :
رسول حق شناس برای نمایش ” ننه ماهی  -چتر های سپید “
اثر برتر جشنواره :
خانم دکتر ابراهیمی نماینده گروه تئاتر پاپیون برای اجرای نمایش ” پزشک نازنین “
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شاهین چگینی  :معلولین نشان دادند که توان جسمی و ذهنی باالیی دارند
متاشــاخانه مشــایخی از جملــه متاشــاخانه هایــی بود که
در بخــش بــه عــاوه فجــر در ســی و پنجمیــن جشــنواره
تئاتــر فجــر  ،حضــور فعالــی داشــت ؛ از برگـزاری کارگاه
هــای تئاتــر درمانــی گرفتــه تــا اجـرای منایــش هایــی کــه
توســط هرنمنــدان معلــول پرتــوان و بیــاران اعصــاب
و روان بــه روی صحنــه رفــت  .از دیگــر کارهایــی کــه
در ایــن متاشــاخانه صــورت گرفــت  ،برگـزاری اختتامیــه
ای ب ـرای منایــش هــای اج ـرا شــده در ایــن متاشــاخانه
بــود  .بــه بهانــه ی پایــان اجـرای آثــار بخــش بــه عــاوه
تئاتــر فجــر  ،خربنــگار تئاتــر فســتیوال گفــت و گویــی
بــا شــاهین چگینــی مدیــر ایــن متاشــاخانه خصوصــی
داشــت کــه مــی توانیــد آن را در ادامــه بخوانیــد :
شــاهین چگینــی در مــورد حضــور در بخــش بــه عــاوه فجــر و آثــار اجــرا شــده در تماشــاخانه مشــایخی گفــت  :مــا بــه
عنــوان یکــی از ســالن هــای شــرکت کننــده در بخــش بــه عــاوه فجــر در ایــن بخــش  ۴اثــر داشــتیم کــه هــر کــدام از آن هــا
ویژگــی خاصــی داشــتند  .ایــن آثــار مربــوط بــه معلولیــن جســمی – حرکتــی  ،جانبــازان اعصــاب و روان  ،ســندروم داون و معلولیــن
ذهنــی بــود  .ایــن  ۴اثــر امســال در تماشــاخانهی مــا هــر کــدام چنــد اجــرا داشــتند .
او ادامــه داد  :بــه نظــرم امســال اتفــاق ویــژه ای رقــم خــورد و هــر کــدام از ایــن گــروه هــا بــا انــرژی خــاص خودشــان زحمــت
کشــیده بودنــد و بعضــا بــاورش مشــکل بــود کــه ایــن امصاحبهتفــاق بتوانــد توســط ایــن بازیگــران بیافتــد ؛ امــا بــه بهتریــن نحــو
صــورت گرفــت و نشــان دادنــد کــه هــم تــوان جســمی باالیــی دارنــد و هــم از نظــر ذهنــی توانایــی دارنــد  .امیــدوارم ایــن اتفــاق
کــه توســط معلولیــن انجــام شــد  ،دیــده شــود .
چگینــی بــا بیــان اینکــه هیــچ حمایتــی از مــا نشــد  ،گفــت  :اگــر انــدک حمایتــی باشــد  ،دوســت دارم بتوانیــم ایــن جریــان
را ادامــه دهیــم چــون از نظــر هزینــه ای ایــن گــروه هــا هزینــه خــاص خودشــان را دارنــد و بــا اجراهــای معمولــی متفــاوت هســتند
 .مــا ســراغ اجراهــای معمولــی کــه هــر ســاله داشــتیم  ،نرفتیــم و ایــن گــروه هــا را انتخــاب کردیــم  ،اگــر ایــن اتفــاق از طــرف
مســئولین دیــده و حمایــت شــود  ،میتوانیــم ســال هــای آینــده و چــه بســا در طــول ســال ایــن روال را ادامــه دهیــم  ،امیدواریــم
کــه ایــن گونــه بشــود .
مدیــر تماشــاخانه مشــایخی در مــورد بازخــورد و اســتقبال از آثــار اجــرا شــده در ایــن تماشــاخانه گفــت  :خیلــی
خــوب بــود  ،هــر  ۴اثــری کــه در تماشــاخانه مشــایخی اجــرا شــد و هــر  ۴کارگــردان آن در اختتامیــه بخــش نمایشــنامه
نویســی و پژوهــش مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد و هــر کــس کــه ایــن تئاترهــا را دیــد ،از ایــن اتفــاق راضــی بــود و مــن
فکــر مــی کنــم کــه بــه مــا نشــان داد کــه مــی توانیــم ایــن راه را ادامــه دهیــم و مطمئــن باشــیم کــه مــردم اســتقبال
خواهنــد کــرد .
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یادداشتی بر نمایش « بیستون می تازد « به کارگردانی امین رضایی :

بیستونی بلند قامت اما نحیف

” بیســتون مــی تــازد ” اثــری خــوب امــا شــتاب
زده اســت .
ایــن نمایــش بــه داســتان زندگــی خســرو پرویــز
ساســانی اشــاره دارد .
کارگــردان قصــه را حــول محــور خســرو پرویــز و
فرزنــدش روایــت مــی کنــد و همچنیــن گریــزی بــه
داســتان خســرو و شــیرین مــی زنــد و شــخصیت
هــای خیالــی اش را یــک بــه یــک در کنــار هــم
قــرار مــی دهــد  ،تــا مخاطــب شــاهد قصــه ای
باشــد کــه اندکــی در خــواب و اندکــی در رویــا مــی
گــذرد .
” بیســتون مــی تــازد ” گــروه توانمنــدی دارد کــه
هــر یــک بــه تنهایــی از پــس نقــش خــود برآمــده
انــد  ،ولــی متاســفانه نتواســته انــد منســجم و هماهنــگ بــا هــم پیــش برونــد و نمایشــی قابــل توجــه را در کنــار هــم اجــرا کننــد
 .در حالــی کــه از بازیگــر کــودک ایــن نمایــش تــا بازیگــر بــا تجربــه آن هــر یــک بــه خــودی و خــود بــازی خوبــی را از خــود ارائــه
مــی دهنــد ؛ امــا از کنــار هــم قــرار گرفتــن ایــن تیــم نتیجــه موفقــی حاصــل نمــی شــود  .در صحنــه هایــی کــه بــازی خوبــی از
بازیگــران نمایــش مــی بینیــم  ،بــاز هــم بــه دلیــل عــدم پرداخــت صحنــه ای  ،نمــی توانــد مخاطــب را بــه خــود جــذب کنــد .
نویســنده و کارگــردان ایــن نمایــش بــا در نظــر گرفتــن جذابیــت هــای داســتانی  ،دســت بــر ســوژه ای تاریخــی گذاشــته اســت امــا
بــه دلیــل تســلط نداشــتن بــر ســوژه مــا در ایــن نمایــش بــا گونــه ای ســردرگمی و ضعــف در پرداخــت موضــوع مواجــه مــی شــویم .
” بیســتون مــی تــازد ” طراحــی صحنــه ســنگین و هماهنــگ بــا ســوژه انتخابــی نمایــش دارد  ،طراحــی صحنــه ایــن نمایــش بــه
صــورت طبقــه ای صــورت گرفتــه و ایــن اتفــاق کار را هــم بــرای طراحــی میزانســن کارگــردان و هــم بــرای بــازی بازیگــران ســخت
کــرده اســت  .اساســا ایجــاد چنیــن دکــوری در مواقعــی عــاوه بــر غیرکارآمــد بــودن  ،بازیگــر را محــدود مــی کــرد  ،بــه طــوری
کــه تمــام تمرکــزش بــر ســر میزانســن هــا و جــای گیــری در آن لحظــه معطــوف مــی شــد .
گریــم بازیگــران نمایــش فکــر شــده صــورت گرفتــه و بــه نوعــی اگزجــره اســت  .کارگــردان بــا ایــن طراحــی توانســته اســت زمــان
نمایــش را معیــن کنــد .
امــا چــرا شــتاب زده ؟ شــتاب زده از ایــن جهــت کــه کارگــردان بــا انتخــاب چنیــن ســوژه ای و بــا توجــه بــه جذابیــت هــای ایــن
داســتان  ،بایــد مــی توانســت مخاطبــش را مســحور خــود مــی کــرد  ،ولــی ایــن اتفــاق نمــی افتــد .
از دیگــر اجــزاء مهــم و پــر رنــگ ایــن اثــر مــی تــوان بــه موســیقی آن اشــاره کــرد  .کــه کمــک بســزایی در پیشــبرد
قصــه و ایجــاد ریتــم در نمایــش مــی کنــد  .موســیقی منطبــق اســت بــر ســوژه  ،ریتــم قصــه و ضــرب آهنــگ بصــری
نمایــش و ایــن در لــذت بــردن تماشــاچی از نمایــش تاثیــر کمــی نــدارد .
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” بیســتون مــی تــازد “در آغــازی خــوب دارد  ،امــا بــه مــرور هــم از جذابیــت قصــه کاســته مــی شــود و هــم ریتــم آن  ،کنــد و
یکنواخــت مــی شــود  .زیــرا کارگــردان نتوانســته از لحــاظ محتوایــی بســیاری از مســائل مهــم تاریخــی را پوشــش دهــد و جذابیــت
قصــه و اجــرا را بــه رخ مخاطــب بکشــد بــه همیــن خاطــر ویژگــی هــای مثبــت ایــن نمایــش نیــز کمکــی بــه رونــد قصــه نمــی کنــد
و نمایــش ” بیســتون مــی تــازد ” در اجــرای جشــنواره ای خــود  ،نمایشــی متوســط باقــی مانــد .
نسترن داوودی  -دپارتمان نقد تئاترفستیوال
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یادداشتی بر نمایش « گاهی « به کارگردانی محمدرضا درند و سعید زندی :

دو راهی سینما و تئاتر

” گاهــی ” یــک فیلمنامــه اســت  .فیلــم نامــه ای که
قــرار بــوده  ،فیلمبــرداری توســط یکــی از بازیگــران
فیلــم و بــه روش دوربیــن روی دســت و یــا بــه گونــه
ی ســلفی صــورت بگیــرد و بــر همیــن اســاس هــم
نوشــته شــده اســت  .حــال ایــن فیلمنامــه تبدیــل
بــه نمایشــنامه شــده اســت و یــا بهتــر بگویــم فیلــم
نامــه ای بــه روی صحنــه رفتــه اســت .
در ایــن اجــرا  ،زاویــه ی دوربینــی کــه در دســت
بازیگــر اســت و اتفاقاتــی کــه قــرار اســت از دیــد
دوربیــن بیفتــد اهمیــت پیــدا میکنــد  .امــا مــا در
نمایــش ایــن موقعیــت را نداریــم  ،بلکــه یــک بازیگر
داریــم کــه در تمــام طــول اجــرا یــک دوربیــن بــه
دســت گرفتــه و از ماوقــع فیلــم میگیــرد  .حتــی
وقتــی در اوج دعــوا و بــروز مشــکالت پرســوناژ دیگــری معتــرض مــی شــود کــه  ” :دوربیــن را خامــوش کــن ! ” چــون مــا از زاویــه
دوربیــن نمــی بینیــم  ،روشــن بــودن دوربیــن بیمعنــا میشــود و یــا اص ـ ً
ا در مواقعــی فیلمبــرداری فرامــوش مــی شــود  .حــال
آنکــه در ” گاهــی ” زاویــه دیــده دوربیــن کــه قــرار اســت ” بــرای آینــدگان ثبــت کنــد ” از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت .
امــا اگــر از ایــن امــر بگذریــم و بــا نمایــش ” گاهــی ” مواجــه باشــیم  ،حضــور ســه زوج در یــک مــکان و شــروع شــاد و سرخوشــانه
نمایــش و رســیدن بــه فاجعــه در روابــط بیــن ایــن زوج هــا هرچــه بــه پایــان شــب نزدیکتــر میشــویم  ،خــوب از کار درآمــده
اســت .
تماشــاگر همچنــان کــه درگیــر روابــط شــاد و صمیمــی ایــن جمــع هســت  ،بــا معضــل و مشــکل اول رو بــه رو مــی شــود و در
حالــی کــه هنــوز مشــکل اول تــه نشــین نشــده اســت  ،ســیل و رگبــار مشــکالت و معضــات بعــدی و پنهــان کاری هــا در روابــط
نمــود پیــدا مــی کنــد  .ایــن اتفاقــات تــا حــدی ریتــم را از دســت مخاطــب خــارج میکنــد  .در واقــع کل اثــر نیازمنــد کمــی
طمانینــه و آرامــش اســت .
در طراحــی صحنــه نمایــش نیــز شــاهد یــک طراحــی ســاده هســتیم و هیــچ المــان تئاتــری نمــی بینیــم کــه فضــا را بــه نمایــش
نزدیــک کنــد  .مــا در ســاده تریــن حالــت ممکــن فضــای یــک خانــه را مــی بینیــم کــه تــاش شــده اســت واقعــی جلــوه کنــد .
طراحــی نــور نیــز ســاده رئــال و بــدون خالقیــت صــورت گرفتــه اســت .
” گاهــی ” مخاطــب را درگیــر مــی کنــد  ،بــا خــود همــراه مــی کنــد و در نهایــت او را راضــی از ســالن خــارج میکنــد
 ،امــا از آنجایــی کــه متــن در دوراهــی بیــن ســینما و تئاتــر قــرار گرفتــه اســت  ،نمــی توانــد تاثیــر بســزایی بگــذارد و
بــه یــک نمایــش مانــدگار تبدیــل شــود .
فراد ابراهیمی واال  -دپارتمان نقد تئاتر فستیوال
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یادداشتی بر نمایش «چریکه ی چیای هالوز» به کارگردانی بختیار پنجه ای

آوای پریشانی از گذشته های دور
مطلــب زیــر از رسی نوشــته هــای شــا
مخاطبیــن عزیــز اســت و انتشــار آن الزامــا
مبنــی بــر تاییــد تئاتــر فســتیوال منــی باشــد .
همچنیــن خواننــدگان مــی تواننــد هــر گونــه
یادداشــتی در تائیــد یــا تکذیــب ایــن مطلب
را بــه تئاتــر فســتیوال ارســال مناینــد تــا در
بخــش “یادداشــت هــای شــا” انتشــار داده
شــود.

ـی  -نمایــش “آوای کوهســاران پریشــان” بــه کارگردانــی بختیــار پنجــه ای نمایشــی تاثیرگــذار و ماندنــی اســت  .ایــن
ـهناز عربـ
شـ
نمایــش براســاس روایتــی قدیمــی کــه در بیــن عــوام دهــان بــه دهــان گشــته و از گذشــته تــا بــه امــروز باقــی مانــده  ،شــکل
گرفتــه اســت.
مخاطــب از همــان ابتــدای ورود بــه ســالن چشــمش بــه داخــل خانــه ای زیبــا و دلنشــین میافتــد کــه طراحــی دکــوری ســاده و
متفــاوت دارد و قصــه ی نمایــش در ایــن فضــا بــرای مخاطــب روایــت مــی شــود  .قصــه ی خانــواده ای کــه ســه پســر بــه نــام هــای
ملکــوان  ،نچیــروان  ،ســیدوان دارد و نــام پــدر خانــواده عبدالعزیــز خــان اســت  .نمایــش در واقــع بــه پدرســاالری اشــاره دارد و
اینکــه در نهایــت چگونــه ســلطه ی پــدر خانــواده مــی توانــد بــه یــک فاجعــه ی دردنــاک بیانجامــد .
احمــد نقــده (بازیگــر نقــش عبدالعزیــز خــان ) کــه او را در نقــش مــردی قدرتمنــد و مغــرور مــی بینیــم  ،بــه خوبــی توانســته اســت
از عهــده ی ایــن نقــش برآیــد و ایــن شــخصیت را بــرای مخاطــب باورپذیــر کنــد .
نمایــش بــه طــور کامــل بــه زبــان کــردی اجــرا مــی شــود و بــا توجــه بــه اینکــه داســتان نمایــش برگرفتــه شــده از یکــی از داســتان
هــای قدیمــی مانــدگار در کردســتان مــی باشــد  ،باعــث شــده نمایــش اصالــت خــود را حفــظ کنــد و در خــال داســتان نیــز مخاطب
را بــا برخــی از رســوم کوردهــا  ،نحــوه ی لبــاس عــروس  ،پوشــش مردهــا در روز عروســی و شــادی هــای آن منطقــه و موســیقی
مربــوط بــه روز عروســی آشــنا مــی کنــد .
موســیقی مرتبــط بــا موضــوع و مضمــون نمایــش اســت و در هــر لحظــه باعــث مــی شــود تماشــاگر بــه هیجــان بیایــد و از آن لــذت
ببــرد .
در ابتــدای نمایــش متوجــه مــی شــویم کــه تنهــا مــادر خانــواده فرشــته ای را مــی بینــد کــه هیــچ کــس دیگــری او را
نمــی بینــد و در نهایــت در انتهــای داســتان عــروس نیــز بــه ماننــد مــادر شــوهر خــود دیوانــه مــی شــود و فرشــته ای
را کــه همیشــه او مــی دیــد  ،مــی بینــد.
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نقدی بر نمایش « خوشبختی های کوچک سوسک شدن « به کارگردانی آزاده انصاری :

بدبختی های بزرگ آدم شدن !

«تئاتــر ماســک» از نخســتین و بــدوی تریــن اشــکال
تئاتــر اســت .در ایــن نــوع از تئاتر،نمایــش بــا اتــکاء
بــر تأثیــرات بصــری نقــاب هایــی کــه بازیگــران بــر
چهــره زده اند،اجــرا مــی شود.ماســک هــا جایگزیــن
چهــره هــا شــده و حــس کنجــکاوی تماشــاگران
را در همــان نخســتین لحظــات مواجهــه بــر مــی
انگیزنــد.
«تئاتــر ماســک» در ایــران کمیــاب و بســیار مهجــور
است«.خوشــبختی هــای کوچــک سوســک شــدن»
نمونــه نســبتا موفــق و قابــل دفاعــی از «تئاتــر
ماســک» در ســال هــای اخیــر اســت.منبع اقتبــاس
نویســندگان ایــن نمایش،داســتان معــروف «مســخ»
نوشــته فرانتــس کافــکا است«.مســخ» حکایــت تلــخ
و غمبــار مــردی اســت بــه نــام گــره گــوار سامســا کــه یــک روز صبــح وقتــی از خــواب برمــی خیزد،متوجــه مــی شــود کــه تبدیــل
بــه سوســک شــده اســت ! ! نــادر برهانــی مرنــد و فرهــاد امینــی در «خوشــبختی هــای کوچــک سوســک شــدن» تــاش کــرده انــد
تــا ضمــن حفــظ چارچــوب اثــر اصلــی  ،قرائــت جدیــدی از آن ارائــه دهنــد.
نــام نمایــش حاکــی از ایــن نکتــه اســت کــه نویســندگان قصــد داشــته اند،نشــان دهنــد آدمــی کــه بــه سوســک تبدیــل مــی
شــود،بر خــاف ضدقهرمــان داســتان کافکا،مــی توانــد لحظــات خوشــی را تجربــه کند،ایــن ایــده بســیار بکــر و جالــب توجهــی اســت
امــا محتــوای نمایشــنامه بــا ایــن پیــش فــرض در تناقــض اســت.ضدقهرمان نمایــش همچــون ضدقهرمــان داســتان رنــج زیــادی را
متحمــل شــده و در دریــای بدبختــی غوطــه ور مــی شــود.
اجــرا بــر خــاف متــن از طنــز پنهــان و بســیار ظریفــی برخــوردار اســت.اجرای نســبتا طنزآلــود متنــی کــه مشــحون از غــم و غصــه
و بدبختــی اســت،کار بســیار دشــواری است.بخشــی از طنــز صحنــه نشــأت گرفتــه از ظاهــر کاریکاتــوری آدم هــا و بخشــی دیگــر
وابســته بــه حــرکات ریتمیــک هنرپیشــه هــا اســت.
نمایــش متکــی بــر حرکــت ،صــوت و ماســک اســت .نویســندگان تعمــدا از بــه کار بــردن منولــوگ و دیالــوگ زائــد
پرهیــز کــرده انــد .قصــه از آغــاز تــا انتهــا ،بــدون کالم بــه خوبــی پیــش رفتــه و فقــط در جاهایــی کــه واقعــا راهــی
بــرای انتقــال مفهــوم بــه مخاطــب وجــود نداشــته از منولــوگ یــا دیالــوگ بهــره گرفتــه شــده اســت .ارزش کار
نویســندگان در ایــن نکتــه نهفتــه اســت کــه آن هــا بــه جــای قصــه ،دســتور صحنــه و شــرح حــرکات کاراکترهــا را
نوشــته و نمایــش را روی کاغــذ بــه خوبــی طراحــی و اجــرا کــرده انــد .بازیگــران نمایــش همچــون نویســندگان راه
ســخت و ناهمــواری را پیــش رو داشــته انــد .آن هــا بــه فراخــور نقــش بایــد در تمــام لحظــات ماســک بــر چهــره
داشــته و بــدون اتــکاء بــر میمیــک و بیــان ،عواطــف و احساســات را بــروز دهنــد.
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بخــش عمــده ای از تــوان بازیگــران بــه اجــرای حــرکات کــه بــه خوبــی بــا صــوت همراهــی مــی شــود ،اختصــاص یافتــه اســت.
طراحــی صوتــی جــزء ارکان اصلــی ایــن نمایــش اســت .نقــش کلیــدی صــوت بــرای مخاطــب از همــان پــرده افتتاحیــه محــرز مــی
گــردد و ایــن نقــش تــا پایــان اهمیــت ســاختاری خــود را حفــظ مــی کنــد .اصــوات نــه تنهــا بــر جذابیــت حــرکات شــخصیت هــای
کاریکاتــوری نمایــش افــزوده انــد بلکــه بــه فضاســازی نیــز کمــک کــرده انــد.
نــور صحنــه تقریبــا هدفمنــد طراحــی و تنظیــم شــده هــر چنــد خــاء بهــره منــدی از نــور موضعــی تعقیــب کننــده در برخــی
لحظــات و بزنــگاه هــای نمایشــی محســوس اســت .چشــم هــای ورقلمبیــده و نــگاه سرشــار از بهــت و گیجــی دو ویژگــی مهــم
ماســک هــا هســتند کــه بــه خوبــی ویژگــی هــای شــخصیت هــای «مســخ» و فضــای مالیخولیایــی داســتان کافــکا را بازتــاب مــی
دهنــد.
آزاده انصــاری عــاوه بــر ماســک از عروســک نیــز اســتفاده ســاختاری مناســبی کــرده اســت .کارکــرد عروســک در ایــن نمایــش
بســیار متنــوع است.عروســک هــا هــم در شناســاندن برخــی از شــخصیت هــا هــم بــه عنــوان کاراکتــری مجــزا در بازنمایــی نمایشــی
برخــی از مفاهیــم مــد نظــر نویســندگان و کارگــردان نقــش دارنــد .طراحــی لبــاس جــزء نقــاط قــوت نمایــش اســت باالخــص دامــن
پــف دار مــادر گــره گــوار کــه مکــررا تماشــاگران را بــه خنــده مــی انــدازد و بــه یــک ویژگــی جدایــی ناپذیــر از نقــش تبدیــل مــی
گردد.
موســیقی هدفمندانــه خــاء تعمــدی کالم در بســیاری از صحنــه هــا را پــر مــی کنــد .دکــور نمایــش در عیــن ســادگی بــه خوبــی
فضــای الزم بــرای تغییــر مــکان بازیگــران را فراهــم آورده و بخــش هایــی از آن در مــواردی (مثــا رادیــوی نقاشــی شــده) حتــی بــه
عنــوان آکسســوار (وســایل صحنــه) مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.
«خوشــبختی هــای کوچــک سوســک شــدن» حاصــل یــک کار تیمــی بســیار منســجم اســت .زحماتــی کــه عوامــل ایــن نمایــش
متحمــل شــده انــد بــه خوبــی در صحنــه متجلــی شــده اســت .آزاده انصــاری موفــق شــده یکــی از بهتریــن اجراهــای تئاتــر ماســک»
در ایــران را بــه روی صحنــه ببرد.نمایش«خوشــبختی هــای کوچــک سوســک شــدن» ،خوشــبختی کوچــک (والبتــه بــه زعــم مــن
بــزرگ) و دســتاورد مانــدگاری بــرای تئاتــر ایــران اســت.
دکتر شهرام خرازی ها  -دپارتمان نقد تئاتر فستیوال
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یادداشتی بر نمایش دستاری که بر پیکر اسب پیک در راه ...به کارگردانی جواد صداقت :

نمایش  ،ضرب در صفر

در علــم ریاضیــات هــر عــددی در صفــر ضــرب شــود
نتیجــه همــان صفــر اســت .
در نمایــش ” نمایــش دســتاری کــه بــر پیکــر اســب
پیــک در راه در عجــب راهــی ،دی و  ” ...متاســفانه
همیــن اتفــاق افتــاده اســت .همــه شــور و انگیــزه و
انــرژی ســتودنی گــروه و ســوژه مهمــی مثــل جنــاب
حــر ریاحــی  -کــه انســانی اســت در کمــاالت بــی
نهایــت  ، -بــا اجــرای ضعیــف نمایــش هــدر رفتــه
و نتیجــه عکــس آن چیــزی شــده اســت کــه انتظــار
مــی رود از دیــدن یــک چنیــن نمایشــی بــا ایــن
ســوژه .
اوال قصــه ای در کار نیســت  .آن چــه کــه هســت
واگویــه هــای یــک زن اســت کــه در وضعیتــی
مجهــول گیــر کــرده اســت و ایــن وضعیــت مجهــول آنقــدر بــدون پرداخــت تــا آخــر ادامــه مــی یابــد کــه خســته کننــده اســت.
در نمایــش موجوداتــی را مــی بینیــم کــه آنهــا  ،بــه جــز اکــت هــای غالبــا بــی معنــا هیــچ چیــز دیگــری ندارنــد و اساســا در نمایــش
درونیــات زن کــه مــادر حر اســت نــاکام هســتند.
بــا تکلیفــی و بــی معنــا بــودن در اثــر بیــداد مــی کنــد ؛ حتــی در اســم نمایــش  .صحنــه و دکــور  ،المــان هایــی کــه معلــوم نیســت
بــرای چــه بــه کار گرفتــه شــده انــد و میزانســن هایــی کــه بــه شــدت حوصلــه را ســر مــی برنــد و عــدم اســتفاده از فضــای صحنــه
و نــور باعــث شــده اســت تــا اثــر از ســطح کیفــی خوبــی برخــوردار نباشــد .
ریتــم از همــان ابتــدای نمایــش خــراب مــی شــود و آنقــدر یــک اتفــاق تکــرار مــی شــود و تکــرار مــی شــود کــه دنبــال کــردن اثــر
را واقعــا مشــکل مــی کنــد.
در نمایــش ســعی شــده تــا بــا حــرکات عجیــب و غریــب  ،نــور قرمــز  ،لبــاس و اکــت هــای عجیــب بازیگــران مثــل راه رفتــن مــادر
 ،فضایــی مالیخولیایــی یــا شــاید اکسپرسیونیســتی ایجــاد شــود کــه در ایــن مــورد هــم متاســفانه کارگــردان موفــق عمــل نکــرده
اســت.
ایــن را بایــد دانســت کــه در نبــود قصــه امــکان خلــق نمایشــی زیبــا غیــر ممکــن اســت ؛ حتــی اگــر آن نمایــش جلــوه هــای بصــری
زیبایــی داشــته باشــد  .هــر چنــد کــه نمایــش ” نمایــش دســتاری کــه بــر پیکــر اســب پیــک در راه در عجــب راهــی ،دی و  ” ...در
خلــق تصویــر نیــز موفــق عمــل نکــرده اســت .
محمد جواد حبیبی  -دپارتمان نقد تئاترفستیوال
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یادداشتی بر نمایش « مجلس مچاله خوانی « از تویسرکان به کارگردانی سجاد طهماسبی :

” مجلس مچاله خوانی ” یک نمایش ایرانی خوب

نمایــش ” مجلــس مچالــه خوانــی ” اجــرای موفــق
یــک نمایــش ایرانــی بــر اســاس متنــی غیــر ایرانــی
اســت  ،کــه بســیاری از المــان هــای نمایــش ایرانــی
را بــه درســتی بــه کار گرفتــه اســت .
قصــه ی ایــن نمایــش بــر گرفتــه از کتــاب ” کودکی
کــه هرگــز زاده نشــد ” دربــاره زنــی کــه حاملــه
شــده اســت و وضعیــت و شــرایط روحیــات ایــن زن
را در موقعیــت هــای مختلــف بــه واســطه میزانســن
هــای ســاده و درســت و بــا اســتفاده از شــیوه هــای
ایرانــی مثــل نقالــی و موســیقی ســنتی و  ...روایــت
مــی کنــد و در نهایــت منجــر بــه اثــری شــده اســت
کــه مــی توانــد بــرای مخاطــب جــذاب و ســرگرم
کننــده باشــد .
بازیگــر ایــن نمایــش ( مینــا مقامــی زاده ) بــه تنهایــی گرداننــده ی اصلــی ایــن نمایــش اســت  .یــک اجــرای کــم نقــص و خــوب
و مســلط بــر شــیوه هــای اجرایــی متفــاوت در اثــر کــه هــم در ایفــای نقــش خــود قــوی ظاهــر مــی شــود و هــم بــه خوبــی بــا
تماشــاگر ارتبــاط برقــرار مــی کنــد  .اگــر چــه تــا حــدی کــم تجربگــی در بــازی او دیــده مــی شــد ولــی ایــن باعــث آزار مخاطــب
نشــده اســت .
نقطه قوت نمایش ” مجلس مچاله خوانی ” را می توان در میزانسن های فعال و متنوع و البته منطبق با اثر دانست .
مهــم تریــن ویژگــی ایــن اثــر کــه در صحنــه هــای مختلــف مــی توانــد تضــاد بیــن فضاهــای مختلــف را ایجــاد کنــد و از پــس آن
 ،باعــث خنــده ی مخاطــب گــردد  ،موســیقی اســت کــه بــا تغییــر در شــعر برخــی از اشــعار معــروف و گنجانــدن آن در متــن و
دیالــوگ هــا و همزمانــی آن بــا برخــی صحنــه هــای نمایــش مثــل صحنــه ی درخواســت جنیــن از مــادر بــرای زنــده مانــدن  ،باعــث
ایجــاد موقعیــت طنــز مــی شــود  .اگرچــه خواننــده ی ایــن نمایــش صــدای پختــه  ،رســایی نداشــت !
نکتــه ی دیگــری کــه در رابطــه بــا ایــن نمایــش مــی تــوان گفــت  ،مســئله ی هماهنگــی بیــن بازیگــر  ،موســیقی و ســایر
پرســوناژهایی اســت کــه دیالــوگ نداشــتند و بــه نوعــی مکمــل داســتان بودنــد  .بــه نظــر مــی رســد ایــن هماهنگــی بــه صــد در
صــد خــود نرســیده بــود .
نمایــش ” مجلــس مچالــه خوانــی ” یــک نمایــش ســرگرم کننــده و امیــد بخــش در جشــنواره تئاتــر فجــر بــود  .از آن جهــت کــه
فرصتــی فراهــم آورد تــا همــه ی گــروه هــای شهرســتانی از دور و نزدیــک در ایــن رقابــت چنــد روزه شــرکت کننــد  .قطعــا مــی
تــوان گفــت اجــرای ایــن نمایــش نیــز یکــی از آثــار خــوب اجــرا شــده در جشــنواره امســال بــود .
مرجان سادات هاشمی  -دپارتمان نقد تئاترفستیوال
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مجید کاظم زاده مژده ای  :احترام ستاد برگزاری جشنواره بسیار راضی کننده بود /
تغییر هر ساله دبیر به جشنواره آسیب می زند

منایــش ” آکواریــوم کانگورو ” به نویســندگی
و کارگردانــی مجیدکاظــم زاده مــژده ای
از رشــت در بخــش مــرور ســی و پنجمیــن
جشــنواره بیــن املللــی تئاتــر فجــر حضــور
داشــت  .بــه بهانــه ی اجــرای ایــن منایــش
خربنــگار تئاتــر فســتیوال گفــت وگویــی بــا
ابــن کارگــردان داشــته اســت کــه در ادامــه
مــی توانیــد آن را بخوانیــد :
مجیــد کاظــم زاده مــژده ای در رابطــه بــا نــگارش متــن ” آکواریــوم کانگــورو ” و انتخــاب ایــن ســوژه گفــت  ” :ســوژه
ایــن نمایــش خــواب و بیــداری  ،جنــگ و صلــح و مضامیــن ازلــی ابــدی اســت و بــرای اولیــن بــار نیســت کــه بنــده بــه چنیــن
موضوعاتــی پرداختــه ام  .ایــن نمایشــنامه مضامیــن ازلــی ابــدی را دســتمایه قــرار داده اســت ولــی بــا ایــن تفــاوت کــه اینبــار در
ایــن نمایــش قصــد داشــتم  ،تســتی در چرخــش روایــت را در نمایشــنامه نویســی تجربــه کنــم  .همیشــه در نمایشــنامه نویســی
یــک کاراکتــر محــوری داریــم کــه حــوادث حــول آن اتفــاق مــی افتــد و او محــور تمــام ماجــرا اســت  .در ایــن نمایشــنامه مــن
تســتی زدم از یــک اثــر بــا چهــار کاراکتــر محــوری یعنــی زاویــه دیــد در ایــن اثــر مــدام دســتخوش تغییــر مــی شــود و در هــر
موقعیتــی از نمایــش  ،مــا زاویــه دیــد یکــی از کاراکترهــای نمایــش را داریــم  .مــن ســعی کــردم ایــن موضــوع را بــا نــور  ،رنــگ
و عناصــر نمایشــی نشــان دهــم ”.
وی در خصــوص حضــور ایــن نمایــش در بخــش مســابقه جشــنواره یــادآور شــد  ” :اجــرای عمــوم ایــن نمایــش را در رشــت
پشــت ســر گذاشــتیم  ،ســپس فیلــم آن را بــرای جشــنواره فرســتادیم و در بخــش مــرور جشــنواره انتخــاب شــد و از ایــن بابــت
بســیار خوشــحال هســتم  .البتــه گــروه تئاتــر جهــش امســال هشــت عنــوان نمایــش را در رشــت بــه اجــرای عمــوم رســانیده اســت
 ،مــن نیــز بــه عنــوان کارگــردان در ســالی کــه گذشــت  ،ســه اثــر را بــه روی صحنــه بــردم ولــی از بیــن آنهــا ” آکواریــوم کانگــورو
” را بــه دلیــل نــگاه تجربــه گرایانــه ی آن شایســته حضــور در جشــنواره دانســتم  ،همچنیــن مــی خواســتم ایــن نــگاه را مــورد
آزمــون و خطــا قــرار دهــم ”.

کاظــم زاده مــژده ای وضعیــت تئاتــر در شــهر رشــت را بســیار خــوب ارزیابــی کــرد و در ایــن بــاره گفــت :

” مــن مــی توانــم مدعــی شــوم کــه بــه لحــاظ آمــاری مــا در رشــت از تهــران مخاطــب بیشــتری داریــم و همیشــه
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ســالن هــای اجــرای رشــت پــر از تماشــاگر اســت و گیشــه خوبــی دارد  .حتــی گــروه هــای تهرانــی کــه بــرای اجــرا بــه رشــت مــی
آینــد بــا اســتقبال خوبــی مواجــه مــی شــوند زیــرا اساســا مــردم رشــت ســعی مــی کننــد اوقــات مفــرح ســالمی را بــرای خــود ایجــاد
کننــد  .شــما میدانیــد کــه آمــار بیســوادی در جمعیــت رشــت صفــر اســت و قشــر عالقــه منــد بــه هنــر بســیار زیــاد هســتند  .مــردم
تئاتــر را دوســت دارنــد و مخاطبیــن خوبــی داریــم و اجراهایمــان بــا اقبــال مواجــه مــی شــود ”.
ایــن کارگــردان در رابطــه بــا فــرم اجرایــی ایــن نمایــش توضیــح داد “ :ســبک هــا و مکتــب هــای ادبــی عمومــا بــه نوعــی
تاریــخ نــگاری هســتند و مــا نبایــد فرامــوش کنیــم کــه ســبک هــا از زاویــه تاریــخ نــگاری نــگارش مــی شــوند  .بــه عنــوان مثــال
بیــان مــی شــود کــه ســبک اکسپرسیونیســم از یــک زمانــی بــه دلیــل نیــاز جامعــه و شــرایط سیاســی و اقتصــادی مــورد توجــه
قــرار مــی گیــرد و بعــد تمــام مــی شــود  .بــه نظــرم اگــر امــروز مــن نمایشــنامه ای را در دســت بگیــرم و بگویــم کــه مــن آن را بــه
ســبک اکسپرسیونیســم اجــرا مــی کنــم  ،کار اشــتباهی اســت  .چــون ایــن ســبک سالهاســت کــه در دنیــا بــه اتمــام رســیده اســت
 .همیشــه مکتــب هــا و ســبک هــا پاســخگوی نیــاز مخاطبیــن آن دوره هســتند و بــه همیــن دلیــل مــن ایــن اثــر را بــا ایــن ســبک
اجرایــی پاســخگوی نیــاز مخاطــب ایــن دوره دانســتم  ،البتــه در ایــن نمایــش رگــه هایــی از اکسپرسیونیســم و سورئالیســم را مــی
تــوان دیــد و یــا مــی تــوان گفــت نوعــی اکسپرسیونیســم انتزاعــی در آن وجــود دارد ولــی در حقیقــت ســبک اجرایــی آن هیچکــدام
از اینهــا نیســت  ،بلکــه فقــط عناصــر ایــن ســبک هــا را در خــود دارد و نمــی تــوان مشــخصا بگوییــم کــه ایــن نمایــش یــک اثــر
سورئالیســتی و یــا انتزاعــی و یــا فانتــزی اســت “ .
وی بــا بیــان اینکــه امســال ششــمین ســال حضــور او در جشــنواره تئاتــر فجــر اســت گفــت “ :یکــی از اتفاقــات خوبــی کــه
در جشــنواره فجــر امســال افتــاد  ،ثابــت بــودن دبیــر جشــنواره بــود  .مــن از مســئولین  ،تقاضــا مــی کنــم کــه فرصــت دهنــد کــه
یــک دبیــر ثابــت بتوانــد دوره ی پنجســاله را بگذرانــد و بــه او اجــازه دهنــد کــه برنامــه اش را تســت کنــد  .جشــنواره کمــی از ایــن
بُعــد  ،کــه هــر ســال یــک دبیــر جدیــد مــی آیــد  ،دچــار آســیب اســت  .بــه نظــر مــن ایــن دو ســال اخیــر احتــرام ســتاد برگــزاری
جشــنواره خیلــی راضــی کننــده بــود  .بــرای گــروه مــن بهتریــن شــرایط را ایجــاد کردنــد و هــر آنچــه را کــه درخواســت کــردم چــه
از لحــاظ ســالن اجــرا و چــه زمــان اجــرای نمایــش بــرای مــن فراهــم کردنــد و بــا روی گشــاده و برخــورد بســیار خــوب بــا مــن و
گروهــم رفتــار کردنــد  .ایــن اتفــاق باعــث مــی شــود کــه مــا کمبــود مالــی را در نظــر نگیریــم  .ایــن دو دوره بــرای مــن بــه لحــاظ
نظــم و نــوع برخــورد بســیار خــوب بــود و نمــره باالیــی بــه ایــن دو دوره مــی دهــم “ .
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هیام احمدی  :از مسئولین آبادان توقع حمایت از گروه های تئاتری را دارم
منایــش خیابانــی ” دی زنگــرو ” نوشــته هیــام
احمــدی و کارگردانــی هیــام احمــدی و فرامــرز
غالمیــان در بخــش منایــش هــای محیطــی ســی
و پنجمیــن جشــنواره بیــن املللــی تئاتــر فجــر
حضــور داشــت  .بــه بهانــه اجـرای ایــن منایــش
خربنــگار تئاتــر فســتیوال طــی گفــت و گویــی
بــا هیــام احمــدی چگونگــی شــکل گیــری ” دی
زنگــرو ” و حضــور آن در جشــنواره تئاتــر فجــر
را جویــا شــد کــه در ادام مــی توانیــد آن را
بخوانیــد :
هیــام احمــدی کارگــردان نمایــش ” دی زنگــرو ” در رابطــه بــا حضــور ایــن نمایــش در حشــنواره تئاتــر فجــر گفــت :

”نمایــش آیینــی ســنتی ” دی زنگــرو ” کاری از شــهر آبــادان  ،اســتان خوزســتان  ،اثــر منتخــب جشــنواره بیــن المللــی خیابانــی
مریــوان اســت و ایــن گونــه بــه جشــنواره فجــر راه پیــدا کــرده اســت ”.

احمــدی در خصــوص شــکل گیــری ایــن نمایــش گفــت  ” :دی زنگــرو “ ،نوشــته مشــترک بنــده و آقــای فرامــرز غالمیان اســت
و براســاس تلفیــق ســه آییــن و یــک افســانه شــکل گرفتــه اســت  ،مــردم جنــوب عقیــده دارنــد  ” ،دی زنگــرو ” یــک افســانه اســت
 ،ایــن افســانه حکایــت یــک خرچنــگ ســیاه اســت کــه مــاه را مــی خــورد و پدیــده مــاه گرفتگــی اتفــاق مــی افتــد  .مــا در ایــن
نمایــش بــه مراســم حنابنــدان و لنــج ســازی مــی پردازیــم در حقیقیــت در ایــن نمایــش مــن ســه آییــن را بــا افســانه ” دی زنگــرو
” تلفیــق کــرده ام  .عروســک هایــی کــه کار حضــور دارنــد ســاخته مــن و آقــای غالمیــان اســت “ .
وی بــا بیــان ایــن کــه ” دی زنگــرو ” در جشــنواره خیابانــی مریــوان جوایــزی را کســب کــرده اســت  ،گفــت  ” :مــن در
دوره هــای پیشــین ایــن جشــنواره بــه عنــوان بازیگــر حضــور داشــتم ولــی امســال بــرای اولیــن بــار اســت کــه بــه عنــوان کارگــردان
در ایــن جشــنواره شــرکت کــرده ام ”.
ایــن کارگــردان نمایــش خیابانــی بــا اشــاره بــه تئاتــر آبــادان گفــت  ” :متاســفانه مســئولین اصــا بــه تئاتــر
اهمیــت نمــی دهنــد  ،در حالــی کــه مــا ذر خوزســتان منطقــه آزاد ارونــد را داریــم و قاعدتــا بایــد از آن حمایــت کننــد ،
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بــه خصــوص ایــن کــه در حــال حاضــر ادارات و ارگان هــای ارشــاد بــه منطقــه آزاد واگــذار شــده اســت  ،ولــی متاســفانه مــا بــرای آمدن
بــه جشــنواره تــاش زیــادی کردیــم و در نهایــت نتوانســتیم کــه هزینــه گــروه پانــزده نفــره را مهیــا کنیــم  .زیــرا کار مــن فقــط و صرفــا
تئاتــر اســت  ،اگــر وضــع مالــی خوبــی هــم داشــته باشــم از مســئولین شــهرم توقــع دارم بــرای فرهنگســازی تئاتــر  ،از گــروه هــای
تئاتــری حمایــت کننــد  .ولــی متاســفانه نــه تنهــا ایــن اتفــاق نمــی افتــد بلکــه بــه مــا نیــز مــی گوینــد کــه بــه جشــنواره نرویــد ”.
هیــام احمــدی بــا بیــان اینکــه لــذت جشــنواره  ،بــه دیــدن آثــار اســت  ،اذعــان کــرد  ” :در جشــنواره امــکان اینکــه کارگــردان
بتوانــد نمایــش هایــی را کــه اجــرا مــی شــود  ،ببینــد خیلــی کــم اســت در حالــی کــه نیــاز اســت مــا بــه دیــدن نمایــش هــا بنشــینیم
و اجرایمــان را نســبت بــه آثــار ارائــه شــده بســنجیم و دریابیــم کــه تئاتــر کشــورمان در چــه ســطحی اســت و چــه کســانی بــه ایــن
جشــنواره مــی آینــد و چــه کارهایــی انجــام مــی دهنــد  .ولــی متاســفانه جشــنواره امــکان اســکان بــه کارگردانانــی کــه در روزهــای
آخــر جشــنواره اجــرا دارنــد را فراهــم نکــرده اســت  .در حالــی کــه بایــد حداقــل بــه دو نفــر از گــروه هــا امــکان اســکان مــی دادنــد .
البتــه مــن یــک هفتــه زودتــر آمــدم و در خانــه دوســتان و نزدیــکان ســاکن شــدم و تعــدادی از کارهــا را دیــدم  ،ولــی از ســتاد برگــزاری
جشــنواره تقاضــا دارم کــه امــکان اســکان را بــرای دو نفــر از گــروه هایــی را کــه در روزهــای آخــر اجــرا مــی رونــد  ،فراهــم کننــد .
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دیوید دویشویلی  :تئاتر پیامی از آزادی و دموکراسی برای مردم است .
منایــش ” در اعــاق ” نوشــته ماکســیم گورکی
و بــه کارگردانــی دیویــد دویشــویىل از کشــور
گرجســتان یکــی دیگــر از منایــش هایــی اســت
کــه در بخــش بیــن امللــل ســی و پنجمیــن
جشــنواره تئاتــر فجــر در تــاالر وحــدت بــه
روی صحنــه رفــت  .بــه همیــن بهانــه خربنــگار
تئاتــر فســتیوال گفــت و گویــی بــا کارگــردان
ایــن اثــر داشــته اســت کــه مــی توانیــد آن را
در ادامــه بخوانیــد .
دیویــد دویشــویلی در توضیــح نمایــش ” در اعمــاق “ گفــت  :ایــن نمایــش براســاس نوشــته ماکســیم گروکــی  ،نمایشــنامه نویــس
شــهیر روس اســت کــه مــا ورژن اصلــی نمایشــنامه را اجــرا کــرده ایــم  .ایــن نمایــش دربــاره انســان هایــی اســت کــه زیــر خــط زندگــی
بــه ســر مــی برنــد و تــا امــروز نســخه هــای متفاوتــی از ایــن نمایشــنامه اجــرا شــده اســت .
او در ادامــه در مــورد کمپانــی تئاتــر خــود توضیــح داد  :کمپانــی مــا  ،کمپانــی تئاتــر گرجســتان اســت و در سراســر جهــان ســفر
مــی کنیــم  .نمایــش هایــی کــه اجــرا مــی کنیــم قطعــا فقــط از نمایشــنامه نویســان گرجســتانی نیســت و از نمایشــنامه هــای خارجــی
نیــز اســتفاده مــی کنیــم  ،همچنیــن مــا نویســنده هــای خودمــان را داریــم و کمپانــی مــا فقــط در گرجســتان مشــهور نیســت ؛ بلکــه
در اروپــا شــناخته شــده اســت .

دویشــویلی همچنیــن در مــورد نمایــش هایــی کــه در گرجســتان بــه روی صحنــه مــی رونــد بــه خبرنــگار تئاتــر فســتیوال
گفــت  :ســبک هــای متفاوتــی از تئاتــر در گرجســتان اجــرا مــی شــود  ،گاهــی نمایــش هــای کالســیک  ،بعضــی وقتهــا پرفورمنــس

 ،گاهــی بالــه و گاهــی نمایــش هــای موزیــکال اجــرا مــی شــود  ،در واقــع بــه ایــن بســتگی دارد کــه تماشــاچی چــه چیــزی بخواهــد .
مــا در آزادی و دموکراســی مطلــق بــه ســر مــی بریــم و مــی توانیــم انتخــاب کنیــم کــه چــه نمایشــی را اجــرا کنیــم  .جــدای از اینکــه
کارگــردان هــا یــا تهیــه کننــده هــا چــه مــی خواهنــد  ،تئاتــر معنایــی دارد کــه پیامــی از آزادی و دموکراســی بــرای مــردم اســت .
او اضافــه کــرد  :همــه ی نمایــش هــای مــن دربــاره ایــن اســت کــه چــه پیامــی مــی خواهیــم بــه انســان هــا بدهیــم و در ایــن نمایــش
هــم ایــن پیــام وجــود دارد کــه همــه چیــز همــان گونــه نیســت کــه تــو فکــر مــی کنــی  ،آدم هــای ایــن نمایــش مــی خواهنــد بگوینــد
کــه چیزهــای بســیاری در مــورد تفکــر و ذهــن آدم هــا وجــود دارد  .در واقــع تئاتــر راه خوبــی بــرای انتقــال پیــام از طریــق درام اســت.

ایــن کارگــردان تئاتــر بــا بیــان اینکــه در گرجســتان مــردم تئاتــر خــوب را دوســت دارنــد  ،در مــورد اســتقبال از
تئاتــر در گرجســتان گفــت  :اســتقبال از هــر نمایــش در گرجســتان بــه فــرم اجرایــی آن  ،اینکــه مثــا موزیــکال  ،درام

یــا کمــدی باشــد ؛ بســتگی نــدارد بلکــه بایــد آن تئاتــر کیفیــت خوبــی داشــته باشــد .
کارگــردان نمایــش “در اعمــاق” در پایــان گفــت  :مــن اولیــن بــار اســت کــه بــه ایــران مــی آیــم و بــه نظــرم شــما
مــردم فــوق العــاده ای داریــد و سپاســگذارم کــه بــرای دیــدن ایــن نمایــش آمدنــد و بازخــورد و واکنــش هــا در دو روزی
کــه نمایــش اجــرا شــد  ،شــگفتانگیز و بســیار خــوب بــود .
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یادداشتی بر « بادکنک « از کشور هلند به کارگردانی بوکیه شووگمن :

“بادکنک ” موجودی عجیب در تئاتر

” بادکنک ” اثری متفاوت در هنر نمایش است .
اثــری کــه مخاطــب خــود را غافلگیــر مــی کنــد  .زیــرا
پــس از ورود بــه ســالن تــازه او متوجــه فــرم و ســبک
متفــاوت ایــن اثــر مــی شــود .
بــا توجــه بــه گســتردگی هنــر نمایــش  ،بادکنــک اثری
اســت کــه ادعایــی در داشــتن قصــه و ایــده داســتانی
نــدارد  ،تنهــا رکــن اصلــی کــه بــر آن تاکیــد مــی کنــد
ســرگرمی و درگیــر کــردن احســاس مخاطــب اســت .
طراحــی صحنــه ایــن اجــرا از فضایــی کامــا ســفید
تشــکیل شــده اســت  ،در انتهــای ایــن فضــا کپــه ای
از پارچــه هــای ســفید قــرار دارد کــه بــه آرامــی هــر از
چنــد گاهــی تکانــی بــه آنهــا وارد مــی شــود  .مخاطــب
غــرق تماشــای آن پارچــه هــا مــی شــود و اجــرا بــا
ریتمــی بســیار بســیار کنــد و کســل کننــده آغــاز مــی شــود ؛ بــه آرامــی پارچــه هــا جــان مــی گیرنــد و بــه حرکــت در مــی آینــد ،
هــر چــه مــی گــذرد بــزرگ و بــزرگ تــر مــی شــوند و مخاطــب منتظــر مــی مانــد تــا ببینــد چــه اتفاقــی قــرار اســت بــرای آن بیافتــد
 ،بــا گــذر زمــان متوجــه مــی شــود کــه شــاهد هیــچ اتفاقــی نخواهــد بــود تنهــا حــس او درگیــر اجــرا مــی شــود  ،همیــن .
” بادکنک ” همانند تجربه قرار گیری در فضایی متفاوت برای دریافت احساسی متفاوت تر است .
گویــا بــه ســفری کوتــاه و جســتجوگرانه رفتــه ایــد و در ایــن ســفر حــواس شــنیداری  ،المســه و دیــداری شــما درگیــر اجــرا مــی شــود
 .موســیقی  ،صــدا و نــور بســیار تاثیرگــذار اســت .
زیرا به وسیله موسیقی و نور بسیاری از صحنه های اجرا معنا پیدا می کند .
” بادکنــک ” را مــی تــوان تجربــه دیــدن یــک موجــود عجیــب در فضایــی ماورایــی دانســت کــه تنهــا دغدغــه اش درگیــر کــردن
احســاس مخاطــب و ارتبــاط دو ســویه بــا او اســت .
این موجود عجیب گاهی حس ترس به مخاطب خود القا می کند و گاهی حس امنیت و گاهی تالطم .
امــا آنچــه مهــم اســت اینکــه ” بادکنــک ” نــه پیامــی دارد و نــه قصــه ای  .تنهــا یــک تکنیــک اجراســت کــه از شــیوه
هــای کالمــی اســتفاده نکــرده  ،در حالــی کــه بــه انســان متکــی اســت و بــا اســتفاده از بــدن بازیگــر و مهــارت او در
بــه حرکــت در آوردن ایــن موجــود عظیــم الجثــه شــکل گرفتــه و بــه اثــری هنــری تبدیــل شــده اســت .
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حضــور مخاطــب در ایــن اجــرا بســیار تاثیرگــذار اســت و اگــر ارتبــاط دو ســویه اجراگــر بــا مخاطــب شــکل نگیــرد  ،اساســا اجــرا
بــه پیــش نخواهــد رفــت .
ایــن اجــرا بــرای مخاطــب کــودک خــود نیــز هماننــد ســقوط یــک موجــود فضایــی عجیــب مــی مانــد  .زیــرا عروســکی بــزرگ
مــدام بــه ســمت او مــی آیــد و هــر لحظــه ممکــن اســت او را بــا خــود بــه فضــا ببــرد .
بــه همیــن خاطــر مــی تــوان گفــت ” بادکنــک ” اجرایــی متفــاوت امــا متوســط از یــک گــروه هلنــدی در جشــنواره تئاتــر فجــر
اســت کــه بــا درگیــر کــردن احســاس مخاطــب در هــر ســنی او را تــا آخــر بــه امیــد اینکــه اتفــاق جدیــدی فضــای اجــرا را عــوض
کنــد  ،همــراه خــود مــی کنــد و در نهایــت او را در بــدون هیــچ اتفاقــی رهــا مــی کنــد و اجــرای بــه پایــان مــی رســد .
آرزو شفق  -دپارتمان نقد تئاترفستیوال
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یادداشتی بر نمایش « نگاهمان می کنند « به کارگردانی محمدرضا اصلی :

مخاطب ؛ پرسوناژ اصلی “نگاهمان می کنند”

آنچــه ســبب شــده ” نگاهمــان مــی کننــد ” بــه
نمایشــی خــوب و محکــم تبدیــل شــود  ،نمایشــنامه
ای غنــی بــا شــخصیت پــردازی هــای بــی نقــص و
قصــه ای روان اســت .
ن
مایشــنامه ایــن نمایــش نوشــته نغمــه ثمینــی اســت
کســی کــه همیشــه در پرداخــت قصــه اش هیــچ
کــم و کاســتی باقــی نمــی گــذارد  ،ادای کســی را
درنمــیآورد و بــا زمانــهاش هــم چنــدان بیگانــه
نیســت بلکــه ســوژه ای از درون اجتمــاع را انتخــاب
مــی کنــد و آن را پــردازش مــی کنــد  ” .نگاهمــان
مــی کننــد ” از نقطــه ای آغــاز مــی شــود  ،خــط
روایــی درســتی را طــی مــی کنــد و کامــا اصولــی
بــه پایــان مــی رســد و مــی تــوان گفــت بــا کمتریــن ایــرادی مراحــل خلــق قصــه را ســپری مــی کنــد  .آنچــه ایــن روزهــا در تئاتــر
مــا بســیار تاثیــر گــذار و متاســفانه همیشــه نایــاب اســت  ،اســتفاده از نمایشــنامه ای اصولــی اســت  .نمایشــنامه ای کــه تلکیــف خــود
را از ابتــدای خلــق شــخصبت هایــش بدانــد  ،نمایشــنامه ای موفــق اســت و قطعــا مــی توانــد پــس از شــخصیت پــردازی پرســوناژها
مخاطــب را بــا خــود همــراه کنــد و قصــه را برایــش روایــت کنــد  .در تئاتــر امــروز  ،کمتــر شــاهد چنیــن اتفاقــی هســتیم اکثــر
نمایشــنامه هــا بــی هویــت هســتند و مخاطــب را بــه نــاگاه وارد خــاء ای غیرقابــل توصیــف مــی کننــد و بــه همیــن خاطــر اغلــب
بــا شکســت مواجــه مــی شــود .
امــا ” نگاهمــان مــی کننــد ” نمایشــنامه ای خــوب دارد  ،بلکــه ایــن نمایشــنامه توانســته  ،ضعــف هــای جزئــی کارگردانــی را نیــز
پوشــش دهــد و مخاطــب را چنــان حــول محــور داســتان بچراخــد و او را بــا فضــای قصــه آشــنا کنــد کــه جــای هیــچ امــا و اگــری
باقــی نگــذارد .
ایــن نمایــش مضمونــی اجتماعــی دارد و بــه معضــات اجتماعــی  ،واکاوی زندگــی خصوصــی افــراد در زندگــی معاصــر اشــاره مــی
کنــد  ،از ســه اپیــزود تشــکیل شــده و ســه اپیــزود آن بــا نــخ ارتباطــی منطقــی بــه یکدیگــر وصــل شــده انــد و هــر اپیــزود در یکــی
از ســه واحــد یــک آپارتمــان روایــت مــی شــود .
تمــام اتفاقــات ایــن نمایــش کامــا واقعــی در پیــش چشــم مخاطــب روی مــی دهــد و بــه نوعــی مــی تــوان مخاطــب
را بــه عنــوان یکــی از پرســوناژ هــای پنهــان نمایــش در نظــر گرفــت کــه ســوژه نمایــش بــه زندگــی روزمــره او اشــاره
دارد و اتفاقاتــی را بــه نمایــش در مــی آورد کــه بــرای مخاطــب ملمــوس اســت .
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ایــن نمایــش در عیــن ســادگی تمامــی اصــول را رعایــت کــرده و بــا اســتفاده از طراحــی صحنــه ای کارآمــد  ،قصــه را پیــش مــی
بــرد  .فــرم نمایــش و خــط روایــی داســتان نیــز کلیشــه ای نیســت  ،بلکــه بــر واقعیتــی دســت گذاشــته کــه در جامعــه مــا وجــود
دارد .
اپیــزود ســوم را مــی تــوان نقطــه اوج ” نگاهمــان مــی کننــد ” بیــان کــرد  .اپیــزودی کــه تمــام اتفاقــات را بــه یــک نقطــه مــی
رســاند و قصــه را در آخریــن لحظــه بــرای مخاطــب بازگــو مــی کنــد  .تــا آن لحظــه مخاطــب را بــه دنبــال خــود کشــانده و هــر
لحظــه از نمایــش آنچــه کــه مــی بایــد را بــه او منتقــل کــرده اســت حــال نوبــت بــه نتیجــه گیــری داســتان رســیده اســت و
کارگــردان کامــا ذکاوت مندانــه پیــش رفتــه اســت .
میزانــس هــای خــوب  ،دیالــوگ هــای بــی ماننــد  ،اســتفاده بــه جــا از نــور و موســیقی و همچنیــن اســتفاده از تمــام فضــای
صحنــه نمایــش همگــی در کنــار هــم ســبب شــده ” نگاهمــان مــی کننــد ” بــه اثــری دیدنــی و تاثیرگــذار تبدیــل شــود و
مخاطــب را تــا آخریــن دقایــق بــر روی صندلــی خــود بــرای کشــف قصــه میخکــوب مــی کنــد .
آرزو شفق  -دپارتمان نقد تئاترفستیوال
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مصطفی حمیدی فر  :امکان اسکان گروه های شهرستانی باید دو روز قبل از اجرایشان باشد

منایــش “افراســیاب” نوشــته مشــرک حامــد
امانپــور و ســحر رضوانــی بــه کارگردانــی
مصطفــی حمیدیفــر از شــهر ســبزوار از
جملــه آثــاری اســت کــه در ســی و پنجمیــن
جشــنواره تئاتــر فجــر در متاشــاخانه ســنگلج
اجــرا شــد  .بــه بهانــه اجــرای ایــن منایــش
خربنــگار تئاتــر فســتیوال گفــت و گویــی
در رابطــه بــا اجــرای ایــن منایــش و ســوژه
پرداختــی ” افراســیاب ” بــا مصطفــی حمیــدی
فــر کارگــردان ایــن منایــش داشــته اســت کــه
در ادامــه مــی توانیــد آن را بخوانیــد :
مصطفــی حمیــدی فــر کارگــردان نمایــش ” افراســیاب ” در ابتــدا بــه معرفــی ایــن نمایــش پرداخــت و گفــت  “ :ایــن
نمایــش در پــی تحقیقاتــی کــه در خصــوص آرش کمانگیــر داشــتیم  ،شــکل گرفــت  ،از ســال گذشــته پیــش تولیــد آن آغــاز شــد
و حــدود یــک ســال اســت کــه گــروه اجرایــی در حــال تمریــن هســتند  .در تمرینــات متــن آرش کمانگیــر بــه اســطوره بــاران
رســیدیم  ،ایــن نمایــش جنــگ بیــن ســتاره بــاران و دیــو خشکســالی اســت کــه در کنــار دریاچــه ای اتفــاق مــی افتــد و نشــان
از خیــر و شــر دارد و پیــروز شــدن ســتاره بــاران بــر دیــو خشکســالی نتیجــه اش رعــد و بــرق و در نهایــت بــاران مــی شــود .دیــو
خشکســالی کارکــرد افســانه ای خــود را دارد  ،مانــع از زایــش  ،بارندگــی و بــاروری اســت  .در شــاهنامه  ،افراســیاب در دوره هــای
متعــدد بــه ایــران حملــه مــی کنــد و هــر زمــان کــه بــه ایــران حملــه مــی کنــد کاهریزهــا را خــراب مــی کنــد  .پرداختــن بــه
ایــن موضوعــات بــرای مــن جــذاب بــود بــه حامــد امــان پــور ایــن ایــده را در میــان گذاشــتم و بــه او گفتــم امــروز کــه بحــران آب
خیلــی مطــرح اســت و بــا توجــه بــه اینکــه ایــن موضــوع مربــوط بــه اســطوره ی مــا اســت خیلــی مــی تــوان ایــن دو را بهــم پیونــد
زد و از آن درامــی بوجــود آورد ایشــان قبــول کردنــد و ایــن متــن را نوشــتند ”.
حمیــدی فــر بــا بیــان اینکــه ایــن نمایــش طراحــی صحنــه ای کاربــردی دارد گفــت  ” :طراحــی صحنــه ایــن نمایــش از
ســازه هــای لولــه ای ســاده تشــکیل شــده اســت کــه ســه راه و شــیر فلکــه را ایجــاد مــی کنــد  .در حقیقــت داســتان افراســیاب

در زیــر زمیــن قصــری بــه نــام هنــگ ســاخته و مــا ایــن قصــر را بــه صــورت مــدرن طراحــی کردیــم و در آن لولــه هــا
نــور کار گذاشــتیم  .فضــای نمایــش در هــر صحنــه عــوض مــی شــود  .افراســیاب قصــری را در زیــر زمیــن بــرای خــود
ایجــاد کــرده و تمــام آب هــا در آنجــا جمــع مــی شــود  .او سرمنشــا زندگــی و زایــش را در آنجــا بــرای خــود حبــس
کــرده اســت ”.
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وی بــا بیــان اینکــه امســال دومیــن دوره ای اســت کــه او در جشــنواره تئاتــر فجــر حضــور دارد  ،توضیــح داد “ :مــن در
ســال  ۹۰بــا نمایــش ” اژدهــا ” بهــرام بیضایــی در ایــن جشــنواره شــرکت کــردم  .بــه نظــر مــن جشــنواره امســال خــوب برگــزار
نشــد مــا گــروه هــای شهرســتانی یــک ســال زحمــت مــی کشــیم و وقتــی کارمــان پذیرفتــه مــی شــود  ،عالقــه مندیــم کــه بتوانیــم
در ورکشــاپ هــا و کالس هــای آموزشــی شــرکت کنیــم و بلیــت نمایــش هــا را داشــته باشــیم و بتوانیــم اجراهــای گــروه هــای
دیگــر را ببنیــم  .امســال مــا بــه زحمــت چنــد بلیــت گیــر آوردیــم ولــی بــاز راهمــان ندادنــد و گفتنــد کــه ســالن پــر شــده اســت
 .حتــی بــا دعــوت نامــه ای کــه بــه مــا دادنــد بــاز هــم مــا را بــه داخــل ســالن راه ندادنــد و نتوانســیتم از کارهــا اســتفاده کنیــم ”.
حمیــدی فــر ادامــه داد  ” :ســال  ۹۰بــه دبیــری رحمــت امینــی جشــنواره ی خوبــی برگــزار شــد  ،مــا در جشــنواره هــم نمایــش
هــا را دیدیــم و هــم توانســتیم درکالس هــای آموزشــی شــرکت کنیــم  .بــه نظــر مــن بایــد دو روز زودتــر امــکان اســکان گــروه
هــای شهرســتانی را فراهــم کننــد ”.
ایــن کارگــردان جــوان شــهر ســبزوار در پایــان گفــت  ” :انشــااله مســئولین هــوای تئاتــر شهرســتان را داشــته باشــند چــون
فکــر مــی کنــم بدنــه تئاتــر تهــران را شهرســتان هــا مــی ســازند و بچــه هــای شهرســتان هســتند کــه انــرزی دارنــد پویــا هســتند
و فعالیــت دارنــد و مــی تواننــد تئاتــر کشــور مــا و ویتریــن تئاتــر مــا را پربــار تــر و خــاق تــر کننــد و نفســی تــازه وارد محیــط
تئاتــری کشــور کننــد ”.
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حامد صنمی  :نمایش خیابانی ما پا به عرصه مدرن بودن گذاشته است .
منایــش خیابانــی ” ســکوت رنــگ هــا ” بــه
نویســندگی و کارگردانــی حامــد صنمــی از
شهرســتان مریــوان و برگزیــده یازدهمیــن
جشــنواره بیــن املللــی تئاتــر خیابانــی
مریــوان یکــی از منایــش هایــی بــود ؛ کــه
در ســی و پنجمیــن جشــنواره بیــن املللــی
تئاتــر فجــر در محوطــه تئاتــر شــهر بــه
روی صحنــه رفــت  .بــه همیــن بهانــه
خربنــگار تئاتــر فســتیوال گفــت و گویــی بــا
کارگــردان ایــن اثــر داشــته اســت کــه مــی
توانیــد آن را در ادامــه بخوانیــد .
حامــد صنمــی در مــورد ســوژ ه نمایــش ” ســکوت رنــگ هــا ” توضیــح داد  :ایــن نمایــش یــک نــگاه اجمالــی بــه سیاســت
هــای متاســفانه غلطــی کــه از اول بشــریت تــا بــه امــروز وجــود داشــته و تاثیــرات آن بــر زندگــی انســان و جامعــه انســانی  ،داشــت
 .مــا در ایــن نمایــش  ،خواســتیم نشــان دهیــم کــه واقعــا تاثیــر ایــن سیاســت هــا بــر آب و هــوا و خــاک و مرزهایمــان تــا چــه
حــدی بــوده اســت .

وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر مریــوان در ایــران بــه شــهر شــانو شــناخته شــده اســت  ،مــورد توجــه بــه تئاتــر
خیابانــی در مریــوان گفــت  :شــانو بــه فارســی یعنــی نمایــش و مریــوان بــه عنــوان شــهر نمایــش شــناخته مــی شــود  .در
مریــوان هــر ســاله کــه جشــنواره بیــن المللــی تئاتــر خیابانــی برگــزار مــی شــود  ۹۰ ،درصــد مــردم  ،بــه دیــدن نمایــش هــای ایــن
جشــنواره مــی آینــد  .در حقیقــت جشــنواره تئاتــر خیابانــی مریــوان بــرای مــردم تبدیــل بــه یــک فرهنــگ و عــادت شــده اســت و
هــر ســاله منتظــر جشــنواره خیابانــی هســتند تــا اجراهــای خیابانــی را ببیننــد .

ایــن کارگــردان تئاتــر بــا بیــان اینکــه پــس از بیســت و دومیــن جشــنواره تئاتــر فجــر کــه در آن بــه عنــوان برگزیــده
شــناخته شــد  ۱۲ ،ســال فعالیــت هنــری را کنــار گذاشــت  ،گفــت  :بعــد از  ۱۲ســال  ،امســال دوبــاره در جشــنواره تئاتــر

فجــر شــرکت کــردم و از نمایــش هایــی کــه دیــدم مــی توانــم بــه جــرات بگویــم کــه نمایــش خیابانــی مــا پــا بــه عرصه
مــدرن بــودن گذاشــته اســت و بــه ســمتی مــی رود کــه جشــنواره هــای دنیــا در آن ســمت قــرار دارنــد  .بــه نظــر
مــن در حــال حاضــر در ایــران نمایــش خیابانــی شناســنامه دار شــده اســت و حداقــل مــی توانــد بــا کارهــای آســیایی
رقابــت کنــد و ایــن نتیجــه تــاش دوســتانی اســت کــه بــرای نمایــش خیابانــی زحمــت مــی کشــند .انشــاهلل همیشــه
گــروه هــای تئاتــری بتواننــد نمایــش کار کننــد .
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پاو پاالسیوس  :امیدوارم در دنیا همه بتواند بدون هیچ محدودیت و سانسوری تئاتر کار کنند.

منایــش ” پرنــده ” نوشــته مشــرکی از الکســاندر
رسانــو  ،فــران دوردال و پــاو پالســیوس و بــه
کارگردانــی الکســاندر رسانــو منایشــی از کشــور
اســپانیا از جملــه منایــش هایــی اســت کــه در
ســی و پنجمیــن جشــنواره تئاتــر فجــر در تــاالر
حافــظ بــه روی صحنــه رفــت  .بــه همیــن بهانــه
خربنــگار تئاتــر فســتیوال گفــت و گویــی بــا
پــاو پالســیوس نویســنده و بازیگــر ایــن منایــش
داشــته اســت کــه مــی توانیــد آن را در ادامــه
بخوانیــد .
پــاو پاالســیوس بــا بیــان اینکــه  ۶ســال اســت کــه در زمینــه میکروتئاتــر فعالیــت مــی کنــد  ،در مــورد کمپانــی تئاتــر
خــود توضیــح داد  :اســم کمپانــی مــا ســرانو اســت و فقــط میکروتیاتــر کار مــی کنیــم  .ســه نفــر هســتیم کــه کارهــا را بــا هــم
مــی ســازیم ولــی بــرای هماهنگــی و شــرکت در جشــنوارههای کشــورهای مختلــف یــک تیــم تقریبــا  ۱۵نفــره هســتیم  .تــا بــه
امــروز در بســیاری از نقــاط جهــان همچــون چیــن  ،برزیــل  ،کل اروپــا  ،آمریــکا  ،مکزیــک و… اجــرا داشــته ایــم .

وی همچنیــن در توضیــح فعالیــت هــای کمپانــی ســرانو و نمایــش ” پرنــده ” گفــت  :در میکروتئاتــر بــا اســتفاده از یــک
ســری وســایل کوچــک و یــک دوربیــن  ،اتفاقــات را روی یــک صفحــه ی بــزرگ نمایــش مــی دهیــم  .کلیــت کارمــان چیــز جدیــدی
نیســت ولــی وســایلی کــه در آن بــه کار مــی بریــم دائم ـاً عــوض مــی شــود و تغییــر میکنــد  .در نمایــش ” پرنــده ” تصمیــم
گرفتیــم در مــورد مهاجــرت صحبــت کنیــم کــه موضــوع بســیار مهمــی اســت و مخصوصــا در اروپــا خیلــی بحرانــی شــده و فکــر
مــی کنیــم اروپــا عملکــرد خوبــی نســبت بــه پناهنــده هــا و مهاجرینــی کــه بــه اروپــا مــی آینــد  ،نــدارد .

ســفیر مجموعــه فرهنگــی بارســلون بــا اشــاره بــه اینکــه در دانشــگاه جامعــه شناســی خوانــده اســت  ،در مــورد نحــوه ی
آشــنایی خــود بــا تئاتــر گفــت  :در دانشــگاه آنجــا بــا یــک گــروه تئاتــری آشــنا شــدم و کارم را از آنجــا شــروع کــردم  .بعدهــا بــا

الکــس آشــنا شــدم و همــکاری مــان را شــروع کردیــم .

او در ادامــه در مــورد هــدف خــود از فعالیــت در حــوزه تئاتــر بــه خبرنــگار تئاتــر فســتیوال گفــت  :مثــل همــه
ی کارگــردان هــا و کســانی کــه تئاتــر کار مــی کننــد  ،هــدف مــا برقــراری ارتبــاط و تقســیم کــردن ایــده هایــی بــا
تماشــاچی اســت .
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پــاو پاالســیوس در پایــان بــا بیــان اینکــه دومیــن بــار اســت کــه بــه ایــران مــی آیــد  ،گفــت  :حضــور در ایــران برایــم خیلــی
جالــب اســت و همچنیــن چالشــی اســت کــه ایــران و اســپانیا  ،بــا دو بــک گرانــد مختلــف بــا همدیگــر همــکاری مــی کنیــم و مــی
توانیــم تبــادل فرهنگــی را داشــته باشــیم  .از اینکــه تماشــاچی ایرانــی از کار مــا لــذت مــی بــرد  ،لــذت مــی بریــم و برایمــان خیلــی
جالــب اســت و امیــدوارم در کل دنیــا هــر کســی کــه مــی خواهــد تئاتــر اجــرا کنــد  ،بتوانــد بــدون هیــچ محدودیــت و سانســوری ایــن
کار را انجــام دهــد .

107

امید مصطفایی “ :در بازی آخر  ”...به شیوه های نوین تئاتر خیابانی نزدیک
شده است
منایــش ” در بــازی آخــر هیــچ راهــی بــرای
خــروج نیســت ” بــه نویســندگی و کارگردانــی
امیــد مصطفایــی از بــوکان  ،از جملــه منایــش
هایــی بــود کــه در بخــش محیطــی ســی و
پنجمیــن جشــنواره بیــن املللــی تئاتــر فجــر اجرا
شــد  .بــه بهانــه ی اجـرای ایــن منایــش خربنــگار
تئاتــر فســتیوال بــا کارگــردان ایــن منایــش گفــت
و گویــی داشــته اســت کــه در ادامــه مــی توانید
آن را بخوانیــد :
امیــد مصطفایــی کارگــردان جــوان تئاتــر کــه بــرای نخســتین بــار در جشــنواره تئاتــر فجــر شــرکت کــرده اســت  ،در
رابطــه بــا حضــور نمایــش ” در بــازی آخــر هیــچ راهــی بــرای خــروج نیســت ” در بخــش محیطــی جشــنواره تئاتــر فجــر
گفــت  ” :ایــن نمایــش  ،برگزیــده جشــنواره مریــوان اســت و از ایــن طریــق بــه بخــش مــرور جشــنواره تئاتــر فجــر راه
یافتــه اســت و خداراشــکر اجرایمــان تــا حــدودی خــوب و راضــی کننــده بــود “ .
نویســنده  ،کارگــردان و طــراح فضــای نمایــش ” در بــازی آخــر هیــچ راهــی بــرای خــروج نیســت ” در رابطــه بــا ســوژه
ایــن نمایــش خیابانــی گفــت  ” :ایــن نمایــش بیشــتر بــر طبیعــت تمرکــز دارد و بــه ایــن موضــوع اشــاره دارد کــه انســان
چقــدر مــی توانــد بــرای طبیعــت و دنیــای اطــراف خــود مخــرب باشــد و تاثیــر منفــی بــر دنیــای اطــراف خــود بگــذارد .
ایــن نمایــش روایتگــر دســت بــه دســت هــم دادن ایــن عوامــل اســت تــا دنیــا نابــود شــود “ .
وی در خصــوص دو پرســوناژ ایــن نمایــش توضیــح داد  ” :ایــن دو تنهــا افــرادی هســتند کــه بــر روی زمیــن باقــی مانــده
انــد  .آن هــا بــرای بدســت آوردن ماشــینی کــه مــی خواهــد آن هــا را از اینجــا نجــات دهــد  ،در تــاش هســتند ولــی
هیچکــدام نمــی تواننــد آن را بدســت آورنــد و در نهایــت همانطــور کــه در اپیــزود ســوم دیدیــد  ،تــک تــک نــخ هایــی را
کــه نمــادی از زندگــی اســت را پــاره مــی کننــد و هیــچ کــدام نمــی تواننــد بــه ماشــینی کــه ظرفیــت یــک نفــر را دارد و
از دنیایــی کــه در حــال نابــودی اســت  ،نجــات پیــدا کننــد  .و در آخــر طبیعــت کــه گرفتــار انســان  ،ماشــین
آالت و دنیــای مــدرن بــود  ،پیــروز نهایــی مــی شــود  .او قفــس و حصــاری را کــه برایــش کشــیده بودنــد را
همچــون ابــزار آالت صنعتــی  ،دود و … مــی شــکند و بــر انســان غلبــه مــی کنــد  .درخــت  ،خــاک و حیــوان
نمــاد هــای ایــن نمایــش بودنــد و در آخــر نجــات پیــدا کردنــد و انســان نتوانســت طبیعــت را نابــود کنــد ”.
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مصطفایــی ضمــن ابــراز رضایــت از وضعیــت تئاتــر خیابانــی در شــهر ســقز در رابطــه بــا بهبــود هرچــه بیشــتر کیفیــت
برگــزاری بخــش محیطــی فجــر گفــت  ” :رقابــت در اجــرای تئاتــر خیابانــی خیلــی تنگاتنــگ اســت  .مــا هــر روز در تئاتــر
خیابانــی شــیوه نویــن اجرایــی را مــی بینیــم بــه عنــوان مثــال  ،تئاتــر شــورایی کــه چندســال اســت کــه مــورد اســتقبال
قــرار گرفتــه اســت  .یعنــی اجــرای تئاتــر خیابانــی مــدام در حــال تغییــر اســت و شــیوه هــای جدیــدی در آن ارائــه مــی
شــود  .مــا در نمایــش ” در بــازی آخــر هیــچ راهــی بــرای خــروج نیســت ” ســعی کردیــم خودمــان را بــه ایــن شــیوه هــای
نویــن و جدیــد نزدیــک کنیــم “ .
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یادداشتی بر نمایش « شیشه « به نویسندگی و کارگردانی امیر دژاکام :

دغدغه مند  ،جذاب  ،دوست داشتنی
” شیشــه ” یــک تئاتــر اجتماعی اســت  .یــک مونولوگ
جــذاب کــه بــه ســوژه ای قدیمــی مــی پــردازد  .ســوژه
ای کــه در چنــد ســال اخیــر مجــددا مطــرح شــده و
نمــود بیشــتری پیــدا کــرده اســت و آن همانــا مهاجرت
اســت  .مهاجرتــی کــه بیشــتر بــه شــکل پناهندگــی
مطــرح مــی شــود .

امیــر دژاکام غــرق شــدن پناهنــدگان در دریــا را
دســتمایه ســوژه نمایــش اش قــرار داده اســت و بــا
اســتفاده از فــرم روایــی مونولــوگ مخاطــب را بــه بطــن
شــخصیت نمایــش میکشــاند  .پرســوناژ نمایــش
هرچنــد بــه ظاهــر نخبــه اســت  ،امــا یــک آدم معمولی
اســت  ،یــک آدم معمولــی بــا تمــام دغدغــه هــا و غــم
هــا و شــادی هــای معمولــی و بــا همــان میــزان دل نگرانــی و دغدغــه هــای جهانــی و صلــح و نفــرت از جنــگ و جنــگ زدگــی .
دژاکام دچــار شــعار دادن نمــی شــود و ایــن چیــزی اســت کــه ” شیشــه ” را جــذاب مــی کنــد  .همــه چیــز را همــان گونــه کــه هســت
بازگــو میکنــد  ،قضیــه را نــه حماســی میکنــد  ،نــه شــور برمــی انگیــزد و نــه اضافــه گویــی دارد .
پرســوناژ نمایــش ” شیشــه ” فقــط یکــی از هــزاران نفــری اســت کــه بــا رویــای زندگــی بهتــر دســت بــه مهاجــرت و پناهندگــی زده
اســت و نــاکام مانــده اســت و چنــان کــه مطــرح میکنــد هــر کــس دیگــری مــی توانســت جــای او باشــد و بمیــرد  ،امــا ایــن تقدیــر
بــرای او رقــم خــورده اســت .
ایــن مونولــوگ بــا صدایــی تقریبــاً مونوتــون روایــت میشــود و شــکلی نجــوا گونــه و واگویــه بــه خــود مــی گیــرد  .اســتفاده از
موســیقی در ایــن اثــر درســت  ،بــه جــا و حســاب شــده اســت و بــه خوبــی مــی توانــد مخاطــب را تحــت تأثیــر قــرار دهــد  .شناســایی
و شــکل دادن بــه شــخصیت در حــد و انــدازه ی کافــی و بــه موقــع صــورت مــی پذیــرد و حتــی مــی توانــد در مواقعــی حــس همــزاد
پنــداری را در مخاطــب بــر انگیزانــد .
امــا آنچــه در نمایــش بــرای مخاطــب بــی پاســخ میمانــد اســتفاده از یــک بازیگــر خارجــی و انگلیســی حــرف زدن
در طــول اجــرا اســت  .در حالــی کــه شــخصیت نمایــش  ،ایرانــی اســت و در ایــران زندگــی مــی کــرده اســت و تمــام
خاطراتــش از زندگــی و کار و درس خوانــدن در ایــران گذشــته اســت  .پــس لــزوم اســتفاده از بازیگــر خارجــی چــه
بــوده اســت ؟ صرف ـاً ایجــاد جذابیــت و متفــاوت شــدن اثــر ؟! ایــن اتفــاق اگــر بــا توضیحــی همــراه نباشــد  ،بــرای
مخاطــب قابــل قبــول نیســت .
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البتــه دژاکام مــی توانســت بــا تغییــر مــکان نمایــش از ایــران بــه کشــوری دیگــر ایــن انتخــاب را توجیــه کنــد و شــکل منطقــی بــه
اثــر بدهــد ؛ امــا ایــن اتفــاق نمــی افتــد و در تمــام طــول اجــرا تماشــاچی نمــی فهمــد چــرا وقتــی در کل اثــر توجیــه شــده نیســت و
برخــاف نمایشــنامه هــم هســت  ،بایــد بــا یــک بازیگــر خارجــی و زبانــی بیگانــه بــه دیــدن نمایــش بنشــیند .
از ایــن کــه بگذریــم ” شیشــه ” را مــی تــوان یــک نجــوای تاثیرگــذار در رابطــه بــا یــک ســوژه اجتماعــی و مهــم دانســت کــه توانســته
اســت مخاطــب را بــا خــود همــراه کننــد و یــا حتــی بــه او تلنگــر بزنــد .
آرزو شفق  -دپارتمان نقد تئاترفستیوال
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یادداشتی بر نمایش « پنجاه و چهارمین سالگرد خسرو مرادی « از شیراز به کارگردانی آرمین حمدی پور :

قابی از زندگی امروز

هنــر نمایــش میتواننــد مخاطــب را بــا خــود همــراه
کنــد  ،او را درگیــر نمایــد و تحــت تأثیــر قــرار دهــد
؛ بــه فکــر فــرو ببــرد و بــه او تلنگــر بزنــد  .هنــر
نمایــش میتوانــد برشــی از یــک زندگــی باشــد ،
یــک زندگــی کــه هــر کــدام از تماشــاگران در طــول
روز بــا آن درگیــر باشــند .
” پنجــاه و چهارمیــن ســالگرد خســرو مــرادی ”
همیــن اســت  .بــه معنــای واقعــی کلمــه یــک
نمایــش اســت  .نمایشــی کــه در امــروز اتفــاق مــی
افتــد و حــرف نســل امــروز و انســان هــای امــروز
اســت .
” پنجــاه و چهارمیــن ســالگرد  ” ...یــک نمایــش ســاده اســت  ،ادا در نمــی آورد  ،نمــی خواهــد حــرف هــای خــاص و منحصــر بــه
فــرد و شــعاری بزنــد  ،مــی خواهــد ســاده باشــد  ،مثــل زندگــی همــه آدم هــا کــه بــه نوعــی در روزگارشــان درگیــر مــی شــوند .
همــه چیــز در ایــن نمایــش رئــال و واقعــی پیــش مـیرود  .روابــط  ،بــازی هــا  ،لحــن صحبتهــا  ،میزانســن و البتــه دکــور نمایــش
کــه بــا دقــت و ظرافــت خــاص و مثــال زدنــی تمــام تالشــش را کــرده اســت تــا یــک خانــه واقعــی را بــا تمــام جزئیــات آن بــه
نمایــش بگــذارد .
ایــن دکــور سرشــار از ریــزه کاری و واقعــی  ،در ســن قــاب عکــس ماننــد تــاالر ناظــرزاده کرمانــی تماشــاخانه ایرانشــهر نمــود
بیشــتری پیــدا مــی کنــد و تماشــاگر را بــه درون نمایــش پرتــاب مــی کنــد .
مــا در ایــن نمایــش عــاوه بــر معضــل همیشــگی اختــاف نســل هــا  ،بــا بــی هویتــی نســل امــروز رو بــه رو هســتیم  .هرچنــد
اختــاف نظرهــا در ایــن نمایــش در ســاده تریــن شــکل ممکــن خــود کــه همــان پــدر مذهبــی و ســنتی یــک خانــواده اســت کــه در
گوشــه و کنــار خانــه اش المــان هــای مذهبــی بــه چشــم میخــورد و در مقابــل او  ،دختــری کــه موهایــش را کوتــاه کــرده  ،روبــرو
ف نســل هــا کمــی آزاردهنــده میشــود .مــا امــروز بــرای نشــان دادن اختــافنســل هــا
هســتیم و ایــن تصویــر نــخ نمــا از اختــا 
بــه چیــزی فراتــر از ایــن هــا نیــاز داریــم ؛ نــه ایــن کــه پــدر پهلــوان باشــد و اهــل زورخانــه و پســر اهــل شــرط بنــدی !
امــا فــارغ از ایــن مــورد  ،نشــان دادن تناقضــات نســل جــوان درســت و خــوب و بــه جــا اســت  .مــا بــا دختــری مواجــه
هســتیم کــه معتقــد اســت بایــد خــودش باشــد  ،بــرای ایــن خــود بــودن  ،موهایــش را کوتــاه میکنــد  ،امــا در خانــه
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هــم روســری ســرش مــی کنــد  .گویــا خــودش نمــی خواهــد بــا ایــن خــودی کــه ســاخته اســت روبــرو و مواجــه شــود ! پســر دیگــر
خانــواده کــه ظاهــرا ً بیشــترین شــباهت را بــه پــدر دارد و مذهبــی اســت ولــی بــه موســیقی رپ عالقــه دارد  ،تکســت ( ) textمــی
نویســد و کام ـ ً
ا در یــک لحظــه میتوانــد از قالــب پســر مثبــت خانــواده خــارج شــود  .چنانکــه در ادامــه نمایــش بــا بحرانــی مواجــه
مــی شــویم کــه پســر خــوب خانــواده ایجــاد کــرده اســت .
“پنجــاه و چهارمیــن ســالگرد  ”...یــک زندگــی را بــه تصویــر میکشــد  ،یــک زندگــی کــه هــر کــدام از مــا هــر روز ممکــن اســت بــا
آن درگیــر شــویم  .انتخــاب ســوژه خــوب  ،طراحــی صحنــه رئــال  ،بازیهــای خــوب بازیگــران  ،همــه میتوانــد مخاطــب را بــا یــک
اثــر قابــل دیــدن روبـهرو کنــد  .یــک اثــر کــه اگرچــه در فــرم اجرایــی و روایــی خالقیــت خاصــی نــدارد امــا نمایشــی اســت کــه پــس
از دیــدن آن مــی تــوان راضــی از ســالن خــارج شــد .
شیما میرعبداللهی  -تئاترفستیوال
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اصغر همت  :جشنواره تئاتر فجر بدون هیچ مشورتی با خانه تئاتر برگزار می شود
در ایــام ســی و پنجمیــن جشــنواره تئاتر فجر
بــه دبیــری دکــر ســعید اســدی  ،خربنــگار
تئاتــر فســتیوال گفــت و گویــی بــا اصغــر
همــت بازیگــر تئاتــر  ،ســینام و تلویزیــون
کــه چنــدی اســت در کســوت مدیــر عامــل
خانــه تئاتــر فعالیــت مــی کنــد  ،در مــورد
نحــوه ی برگــزاری جشــنواره تئاتــر فجــر ،
آثــار ارائــه شــده در جشــنواره و ســمت و
ســوی جشــنواره ســی و پنجــم داشــته اســت
؛ کــه مــی توانیــد آن را در ادامــه بخوانیــد :
اصغــر همــت دربــاره برگــزاری ســی و پنــج دوره جشــنواره تئاتــر فجــر بــه خبرنــگار تئاتــر فســتیوال گفــت  :صحبــت مــا
از ســال هــای بســیار دور  -از اوایــل انقــاب  -بــر ایــن بــود کــه جشــنواره تئاتــر فجــر بایــد برآینــد اجراهــای تئاتــر در طــول یــک
ســال باشــد  ،کــه هیــچ وقــت ایــن اتفــاق رخ نــداد  .اگرچــه در بعضــی دوره هــا  ،اســتثناهایی خوشــایند رخ داد  ،ولــی بعــد از آن
ایــن مســئله پیگیــری نشــده اســت .

وی نظــرات ســلیقه ای دبیــران هــر دوره را یکــی از معضــات اصلــی جشــنواره تئاتــر فجــر دانســت و در ایــن رابطــه افــزود
 :مدیــر جشــنواره تئاتــر فجــر در هــر دوره تغییــر مــی کنــد و هــر کــس ســلیقه ی خــاص خــود را اعمــال مــی کنــد  ،در واقــع مــا

رونــد تبییــن شــده ای در مــورد جشــنواره تئاتــر فجــر نداریــم  .بنابرایــن ســلیقه ی مدیــر یــا کســانی کــه در هــر دوره  ،مســئولیت
بــه عهــده آنهــا اســت  ،اعمــال مــی شــود .
او همچنیــن اضافــه کــرد  :جشــنواره در طــول ایــن ســال هــا فــراز و فــرود بســیاری داشــته اســت  .تکلیــف مــا هنــوز هــم در
بخــش بیــن الملــل  ،تئاتــر شهرســتان و یــا تئاترهایــی کــه در طــول ســال اجــرا مــی شــوند  ،مشــخص نیســت  .البتــه اســتثنائا در
ایــن دوره از جشــنواره  ،تمامــی کارهــا تولیــدی نبودنــد  ،کــه مــا مجبــور باشــیم حــدود  ۶۰گــروه را وادار بــه تمریــن کنیــم تــا از

بیــن آنهــا  ۱۵اثــر انتخــاب شــود تــا بــرای ســال آینــده بــه آنهــا ســالن دهیــم  .حداقــل ۹۰درصــد آثــار راه یافتــه بــه
ایــن دوره از جشــنواره تئاتــر فجــر  ،برآینــد کارهــای اجــرا شــده در طــول ســال در تهــران  ،شهرســتان هــا و جشــنواره
هــای اســتانی بــوده انــد .

114

بازیگــر نمایــش “پرتــره مــرد ریختــه” بــا ابــراز خشــنودی از ایــن اتفــاق گفــت  :اگــر واقعــا مدیــران برنامــه ریــز جشــنواره بــه
دلیــل صرفــه جویــی و یــا از روی اجبــار ایــن کار را نکــرده باشــند ؛ اتفــاق خوبــی اســت  .بــا ایــن حــال ســی و چنــد ســالی دیــر رخ
داده اســت و بایــد تبعــات و ضعــف هایــش را پذیرفــت و در ســال هــای آتــی ضعــف هــای آن را جبــران کــرد .
همــت دربــاره کارهــای سفارشــی اجــرا شــده در جشــنواره امســال اذعــان داشــت  :در ایــن دوره نیــز شــاهد ســفارش چنــد
اثــر بــرای اجــرا در جشــنواره بــوده ایــم کــه اگــر همیــن چنــد اثــر سفارشــی هــم نباشــد  ،جشــنواره مــا دوران بهتــری را پیــش
رو خواهــد داشــت .
مدیــر عامــل خانــه تئاتــر در رابطــه بــا آثــار اجــرا شــده در بخــش مســابقه بیــن الملــل جشــنواره تئاتــر افــزود  :متاســفانه
بــه دلیــل مشــغله کاری  ،نتوانســتم همــه نمایــش هــا را ببینــم  .امــا چنــد اثــری را کــه دیــدم یــا آنچــه از دوســتان در ایــن بــاره
شــنیده ام  ،بــه خصــوص در بیــن آثــار بخــش بیــن الملــل  ،مــی تــوان گفــت کــه ایــن آثــار بــا شــرایط تئاتــر مــا هــم خوانــی
نــدارد  .دیــد کارشناســانه در امــور تئاتــر بیــن الملــل ضعیــف بــوده اســت  .بایــد بعــد از جشــنواره در نشســت هــای کارشناســانه ای
ایــن موضــوع را بررســی کــرد  ،بایــد بررســی کنیــم کــه چــه کارهایــی را انتخــاب کنیــم و بــه جشــنواره بیاوریــم ؟! آیــا قصدمــان
ایــن اســت کــه نشــان دهیــم مــا از تئاتــر دنیــا عقــب هســتیم و بایــد بــه ســمتی برویــم کــه خودمــان را بــه آن برســانیم ؟! توانایــی
مــا نســبت بــه بیشــتر گارهایــی کــه در ایــن دوره از جشــنواره دیدیــم  ،بیشــتر اســت .
وی همچنیــن افــزود  :مــا نبایــد بــه هیــچ وجــه آثــار ضعیــف تــر از حــد خودمــان را بــه بخــش بیــن الملــل دعــوت کنیــم  .بــه
نظــر مــن اگــر بخواهیــم تئاترمــان را بــه ســوی آثــار اجــرا شــده ســوق دهیــم  ،آســیب جــدی بــرای تئاترمــان رخ خواهــد داد  .ایــن
مســئله ای بــود کــه امســال نــه فقــط نظــر مــن بلکــه نظــر بســیاری از دوســتانی اســت کــه کارشناســانه نــگاه مــی کننــد  .بایــد
بعــد از جشــنواره در یــک بررســی همــه جانبــه و در یــک شــرایط کامــا تعاملــی و دلســوزانه از دیــد مجریــان جشــنواره و منتقدیــن
آنهــا بــه یــک جمــع بنــدی برســیم  .چــرا کــه جشــنواره تئاتــر فجــر ســمت و ســوی تئاتــر مــا را مشــخص مــی کنــد .

اصغــر همــت در خصــوص اهمیــت اجــرای نمایــش هایــی چــون ” در اعمــاق ” کــه از کشــور گرجســتان اجــرا شــد ،
توضیــح داد  :بــه نظــر مــن نمایــش ” در اعمــاق ” علــی رغــم پــاره ای مشــکل  ،واجــد یــک ســری از ارزش هایــی اســت کــه مــی
تــوان بــر آن تکیــه کــرد  .ایــن گــروه نمایشــی یــک متــن مشــخص را کار کردنــد و از کشــوری آن را بــه روی صحنــه بردنــد کــه
صاحــب پیشــینه ی تئاتــری در شــکلی نزدیــک بــه ســلیقه ی تئاتــری مــا اســت .

او بــا اشــاره بــه اجــرای نمایــش ” شــاخص ” از کشــور فرانســه در ایــن بــاره اضافــه کــرد  :مــا نبایــد ســودای ایــن را در ســر
داشــته باشــیم کــه بــدون اینکــه طــی مراحــل کــرده باشــیم  ،خــود را در شــرایطی کــه کشــورهای صاحــب تئاتــر هســتند  ،قــرار
دهیــم  .آثــاری را کــه بــه جشــنواره مــا مــی آورنــد  ،گوشــه ای از ایــن مشــکل اســت  ،چــون مــن مطمئــن هســتم نمایــش هایــی
کــه در ایــن جشــنواره اجــرا مــی شــوند  ،وجــه غالــب تئاتــر آن کشــورها نیســت  .مثــا از فرانســه گروهــی دعــوت مــی شــود کــه
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مــی خواهنــد کتــاب خوانــی را بــرای مــا رواج دهنــد  .در یــک بررســی کلــی بــه نظــر مــی رســد ایــن نمایــش را بــرای جهــان
ســوم و بــرای مــا ســاخته انــد  .جایــی کــه مــی داننــد کتــاب خوانــی آن در حداقــل اســت و مــی خواهنــد نشــان دهنــد چگونــه
وقتــی کتــاب مــی خوانیــم  ،کمتــر مشــکالت اجتماعــی داریــم  .مشــکل ایــن جاســت کــه بیــان ایــن نــوع تئاتــر  ،بیانــی نیســت
کــه تماشــاگر عــادی بــا آن ارتبــاط برقــرار کنــد .
وی در ایــن رابطــه ادامــه داد  :مــا تئاتــر را فقــط بــرای اهالــی تئاتــر اجــرا نمــی کنیــم  .تئاترهــای انتخابــی بایــد راهــی را
بــه مــا کــه هیــچ ارتباطــی بــا کشــورهای خــارج نداریــم و در جریــان اتفاقــات روز تئاتــری نیســتیم  ،نشــان دهــد  .جشــنواره
تئاتــر فجــر بهتریــن فرصــت اســت کــه مــا بــا آثــار اساســی و کارگــردان هــای بــزرگ دنیــا روبــرو شــویم  .مســئولین جشــنواره
کــه بــرای دعــوت از گــروه هــای خارجــی هزینــه مــی کننــد  ،بهتــر اســت از گــروه هــای دســت چنــدم بــرای حضــور در ایــران
دعــوت نکننــد  .ایــن موضــوع بایــد کامــا در محیطــی دوســتانه و تعاملــی مــورد بررســی قــرار گیــرد و افــرادی کــه دلســوز تئاتــر
هســتند بــا مســئولین مربوطــه در مــورد اینکــه بــه چــه صــورت ایــن گــروه هــا انتخــاب مــی شــوند  ،گفــت و گــو کننــد و بــه
نتیجــه برســند .
مدیــر عامــل خانــه تئاتــر دربــاره دغدغــه هــای صنفــی خــود در خانــه تئاتــر اظهــار داشــت  :در خانــه ســینما و خانــه
موســیقی  ،بیشــتر کارهــا بــر عهــده صنــف اســت  ،امــا در حــال حاضــر خانــه تئاتــر بــه عنــوان یــک نهــاد صنفــی چــه تاثیــری
مــی توانــد بــر اجــرای جشــنواره تئاتــر فجــر داشــته باشــد ؟ ســوال مــن ایــن اســت کــه چطــور شــما بــدون هیــچ مشــورتی بــا
تنهــا صنــف تئاتــری ایــن مملکــت جشــنواره تــان را مــی چرخانیــد ؟

در پایــان اصغــر همــت در خصــوص گفــت و گــوی خــود بــا آقــای ســیدرضا صالحــی امیــری  ،وزیــر فرهنــگ و ارشــاد
اســامی دربــاره صنــف تئاتــر عنــوان کــرد  :خوشــبختانه آقــای وزیــر شــدیدا بــه صنفــی شــدن امــور توجــه دارد و در صــدر

برنامــه هــای ایشــان اســت  .امیــدوارم بــا توجهــی کــه آقــای وزیــر نشــان میدهنــد از ســال آینــده شــاهد مســائل ایــن چنینــی
نباشــیم و بتوانیــم ایــن مشــکالت را بــه حداقــل برســانیم و ایــن موضــوع فقــط بــا یــک نظــر و دیــد کارشناســانه و متعهدانــه رخ
مــی دهــد .
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سامان خلیلیان  :تئاتر خیابانی  ،چراغ تئاتر را در روزهای شنبه روشن نگه خواهد داشت

پرونــده ســی و پنجمیــن جشــنواره بیــن املللی
تئاتــر فجــر شــامگاه ســه شــنبه بــا برگ ـزاری
مراســم اختتامیــه ای در تــاالر وحــدت بســته
شــد  .بــه ایــن بهانــه خربنــگار تئاتــر فســتیوال
در مراســم اختتامیــه جشــنواره تئاتــر فجــر
بــه رساغ ســامان خلیلیــان  ،مدیــر بخــش
«اجراهــای محیطــی» رفتــه اســت و در رابطــه
بــا نحــوه برگ ـزاری ایــن جشــنواره در بخــش
خیابانــی گفــت و گویــی داشــته کــه در ادامــه
مــی توانیــد آن را بخوانیــد :
ســامان خلیلیــان مدیــر بخــش ” اجراهــای محیطــی ” جشــنواره تئاتــر فجــر در رابطــه بــا برگــزاری بخــش خیابانــی ایــن
دوره از جشــنواره گفــت  “ :اتفــاق جدیــدی کــه امســال در بخــش محیطــی جشــنواره تئاتــر فجــر افتــاد  ،ایــن بــود کــه مــا دیگــر

فقــط بخشــی بــه اســم تئاتــر خیابانــی نداشــتیم  ،بلکــه امســال ایــن بخــش شــامل تئاتــر محیطــی  ،آلترناتیــو و دیگــر گونههــای
اجرایــی بــود  ،ایــن مســئله باعــث شــد کــه گــروه هــای دیگــری کــه در ایــن حــوزه هــا  ،خــارج از ســالن هــای تئاتــر فعالیــت
هنــری میکننــد  ،بــه ایــن بخــش از جشــنواره بیاینــد و بــرای اولیــن بــار ایــن عناویــن در فراخــوان رســمی جشــنواره آمــد  .البتــه
ســال گذشــته مــا ایــن تجربــه را بــه صــورت یــک کار آزمایشــی داشــتیم و دو نمونــه کار محیطــی در جــدول آمــد  ،امــا امســال
بــه صــورت رســمی دعــوت کردیــم و بایــد بگویــم کــه اســتقبال خیلــی خوبــی شــد  .کمــا اینکــه هیئــت داوران در جمعبنــدی
داوری از ایــن شــکل و گونــه هــای اجرایــی در بخــش هــای دیگــر شــگفت زده شــده بودنــد و ابــراز خوشــحالی داشــتند کــه ایــن
بخــش دیــده شــده و وارد جشــنواره شــده اســت ”.
وی بــا اشــاره بــه حضــور  ۳۴اثــر در بخــش خیابانــی افــزود  ” :امســال دو اثــر از فرانســه و لهســتان داشــتیم و بســیار مــورد
اســتقبال واقــع شــد  .امســال عــاوه بــر  ۳۲اثــر کــه در ایــن بخــش حضــور داشــتند  ،بخــش مــرور تئاترهــای خیابانــی را بــه عنــوان
رویکــردی جدیــد در جشــنواره داشــتیم و بــرای اولیــن بــار آثــاری کــه در طــی یــک ســال در حــوزه تئاتــر خیابانــی و محیطــی در
ایــران اجــرا شــده بودنــد  ،ایــن امــکان را پیــدا کردنــد کــه در جشــنواره حضــور پیــدا کننــد  ،همچنیــن امســال ایــن
امــکان میســر شــد کــه آثــار بخــش مــرور جشــنواره هــم وارد مســابقه شــوند  ،پیــش از ایــن برگزیــدگان جشــنواره
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مریــوان بــه عنــوان جشــنواره اصلــی تئاتــر خیابانــی در کنــار آثــار مســابقه فجــر راه پیــدا میکردنــد  .امســال در بخــش مســابقه ۱۹
اثــر در کنــار هــم  ،چــه آثــار تولیــد جدیــد و چــه آثــار مــرور  ،در چهــار بخــش تئاتــر خیابانــی ،محیطــی ،آلترناتیــو و شــورایی مــورد
رقابــت قــرار گرفتنــد ”.

مدیــر بخــش «اجراهــای محیطــی» جشــنواره تئاتــر فجــر در پاســخ بــه ایــن ســوال بــرای اجراهــای مــداوم تئاتــر خیابانــی در
طــول ســال چــه راهــکاری داریــد گفــت  ” :ایــن موضــوع همیشــه دغدغــه ی اصلــی مــن بــوده اســت و همیشــه نیــز گفتــه ام کــه

اگــر شــعار مــا “تئاتــر بــرای همــه” اســت  ،پــس بــرای همــه گیــر شــدن آن بایــد بــه دنبــال اجــرای نمایــش هایــی خــارج از ســالن
هــای تئاتــر باشــیم و انصافــا گــروه هــای خیابانــی در هــر شــرایطی  ،چــه در ســرما و چــه در گرمــا  ،بــدون هیــچ رابــط و حصــاری
هنرشــان را بــرای مــردم عرضــه مــی کننــد و نیــاز اســت کــه تقویــت شــوند  ،بــا آنهــا قــرارداد بســته شــود و اجــرای عمــوم داده شــود
 ،چــون ارتــزاق ایــن گروههــا از ایــن راه اســت”.
خلیلیــان در پایــان خاطرنشــان کــرد  ” :امســال چنــد برنامــه پیــش رو داریــم کــه پیگیــری هــای آن انجــام شــده اســت  .در دو
ماهــه اخیــر مصــوب شــد در بخــش آمــوزش  ،بــه هــر اســتان مبلغــی حــدود ســه میلیــون تومــان داده شــود  .همچنیــن بنــده بــرای
اجــرای عمــوم آثــار برگزیــده جشــنواره تئاتــر فجــر و جشــنواره تئاتــر خیابانــی مریــوان نیــز مطالبــه کــردم تــا قــراردادی بــرای اجــرای
عمــوم گــروه هــای برگزیــده شهرســتانی ذر شــهرهای خودشــان و گــروه هــای تهرانــی در تهــران بســته شــود  .ایــن پیشــنهاد تحــت
عنــوان پرکــردن یــک روز تعطیــل تئاتــری در کل ایــران بــا حضــور گــروه هــای تئاتــر خیابانــی داده شــد تــا چــراغ تئاتــر در شــنبه هــا
هــم روشــن بمانــد  .آرزوی قلبــی مــن ایــن اســت کــه تئاتــر شــهر در تمــام روزهــای ســال هماننــد خیابــان هــای هنــر همــه جــای
دنیــا کــه همیشــه آثــار هنــری در آن عرضــه مــی شــود  ،اجــرا داشــته باشــد  .امیــدوارم ایــن اتفــاق بیفتــد چــون بچــه هــای خیابانــی
اســتحقاق بهتریــن هــا را دارنــد و بــی هیــچ منتــی هنرشــان را بــرای مردمــی عرضــه مــی کننــد کــه از آثــار آن هــا لــذت مــی برنــد ”.
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لیزا وربلن  ،کارگردان نمایش “یک”  :برایم جالب است بازخورد مردم از اجرایم را بدانم

منایــش “یــک” بــه نویســندگی و کارگردانــی لیـزا
وربلــن از کشــور هلنــد یکــی از منایــش هــای
بــود کــه در بخــش بیــن امللــل ســی و پنجمیــن
جشــنواره تئاتــر فجر در تاالر قشــقایی مجموعه
تئاتــر شــهر بــه روی صحنــه رفــت  .بــه همیــن
بهانــه خــرگار تئاتــر فســتیوال گفــت و گویــی با
ایــن کارگــردان جــوان هلنــدی داشــته اســت کــه
مــی توانیــد آن را در ادامــه بخوانیــد .

لیــزا وربلــن در ابتــدا در مــورد کمپانــی خــود و اینکــه بیشــتر بــه چــه نــوع تئاترهایــی در ایــن کمپانــی پرداختــه
مــی شــود  ،گفــت  :اســم کمپانــی مــا ”  ” bogاســت کــه معنــای خاصــی نــدارد  ،در واقــع منظــور افــرادی اســت کــه دور

هــم جمــع شــدهاند و کمپانــی تئاتــر تشــکیل داده انــد  .کار مــا ایــن اســت موضوعــات خیلــی پیچیــده و ســخت را انتخــاب
کنیــم و آنهــا را بــه گونـهای طراحــی کنیــم کــه قابــل درک و ســازمان یافتــه باشــند  .بعضــی مواقــع مــی توانیــم کل زندگــی
را در قالــب کلمــات بیاوریــم و ارائــه دهیــم و بعضــی مواقــع هــم بــه شــکلی کــه در نمایــش “یــک” دیدیــد بــا شــیوه ای
متفــاوت ارائــه مــی دهیــم .
او در ادامــه در مــورد هــدف خــود از اجــرای نمایــش” یــک ” گفــت  :هدفــم ایــن بــود کــه نشــان دهــم همــه چیــز
در حــال حرکــت و تغییــر اســت از افــکار و احساســات آدمیــزاد گرفتــه تــا دولــت هــا  ،ســازمان هــا  ،مــردم و  ...ایــن زیبــا
اســت و مــی خواســتم ایــن تغییــر را نشــان دهــم  .ایــن اجــرا تجربــه ی جدیــدی در موســیقی بــود و مــی خواســتم ببینــم
آیــا تماشــاچی نقــاط و خطــوط موســیقی را بــا آنکــه بــه شــکل نــت هــای رایــج موســیقی نیســتند  ،بــاز هــم دنبــال خواهــد
کــرد یــا نــه و در نهایــت ایــن ترکیــب  ،اجرایــی شــد کــه شــما دیدیــد .

بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن نمایــش موســیقی نقــش عمــده ای بــر عهــده داشــت  ،وربلــن در پاســخ بــه
خبرنــگار تئاتــر فســتیوال در مــورد تحقیقاتــی کــه در ایــن زمینــه انجــام داده اســت  ،گفــت  :بــرای ایــن اجــرا
تحقیقــی نداشــتم و از چیزهایــی کــه تاکنــون یــاد گرفتــه ام  ،اســتفاده کــردم امــا بــرای کار جدیــدم مــی خواهــم بــه
خاورمیانــه بــروم و بــه موســیقی خاورمیانــه گــوش دهــم تــا ایــده هــای جدیــدی از خاورمیانــه بگیــرم  .چــون صداهــا
و نــت هــا ی موســیقی شــهر خــودم بــا نقــاط دیگــر جهــان خیلــی فــرق مــی کنــد و مــی خواهــم آن هــا را تجربــه
کنــم و ایــن دو را بــا هــم ترکیــب کنــم .
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وی همچنیــن در پاســخ بــه اینکــه بــه نظــر او ” یــک ” تئاتــر اســت یــا پرفورمنــس  ،گفــت  :طبیعتــا ســخت اســت کــه اســم
ـس موســیقی
خاصــی بــرای آن انتخــاب کنــم  .چــون همــه ی آن هــا را نمیتــوان در یــک جعبــه جــا داد شــاید بتــوان گفــت پرفورمنـ ِ
ـس موزیــکال.
یــا در واقــع پرفورمنـ ِ
ایــن کارگــردان تئاتــر در مــورد تئاترهایــی کــه در هلنــد اجــرا مــی شــوند نیــز گفــت  :خیلــی متفــاوت اســت  ،مــا تئاتــر هــای
کالسـ ِ
ـیک روایتــی داریــم کــه کارگــردان  ،بازیگــر و ســیر داســتانی دارد و هــم کارهایــی مثــل ایــن نمایــش داریــم کــه ســیر داســتانی
نــدارد  ،بازیگــر در واقــع پرفورمــر اســت  .بهــر حــال متفــاوت اســت و بــرای هــر دو نــوع هــم تماشــاچی مــی آیــد  ،هــم بــرای ســبک
قدیمــی و کالســیک و هــم بــرای ســبک جدیــد و مــدرن .
وربلــن در مــورد حضــور در ایــران و نمایــش هــای ایرانــی گفــت  :مــن تــا بــه حــال در ایــران و خاورمیانــه نبــودم و برایــم اتفــاق
جدیــدی اســت و تئاتــر ی از ایــران ندیــده ام امــا در هلنــد یــک فیلــم ایرانــی بــه نــام “فروشــنده” اکــران شــده اســت کــه آن را دیــده
ام  .فیلــم جالبــی بــود چــون هــر آن تماشــاگر انتظــار داشــت اتفــاق غافلگیــر کننــده ای بیافتــد امــا اینگونــه نشــد و واکنــش افــراد
بــه اتفاقــات چقــدر مــی توانــد متفــاوت و عجیــب باشــد و دیدیــم کــه مــی شــود بــه گونــه ی دیگــری هــم بــا اتفاقــات برخــورد کــرد .
او در پایــان گفــت  :خیلــی دوســت داشــتم کــه در ایــران اجــرا داشــتم و برایــم خیلــی جالــب اســت کــه بدانــم بازخــورد مــردم از
اجــرای مــن چــه بــوده اســت .
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یادداشتی بر نمایش «یتیم خانه فونیکس» به کارگردانی محمد نیازی :

یتیم خانه ای دوست داشتنی و فراموش نشدنی

از دیربــاز تئاتــر مشــهد نامــی آشــنا بــرای هنرمنــدان
عرصــه ی تئاتــر محســوب مــی شــد و در ایــن
چنــد ســال اخیــر نســل جــوان آن توانســته اســت
بــه خوبــی بــر صحنــه ی جشــنواره تئاتــر فجــر
حاضــر شــود  .یکــی از آثــار درخشــانی کــه در
ایــن دوره جشــنواره تئاتــر فجــر از مشــهد بــه روی
صحنــه رفتــه  ،نمایــش “یتیــم خانــه فونیکــس” بــه
کارگردانــی محمــد نیــازی بــود .
محمــد نیــازی در “یتیــم خانــه فونیکــس” کــه یــک
اُپــرت مــی باشــد  ،قصــه ای را روایــت مــی کنــد کــه
در شــهر لنــدن می گذرد و حــال و هوای نمایشــنامه
بــه گونــه ای اســت کــه مخاطــب ناخــودآگاه بــه یــاد
داســتان هایــی همچــون “الیــور تویســت” مــی افتد .
البتــه فضاســازی هــای موجــود در نمایــش ماننــد فضــای یتیــم خانــه و پرســوناژهایی کــه مطلقـاً ســیاه هســتند نیــز در ایــن ماجــرا
دخیــل اســت و ایــن شــباهت را بــرای مخاطــب ایجــاد مــی کنــد .
در جهــت فضاســازی قصــه نمایــش بایســتی بــه طراحــی صحنــه خــوب ایــن اثــر کــه توســط داود مــورگان صــورت گرفتــه اســت ،
اشــاره شــود  .اســکلت اصلــی دکــور متشــکل از  ۲پلــکان آهنــی اســت کــه در در  ۲طــرف صحنــه قــرار گرفتــه انــد و بــه وســیله ی
یــک درب آهنــی بــزرگ بــه یکدیگــر وصــل مــی شــوند  .بــا توجــه بــه صحنــه ی نمایــش ممکــن اســت اجــزای دیگــری بــه صحنــه
اضافــه یــا کــم شــود امــا در هــر شــرایطی آکسســوارهای صحنــه کاربــردی دارنــد و بــی هــدف روی صحنــه قــرار نگرفتــه انــد .
اســتفاده از متریالــی ماننــد آهــن بــرای طراحــی دکــور باعــث شــده فضــای ســرد و بــی روح یتیــم خانــه و البتــه شــهر لنــدن کــه
در نمایــش ســیاه و بــی روح تصویرســازی شــده اســت  ،بــر صحنــه تــاالر وحــدت عینــی شــود .
بــا توجــه بــه اپــرت بــودن ایــن اثــر کــه در ســطور فــوق بــه آن اشــاره شــد  ،موســیقی نقــش بســیار مهــم و تعییــن کننــده ای دارد
کــه توســط میــاد قنبــری آهنگســازی شــده اســت  .در واقــع مــی تــوان گفــت قنبــری دســت بــه خلــق نمایشــنامه ای از نــگاه
موســیقایی خــود مــی زنــد کــه بــه جــای آنکــه واژه هــا اجــزای آن باشــند  ،نــت هــای موســیقی آن را شــکل داده انــد .
در ایــن بیــن بــی شــک بازیگــران نیــز نقــش مهمــی را بــر عهــده دارنــد  .بازیگــران نمایــش در واقــع تلفیقــی هســتند از بازیگــران
تئاتــر و خواننــده هــای اپــرا کــه بــا قــرار گرفتــن در کنــار یکدیگــر توانســته انــد  ،بــه قابلیتــی دســت پیــدا کننــد کــه هــم بازیگــر
خوبــی باشــند و هــم خواننــده ای خــوب  .مــی تــوان گفــت مجمــوع گــروه بازیگــران خــوب ظاهــر شــده انــد امــا در میــان آن هــا
بــازی محمدرضــا صولتــی و نــدا محمــدی بــی نقــص تــر از ســایرین بــه چشــم مــی آیــد .
تنهــا ضعفــی کــه باعــث مــی شــود “یتیــم خانــه فونیکــس” از یــک نمایــش بــی نقــص فاصلــه بگیــرد  ،مشــکل در ریتم
اســت کــه در برخــی صحنــه هــا نمایــش را خســته کننــده و دچــار افــت مــی کنــد  .امــا در مجمــوع ماحصــل تــاش
ایــن گــروه جــوان را مــی تــوان اثــری شایســته و قابــل مالحظــه ارزیابــی کــرد کــه مــی توانــد هــر نــوع مخاطبــی را
راضــی بــه بیــرون ســالن هدایــت کنــد .
فرهاد ابراهیمی واال -دپارتمان نقد تئاتر فستیوال
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محمد نیازی  :تئاتر در مشهد تبدیل به یک شغل و حرفه و منبع درآمد شده است
منایــش “یتیــم خانــه فونیکــس” بــه نویســندگی
آرش خیرآبــادی و کارگردانــی محمــد نیــازی از
جملــه منایــش هایــی اســت کــه از شــهر مشــهد
در بخــش مســابقه جــوان ســی و پنجمیــن
جشــنواره تئاتــر فجــر حضــور داشــته اســت
و توانســته در بخــش هــای مختلــف جوایــز
متعــددی را از آن خــود کنــد  .بــه همیــن بهانــه
خربنــگار تئاتــر فســتیوال گفــت و گویــی بــا
محمــد نیــازی کارگــردان ایــن اثــر داشــته اســت
کــه مــی توانیــد آن را در ادامــه بخوانیــد .
محمــد نیــازی دربــاره ی شــکل گیــری نمایشــنامه “یتیــم خانــه فونیکــس” توضیــح داد  :در ابتــدا قصــه ی اولیــه و طــرح
ابتدایــی را خــودم نوشــتم و ســپس ایــن قصــه را بــه آقــای آرش خیرآبــادی از نویســندگان و شــعرای خــوب مشــهد  ،دادم  .ایشــان
شــروع بــه نــگارش متــن کردنــد  ،پــس از نوشــته شــدن متــن  ،آقــای میــاد قنبــری آهنگســاز نمایــش بــه گــروه اضافــه شــدند
و اســتارت کار آهنگســازی نمایــش خــورد و موســیقی هــای نمایــش نوشــته شــد  .همانطــور کــه مــی دانیــد در اپــرا دو نویســنده
وجــود دارد  ،نویســنده متــن و نمایشــنامه و دیگــری نویســنده دوم  ،کــه آهنگســاز اســت و بــا اســتفاده از گذاشــتن ملــودی روی
شــعری ( )lyricکــه نویســنده آن را نوشــته اســت  ،نمایــش را شــکل مــی دهــد .
او همچنیــن در مــورد شــیوه ی اجرایــی ایــن نمایــش گفــت  :شــیوه ی اجــرا کــه بــه صــورت موزیــکال اســت  ،از ابتــدا
مشــخص بــود  .در واقــع یــک اپــرای پــاپ کالســیک اســت کــه همــه چیــز آن ارجینــال و ســاخته ی خودمــان اســت  .پیــش از
ایــن اپراهــای دیگــری در ســبک کالســیک در ایــران تولیــد شــده کــه همــه ی آن هــا کارهایــی بودنــد کــه متــن و ترانــه هایشــان
 ،در واقــع آهنگســازی شــان آمــاده بــود و کارهــای غربــی بودنــد کــه بارهــا در دنیــا اجــرا شــده بودنــد .
نیــازی ادامــه داد  :کار اول مــن اپــرای “ســویینی تــاد” بــود کــه قبــا در کشــورهای دیگــر اجــرا شــده بــود امــا در نمایــش دوم
ترجیــح دادم ایــن ریســک را کنــم کــه کار از پایــه از خودمــان باشــد  .از ایــن حیــث ایــن نمایــش در ایــران متمایــز و
منحصــر بــه فــرد اســت  ،اولیــن بــار اســت کــه ایــن ســبک کار مــی شــود امــا در ســبک هــای ایرانــی  ،آقــای لوریــس
چکناواریــان  ،آقــای عبــدی  ،آقــای غریــب پــور کارهایــی ســاخته انــد و اجــرا شــده اســت مثــل اپــرای عاشــورا  ،رســتم
و ســهراب و . ...
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کارگــردان نمایــش “یتیــم خانــه فونیکــس” در مــورد تمرینــات ایــن نمایــش بــه خبرنــگار تئاتــر فســتیوال گفــت  :بــرای
اجــرا یــک ســری خواننــده بــه گــروه اضافــه شــد و یــک ســری بازیگــر  ،کــه بازیگرهــا تعلیــم آواز دیدنــد و خواننــده هــا تعلیــم
بازیگــری تــا یــک تیــم یــک دســت در گــروه شــکل بگیــرد  .حــدود یــک ســال ایــن نمایــش تمریــن شــد تــا بــه اینجــا رســید ،
ابتــدا اجــرای عمــوم در مشــهد و بعــد از آن هــم جشــنواره تئاتــر فجــر .
محمــد نیــازی بــا بیــان اینکــه تئاتــر در مشــهد رو بــه رشــد اســت  ،در ایــن مــورد گفــت  :در حــال حاضــر تئاتــر در مشــهد
مخاطــب خــودش را پیــدا مــی کنــد ایــن را نمایــش هــای روی صحنــه و اجراهــای متداومــی کــه در مشــهد مــی بینیــم  ،ثابــت مــی
کنــد و اینکــه امســال مشــهد  ۸نماینــده در جشــنواره تئاتــر فجــر دارد  ،خــودش تاییــدی بــه ایــن ادعــا اســت .

وی بــا شــاره بــه ایــن نکتــه کــه مشــهد ســالن هــای تئاتــر محــدودی دارد  ،در مــورد آثــاری کــه در ایــن شــهر اجــرا مــی
شــود  ،گفــت  :متاســفانه مشــهد تنهــا یــک ســالن قــاب صحنــه ای دارد و بقیــه ســالن هــا بلــک باکــس اســت  ،بــه همیــن دلیــل

نمایــش هایــی کــه تولیــد مــی شــود بیشــتر ســاختار بلــک باکســی دارد و کوچــک و جمــع و جــور هســتند  .بــه دلیــل اینکــه ســالن
هــای اســتاندارد خیلــی کــم اســت  ،نمایــش هایــی کــه بــزرگ بســته مــی شــوند  ،بایــد مــدت هــا در نوبــت اجــرا بماننــد تــا بتواننــد
اجــرا برونــد امــا از نظــر مخاطــب  ،خــدا را شــکر مخاطــب خــودش را پیــدا کــرده و مــی بینیــم نمایــش هــای روی صحنــه مشــهد
هــر شــب پــر اســت و فــروش خوبــی دارد .
ایــن کارگــردان جــوان اضافــه کــرد  :در مشــهد تئاتــر ی هــا معیشــت شــان را از تئاتــر تامیــن مــی کننــد و تئاتــر تبدیــل بــه
یــک شــغل و حرفــه شــده کــه از آن بتواننــد پــول دربیاورنــد امــا مســئولین و بدنــه ی دولتــی و شــهرداری مشــهد بــه هیــچ عنــوان
همپــای هنرمنــدان نیســتند و بــرای ایــن موضــوع هیــچ امکانــی در نظــر نمــی گیرنــد  .وضــع مدیریتــی بســیار اســفناک اســت امــا
خــود هنرمنــدان خیلــی خــوب کار مــی کننــد و ایــن جــای خوشــحالی دارد  .امیــدوارم مســئولین هــم همپــای هنرمنــدان یــک
قــدم جلــو بیاینــد .
محمــد نیــازی در پایــان در مــودر احتمــال اجــرای عمــوم نمایــش “یتیــم خانــه فونیکــس” در تهــران گفــت  :هــدف مــا از
آمــدن بــه جشــنواره ی تئاتــر فجــر ایــن بــود کــه نمایــش بتوانــد در تهــران دیــده شــود و اگــر اســتحقاقش را دارد بــه اجــرای عمــوم
در تهــران امیــد داشــته باشــد چــون نمایشــی بــود کــه در مشــهد بســیار از آن اســتقبال شــد  .در  ۳۰شــب اجــرا  ۹۰۰۰نفــر را بــه
ســالن  ۳۰۰نفــره کشــاند  .هــر شــب ســالن پــر بــود و توانســت یــک رکــورد تــازه را در تئاتــر مشــهد ثبــت کنــد  .از ایــن حیــث
امیدمــان همیــن بــود وگرنــه توجیــه دیگــری بــرای آمــدن بــه جشــنواره نداشــتیم  .بــا توجــه بــه اینکــه تعــداد افــراد گــروه بســیار
زیــاد اســت و آمــدن ایــن گــروه بــه تهــران هزینــه هــای زیــادی داشــت  ،در حالــی کــه بــه هیــچ عنــوات هیــچ حمایتــی از طــرف
هیــچ ارگان دولتــی مشــهد بــرای آمــدن ایــن نمایــش بــه تهــران بــرای جشــنواره تئاتــر فجــر صــورت نگرفــت بلکــه ســنگ انــدازی
بســیاری هــم شــد .
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تینا لوند  :واکنش ها نسبت به نمایش “آنجا” در کشورهای مختلف مشابه بود
منایــش “آنجــا” بــه نویســندگی و کارگردانــی
جــو اسـرامگرن تنهــا منایشــی بــود کــه از کشــور
نــروژ در بخــش بیــن امللــل ســی و پنجمیــن
جشــنواره تئاتــر فجــر در ســالن اصلــی مجموعه
تئاتــر شــهر بــه روی صحنــه رفــت  .بــه دلیــل
عــدم حضــور کارگــردان در ایــران  ،خربنــگار
تئاتــر فســتیوال گفــت و گویــی بــا تینــا لونــد
مدیــر اجرایــی کمپانــی تئاتــر نــروژ داشــت کــه
مــی توانیــد آن را در ادامــه بخوانیــد .
تینــا لونــد در توضیــح نمایــش “آنجــا” گفــت  :نمایــش “ آنجــا ” داســتان  ۴مــرد اســت کــه در حالــی کــه داشــتند از جایــی بــه
جــای دیگــر ســفر مــی کردنــد  ،در جایــی کــه دقیقــا نمــی دانیــم کجــا گیــر افتــاده انــد و ایــن درگیــری را دارنــد کــه آیــا بــه ســمت
چیــزی کــه نمــی شناســند  ،رو بــه جلــو برونــد یــا اینکــه بــه عقــب و بــه ســمت چیــزی کــه مــی شناســند برگردنــد .

او بــا بیــان اینکــه تــا بــه امــروز ایــن نمایــش در کشــورهای اروپــای شــرقی مثــل روســیه  ،بــاروس ،لیتوانــی و ...اجــرا
شــده اســت  ،در مــورد واکنــش مخاطبــان کشــورهای مختلــف بــه خبرنــگار تئاتــر فســتیوال گفــت  :مســلما واکنشــی کــه

در ایــن کشــورها دریافــت کــرده ام  ،متفــاوت بــود چــون شــعر آهنــگ هایــی کــه در نمایــش پخــش مــی شــد  ،بــه زبــان روســی
بــود و تماشــاگران ایــن کشــورها متوجــه آن مــی شــدند  .در قســمت هایــی از آهنــگ  ،تماشــاگران آن کشــورها مــی خندنــد چــون
شــعر را متوجــه مــی شــوند امــا بــرای مــا ایــن شــعرها معنایــی نــدارد چــون مــا اصــا روســی بلــد نیســتیم و نمــی فهمــم کــه چــرا
تماشــاگران مــی خندنــد  .ایــن اتفاقــی اســت کــه در ایــران هــم افتــاد و وقتــی از رادیــو صدایــی مــی آمــد  ،تماشــاچی خندیدنــد.
حــاال نمــی دانــم صــدا برایشــان خنــدهدار بــود یــا متوجــه چیــزی شــدند  .تقریبــا تمــام دنیــا ایــن نمایــش را اجــرا کــرده ایــم و
مــی تــوان گفــت واکنــش هــا شــبیه و یکســان بودنــد چــون بیشــتر اتفاقاتــی کــه مــی افتــد در مــورد انســان و روابــط بیــن آن هــا
اســت و چیــزی کــه بــرای مــا خنــده دار اســت  ،در اینجــا و فرانســه هــم خنــده دار اســت  ،بــه همیــن علــت یــک واکنــش مشــابه
را دریافــت کردیــم .
مدیــر اجرایــی کمپانــی تئاتــر نــروژ در مــورد ســبک رایــج تئاتــر در نــروژ گفــت  :ســوال ســختی اســت چــون در حــال حاضــر

انــواع مختلفــی از تئاتــر اجــرا میشــود  .کاری کــه مــا انجــام مــی دهیــم تئاتــر فیزیــکال اســت امــا کارهــای کالســیک
هــم در نــروژ اجــرا مــی شــود  .نــروژ یــک نمایشــنامه نویــس معــرف بــه نــام ایبســن دارد کــه آثــارش خیلــی معــروف
و کالســیک اســت  .امــا چیــزی کــه االن بیشــتر اجــرا میشــود کارهــای اروپایــی اســت کــه خیلــی روی بــورس اســت.
تینــا لونــد در پایــان در مــورد حضــور در ایــران و جشــنواره تئاتــر فجــر گفــت  :کمپانــی مــا قبــا در ســال ۲۰۰۱بــه
ایــران آمــده بــود ولــی هیچکــدام از مــا کــه االن در ایــن فســتیوال هســتیم قبــا در ایــران نبــوده ایــم و متاســفانه در دو
روزی کــه در ایــران بــوده ایــم نمایشــی از ایــران را ندیــده ایــم .
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یادداشتی بر نمایش « دامپزشکی « به کارگردانی شیرین جروقی :

دامپزشکی اثری ناقص و فروریخته

” دامپزشــکی” اثــری ضعیــف و غیــر قابــل دفــاع
اســت .
اثــری کــه از ابتــدا ســعی در خلــق موقعیتــی
متفــاوت دارد  ،امــا ناموفــق اســت .
کارگــردان ” دامپزشــکی ” آنقــدر تمرکــزش را بــر
خلــق فضــای کمــدی نمایــش معطــوف کــرده اســت
کــه فضــای اصلــی نمایــش را فرامــوش کــرده و بــه
نوعــی قصــه اصلــی در حاشــیه قــرار مــی گیــرد و
دیالــوگ هــای مثــا طنازانــه ی پرســوناژها اصــل و
متــن نمایــش را تشــکیل مــی دهــد .
در ایــن نمایــش نــه شــخصیت پــردازی داریــم  ،نــه
طراحــی صحنــه ای درســت و نــه قصــه ای چفــت و
بســت دار و معیــن .
بازیگــران یــک بــه یــک بــه روی صحنــه مــی آینــد بــی آنکــه معرفــی شــوند  ،بــی دلیــل بــه یکدیگــر پرخــاش مــی کننــد ؛ در
گوشــه ای از صحنــه باکســی بــه عنــوان حمــام طراحــی شــده اســت کــه متاســفانه از ایــن باکــس بــه عنــوان عنصــر اصلــی صحنــه
اســتفاده مــی شــود و هــم گارگــردان در طراحــی میزانســن و هــم بازیگــران در اجــرا  ،همگــی فرامــوش مــی کننــد کــه درب ورود
و خــروج از کــدام طــرف اســت .
بازیگــران ایــن نمایــش گرچــه بــازی قابــل قبــول و تاثیرگــذاری را ارائــه نمــی دهنــد  ،امــا مشــکل اصلــی بــه ضعیــف بــودن متــن
و طنــز غیــر واقعــی داســتان در موقعیــت هــای مختلــف برمــی گــردد  .ایــن کــه کارگــردان هیــچ پیــش زمینــه ای در ذهــن خــود
نداشــته و یــا اگــر هــم داشــته  ،نتوانســته آن را بــه فــرم اجرایــی در آورد و تنهــا بــه بیــان چنــد دیالــوگ بــی معنــا بســنده کــرده
و نتیجــه نمایشــی ضعیــف و غیرقابــل دیــدن شــده اســت .
” دامپزشــکی ” نمایشــی اســت کــه بــه لحــاظ شــیوه روایــت نمــی توانــد بــا تماشــاگران خــود ارتبــاط برقــرار کنــد و آنهــا را از آغــاز
نمایــش تــا پایــان دچــار گمانــه زنــی هــای بــی ســرانجام مــی کنــد و در نهایــت بــه نتیجــه معینــی نمــی رســد  .در حقیقــت ایــن
نمایــش بــه لحــاظ ســوژه و پــردازش موضــوع مخاطــب را دچــار ابهــام مــی کنــد و مــدام پرســش هایــی را از خــود  ،چــه در رابطــه
بــا شــخصیت هــای نمایــش و چــه در رابطــه بــا بــروز ناهنجــاری هــای داســتان بــه جــا مــی گــذارد .
ایــن نمایــش نــه در ســوژه موفــق اســت و نــه در فــرم  .در حقیقــت فــرم اجرایــی نمایــش نیــز حرفــی بــرای گفتــن نــدارد و کمکــی
بــه فضــای آشــفته نمایــش نمــی کنــد  ،انتخــاب بازیگــران و انتخــاب نــام نمایــش نیــز بــه درســتی صــورت نگرفتــه اســت  .شــاید
اندکــی تجزبــه و تحلیــل متــن نمایــش جــدای از قســمت هــای طنازانــه اش توســط گــروه نمایــش بــه پــردازش
صحیــح و اجــرای بــی نقــص آن کمــک کنــد و در نهایــت ” دامپزشــکی” را از ســقوط یــک بــاره خــود نجــات دهــد .

نسترن داوودی  -دپارتمان نقد تئاترفستیوال
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نقدی بر نمایش «پرواز شماره  »745به کارگردانی مرجان پورغالمحسین :

یک نمایش خوب  ،منهای بدی هایش

آنچــه بــه عنــوان “میکــرو تئاتــر” بــه مــا ایرانــی
هــا معرفــی شــده اســت یــا همــان تئاتــر جعبــه ،
گونــه ای از تئاتــر اســت کــه “مــی شــود” در گــروه
تئاتــر عروســکی دســته بنــدی اش کــرد  .گونــه
ای از تئاتــر کــه بــه ویــژه بــرای مخاطــب کــودک
مــی توانــد جــذاب باشــد و دارای ابعــاد تربیتــی و
آموزشــی  .بــه شــرطی کــه حتمــا همــراه باشــد بــا
قصــه  ،آن هــم درســت و اصولــی  .البتــه ایــن بــدان
معنــا نیســت کــه “میکــرو تئاتــر” بــرای مخاطــب
بزرگســال جایــگاه ســرگرم کنندگــی و حتــی
کارکــرد اجتماعــی و آموزشــی نــدارد ،
کــه ” پــرواز شــماره  ” ۷۴۵از نمونــه هــای خــوب
میکــرو تئاتــر اســت بــرای مخاطــب بزرگســال .
یــک میکروتئاتــر مبتنــی بــر قصــه  ،یــک قصــه خــوب  ،نوســتالژیک و صــد البتــه مبتنــی بــر اصــول کالســیک قصــه گویــی  .ایــن
نوســتالژیک بــودن قصــه و نحــوه روایــت آن کــه همــراه اســت بــا قلــش بــک  ،فلــش فــوروارد هــای درســت و بــه موقــع بــه انتخــاب
شــیوه اجرایــی ایــن نمایــش تئاتــر  -میکروتئاتــر  -توســط کارگــردان وجاهــت مــی دهــد  .در واقــع اینکــه بازیگــر ( بــدون ماســک
ـان حــال پرســوناژ اصلــی را بــازی مــی کنــد و وقتــی خاطراتــش را تعریــف مــی کنــد و بــه عقــب بــر مــی گــردد
و عروســک )  ،زمـ ِ
از تکنیــک میکــرو تئاتــر اســتفاده مــی شــود  ،همــه ی آدم هــای ریــز مــی شــوند  ،خانــه هــا کوچــک مــی شــوند و همــه چیــز دور
مــی شــود  ،درســت ســی ســال بــه عقــب مــی رود  -اشــاره بــه مــدت زمانــی کــه از خاطــرات پرســوناژ اصلــی مــی گــذرد . - .
پــس “پــرواز شــماره ی  ”۷۴۵تــا بــه اینجــا نمایشــی خــوب اســت کــه قصــه مــی گویــد و بــرای گفتــن قصــه اش فرمــی درســت را
انتخــاب کــرده اســت کــه در فضــا ســازی مــورد نظــر کارگــردان بســیار موثــر واقــع شــده اســت .
امــا از ایراداتــی کــه مــی تــوان بــه ایــن اجــرای جشــنواره ای گرفــت  ،عــدم آمادگــی الزم و کافــی گــروه از بازیگــر گرفتــه تا عروســک
گردانــان و حتــی مســئول دوربیــن و حتــی تیــم فنــی اســت  .یعنــی ایــن گــروه حتــی بــه انــدازه ی یــک اجــرای جشــنواره ای نیــز
آمــاده نبودنــد  .البتــه مــن مخالــف نظــر برخــی دوســتان هســتم کــه بــه اجراهــای جشــنواره ای بــا دیــده ی اغمــاض مــی نگرنــد
و مــی گوینــد  ” :جشــنواره بــود ُخــب  ،حــق داشــتند ! ”  .مــن مخالــف ایــن نظــر هســتم  ،چــرا کــه جشــنواره ویتریــن اســت ،
جشــنواره مهلــت و فرصــت مغتنمــی اســت بــرای اینکــه گــروه هــای تئاتــری خودشــان را اثبــات کننــد  ،بــه ویــژه
بچــه هــای تئاتــر عروســکی  ،تــا شــاید راه رسیدنشــان بــه اجــرای عمــوم همــوار شــود .
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پــس از نظــر مــن ایــرادات وارد بــر “پــرواز شــماره  ” ۷۴۵غیــر قابــل چشــم پوشــی اســت و حتمــا بایــد ذکــر شــود  .تــا در صورتــی
کــه اعضــای گــروه ایــن ســطور را بخواننــد و توجــه کننــد  ،امیــدوار باشــیم بــه یــک اجــرای عمومــی خــوب و قابــل توجــه .
و دیگــر اینکــه  ،بــا وجــود اینکــه مــا در دپارتمــان نقــد تئاتــر فســتیوال همــواره تالشــمان بــر ایــن بــوده اســت تــا بــه نقــد فــرم
بپردازیــم و ســوژه را چــه خوشــیندمان باشــد چــه بدآینــد مــا  ،نقــد نکنیــم ( چرایــی اش و توضیــح اش باشــد بــرای فرصــت
مناســب اش  ، ).امــا ذکــر ایــن موضــوع را چنــان ضــروری یافتیــم کــه قوانیــن خــود را هــم زیــر پــا مــی گذاریــم :
ارامنــه ی ایــران همــواره در جــوار مســلمانان و اهالــی ســایر ادیــان و مذاهــب زندگــی کــرده انــد و مــی کننــد  ،در مراســم مذهبــی
یکدیگــر  ،هماننــد دو دوســت  ،دو همســایه  ،دو بــرادر  ...شــرکت کــرده انــد و فعــال بــوده انــد  .ماننــد هــر ایرانــی دیگــر در
جبهــه هــای جنــگ حاضــر بــوده انــد و جانبــاز و شــهید شــده انــد و  ...امــا متاســفانه در ایــن نمایــش خــاف ایــن دیــده مــی
شــود  .آن هــم بــی هیــچ غرضــی و بــی هیــچ بدخواهــی و قــوم پرســتی و  ...کــه ایــن را مــی شــود در انتخــاب ســوژه ی ملــی و
میهنــی توســط ایــن گــروه جــوان و در شــیوه روایــت ســاده و جذابشــان دیــد ؛ امــا ایــن جوانــان فقــط و فقــط بــه علــت نشــناختن
مدیومــی بــه نــام تئاتــر و آن هــم تئاتــر عروســکی کــه صدهــا بــار تاثیــر بیشــتری از ســایر انــواع تئاتــر دارد و شــاید بــه علــت
عــدم شــناخت شــان از ایــن مردمــان نازنیــن  ،نــا خواســته  ،تاکیــد مــی کنــم ناخواســته  ،بــه قومــی ایرانــی توهیــن کــرده انــد .
نویســنده و کارگــردان “پــرواز شــماره  ”۷۴۵نخواســته انــد توهیــن کننــد  ،امــا در نهایــت اینکــه در مــواردی مثــل مهاجــرت
خانــواده ارمنــی در زمــان جنــگ بــه آمریــکا و مــواردی مثــل قضیــه نــذری و ...نگاهــی نــا درســت بــه ارامنــه دارنــد  .البتــه ایــن
درســت کــه خانــواده مســلمان هــم مهاجــرت مــی کننــد  ،امــا نشــان دادن مهاجــرت یــک خانــواده ارمنــی البــد پیامــی داشــته
اســت کــه در “بــن بســت بهــار” یکــی از خانــواده هــا از میــان ارمنــه انتخــاب شــده اســت و اال مــی شــد ســاکنان آن خانــه هــم
مســلمان باشــند .
“پرواز شماره  ”۷۴۵اگر ایراداتی که بر شمرده شد را اصالح کند  ،نمایش خوبی است که حقش اجرای عموم است .
محمد علی مطلق-دپارتمان نقد تئاتر فستیوال
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یادداشتی بر نمایش « مهراوه عشق « به کارگردانی راشین امامی :

جسارتی پیشبرنده در خلق مذهبی صحنه

پرداختــن بــه ســوژه هــای مذهبــی و شــخصیت
هــای مقدســی چــون معصومیــن (ع) در تئاتــر کار
دشــواری اســت  .اگــر بخواهیــم از دوبــاره کاری و
تکــرار پرهیــز کنیــم ،ایــن دشــواری دوچنــدان مــی
شــود .
نمایــش ” مهــراوه عشــق ” روایــت گــر بخــش هایــی
از زندگــی حضــرت زهــرا (س) بــه زبــان فــرم و
پرفرمنــس اســت کــه خــود نــو آوری موفقــی در
ایــن گونــه از نمایــش هــا اســت .لــذا بایــد جســارت
گــروه را ســتود.
نمایــش ” مهــراوه عشــق ” موفــق اســت چــرا کــه
قصــه گوســت ( البتــه بــا ایــرادی جزئــی کــه در
ادامــه مــی آیــد ) و بــا اینکــه کل کار حــرکات فــرم
اســت  ،بــه هیــچ وجــه تماشــاچی از خــط قصــه دور نمــی شــود و همــه حــرکات دارای منطــق و مفهــوم اســت.
نقطــه قــوت مهــم دیگــر ایــن نمایــش میزانســن هــای بســیار دقیــق کارگــردان اســت .در قســمت هایــی از کار اگــر بازیگــران چنــد
ســانتیمتر جابجایــی در حرکــت مــی داشــتند کل صحنــه خــراب مــی شــد ،امــا بــه هیــچ وجــه ایــن اتفــاق نیفتــاد  .ایــن نشــان
دهنــده دقــت و ســختگیری کارگــردان در طراحــی میزانســن و نیــز دقــت طراحــان حرکــت و بازیگــران در اجراســت .
در ” مهــراوه عشــق ” از شــلنگ تختــه انداختــن بــه اســم حــرکات فــرم خبــری نیســت و تماشــاچی عــام هــم ســر از منطــق همــه
حــرکات در مــی آورد و بــا لحظــه لحظــه کار ارتبــاط بــر قــرار مــی کنــد .
شــخصیت پــردازی هــا بــا توجــه بــه نبــود دیالــوگ کامــا درســت انجــام شــده اســت و در ایــن راســتا کارگــردان اثــر حواســش بــه
حفــظ حرمــت شــخصیت هایــی ماننــد پیامبــر (ص)  ،چهــار بانــوی آســمانی  ،امــام حســین ( ع) از جهــت نــوع حرکــت و اکــت هــا
بــوده اســت  .طراحــی صحنــه خــاق بــا کمتریــن آکسســوار و میزانســن هــای فعــال و همچنیــن حفــظ ریتــم تــا انتهــای نمایــش
از نقــاط قــوت اثــر اســت .
همــه اجــزا در ایــن نمایــش ســر جــای خــود قــرار داشــته و نقــش آنهــا بــه انــدازه اســت  .بــه عنــوان نمونــه موســیقی کار هــم از
لحــاظ ســبک  ،بــا ســوژه اصلــی و هــر صحنــه هــم خوانــی دارد و هــم در چهارچــوب میزانســن بــه لحــاظ تایــم و ریتــم درســت
اســت .طراحــی نــور و لبــاس نیــز بــه همیــن صــورت در خدمــت اثــر هســتند .
البتــه پرداختــن بــه ماجــرای عاشــورا هــر چنــد کــه در فــرم بســیار زیبــا بــود  ،امــا در ســیر قصــه جایگاهــی نداشــت و نمایــش بــا

مقدمــه ای ناکافــی بــه ســراغ حضــرت حســین (ع) مــی رود .همچنیــن تولــد حضــرت زهــرا (س) بعــد بعثــت حضــرت
رســول اســت امــا در نمایــش ایــن توالــی بهــم خــورده اســت و ایــن موضــوع و وجــود صحنــه چهــارم مفهومــی نــدارد.
نمایــش ” مهــراوه عشــق ” نمایشــی جســور و پیشــرو در بیــن نمایــش هــای مذهبــی اســت کــه بــا دقــت در فــرم
اجرایــی از پــس کار برآمــده و مــی توانــد پایــه گــذار رویکــردی نویــن بــرای آینــده ایــن گونــه نمایــش هــا باشــد .
محمدجواد حبیبی-دپارتمان نقد تئاترفستیوال
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مصطفی کوشکی  :بخش مرور تئاتر ایران در جشنواره تئاتر فجر  ،منطقی تر است
منایــش ” رویــای یــک شــب نیمــه تابســتان ” بــه
کارکردانــی مصطفــی کوشــکی در بخــش مســابقه
بیــن امللــل ســی و پنجمیــن جشــنواره تئاتــر فجــر
در متاشــاخانه تئاتــر مســتقل تهـران بــه روی صحنه
رفــت  .ایــن منایــش موفــق بــه دریافــت دو تندیس
جشــنواره تئاتــر فجــر در بخــش طراحــی گریــم و
طراحــی لبــاس شــد  .همچنیــن در بخــش طراحــی
صحنــه و بازیگــری مــرد از ایــن منایــش تقدیــر شــد
 .بــه بهانــه اجـرای ایــن منایــش در جشــنواره تئاتــر
فجــر خربنــگار تئاتــر فســتیوال گفــت و گویــی بــا
مصطفــی کوشــکی کارگــردان ایــن منایــش داشــته
اســت کــه مــی توانیــد در ادامــه بخوانیــد :

مصطفــی کوشــکی  ،کارگــردان نمایــش ” رویــای یــک نیمــه شــب تابســتان ” دربــاره ی شــیوه ی اجرایــی ایــن نمایــش
بــه خبرنــگار تئاتــر فســتیوال گفــت  :از دو ســال پیــش کار روی ایــن نمایشــنامه را بــر اســاس شــیوه ی اجرایــی خاصــی کــه

مــد نظرمــان بــود  ،شــروع کردیــم و باقــر ســروش زحمــت نوشــتن دوبــاره ی آن را بــر اســاس ایــن شــیوه بــر عهــده گرفــت  .بــه
دلیــل شــیوه ی اجرایــی ویــژه ای کــه مــا بــرای ایــن نمایــش در نظــر داشــتیم  ،حتمــا بایــد آن را در ســالنی اجــرا مــی کردیــم کــه
بــه مــا امــکان تمریــن بــه مــدت حداقــل چهــار الــی پنــج مــاه را مــی داد  .چــرا کــه در ایــن شــیوه  ،دکــور نمایــش بســیار تعییــن
کننــده بــود  .بنابرایــن تمریناتمــان بیــش از یــک ســال طــول کشــید و در نیمــه هــای تابســتان ســال  ، ۹۵اجــرای عمومــی خــود
را آغــاز کردیــم .
وی در خصــوص تغییــرات و ویژگــی ایــن اثــر در اجــرای جشــنواره ی تئاتــر فجــر توضیــح داد  :اجــرای جشــنواره ای ایــن
نمایــش نســبت بــه اجــرای عمومــی مــان تغییــری نداشــته اســت و بــر اســاس آنچــه در اجــرای عمــوم پیــش رفتیــم  ،در جشــنواره
نیــز اجــرا کردیــم  ،فقــط از لحــاظ حســی تفــاوت داشــته اســت  .از ایــن لحــاظ کــه انــرژی ســاطع شــده در اجــرای جشــنواره ،
ممکــن اســت انــرژی خــوب یــا بــدی باشــد  .بــه هــر حــال اغلــب افــرادی کــه بــه دیــدن نمایــش مــی آینــد  ،رقبــای مــا در بخــش
مســابقه هســتند و ممکــن اســت انــرژی منفــی ســاطع کننــد  .ولــی انــرژی کــه از اجــرا ســاطع مــی شــود  ،پرانــرژی تــر اســت و
مخاطــب آن مخاطــب حرفــه ای تــری اســت .

در پایــان  ،کوشــکی کــه صــد و بیســتمین اجــرای ” رویــای یــک شــب نیمــه تابســتان ” را در جشــنواره تئاتــر
فجــر بــه روی صحنــه بــرد در قیــاس دو بخــش مــرور تئاتــر ایــران و تــازه هــای تئاتــر ایــران اظهــار داشــت :

اجــرای نمایــش هایــی کــه در طــول ســال اجراهــای عمومــی خــود را پشــت ســر گذاشــته انــد  ،در جشــنواره تئاتــر فجــر
منطقــی تــر اســت  .چــرا کــه در تئاتــر بایــد گــروه بــرای آنکــه بهتریــن هماهنگــی را داشــته باشــد و ریتــم خــود را پیــدا
کنــد  ،اجراهــای خــود را پشــت ســر گذاشــته و دکــور خوبــی داشــته باشــند  .در حالــی کــه در بخــش تــازه هــا تئاتــر ،
در یــک روز گــروه هــا بایــد ســریع دکــور بزنــد  ،نــور ســالن را طراحــی کننــد و اولیــن اجــرای جنــرال خــود را بــه روی
صحنــه ببرنــد کــه قطعــا اجــرای بــا کیفیتــی نخواهــد بــود .
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احمد صمیمی  :تئاتر خیابانی از دغدغه های روزمره شکل می گیرد.
منایــش خیابانــی ” مســتند پخــش نشــده میرزا
” بــه نویســندگی مشــرک احمــد صمیمــی و
هــا پریســان و کارگردانــی احمــد صمیمــی
یکــی از منایــش هایــی بــود کــه در ایــام ســی
و پنجمیــن جشــنواره تئاتــر فجــر در محوطــه
تئاتــر شــهر اجــرا شــد  .بــه همیــن بهانــه
خربنــگار تئاتــر فســتیوال گفــت و گویــی بــا
احمــد صمیمــی داشــته اســت کــه مــی توانیــد
آن را در ادامــه بخوانیــد .
احمــد صمیمــی بــا بیــان اینکــه بــه نظــر او تئاتــر خیابانــی از دغدغــه هــای روزمــره ناشــی مــی شــود ،گفــت :هــر روزه در
زیرنویــس خبرهــا مــی بینیــم کــه جنــگل آتــش گرفــت  ،محیــط بــان بــه شــهادت رســید و… دیــدم بــا ایــن رونــد ایــران تــا چنــد
ســال دیگــر بــه پایــان مــی رســد و بــر ایــن اســاس دغدغــه ی روز مــن محیــط زیســت شــد  .در “مســتند پخــش نشــده میــرزا ”
بــه محیــط بانانــی مــی پــردازم کــه جانشــان را بــرای حفــظ طبیعــت مــی گذارنــد  ،بحــث جــان چیــزی نیســت کــه بــه راحتــی
بشــود از آن گذشــت  .ایــن نکتــه ارزشــمند ی اســت و مــن ســعی کــردم دغدغــه ام را راجــع بــه محیــط زیســت  ،محیــط بانــان ،
جنــگل بانــان و  ...بــه نمایــش بگــذارم.
وی بــا بیــان اینکــه دغدغــه ی او در نمایــش قبلــی اش راجــع بــه آب و بــی آبــی بــود  ،در ایــن بــاره توضیــح داد :در آن
نمایــش مــی دیدیــم کــه از کل آب هــای روی زمیــن تنهــا ســه قطــره باقــی مانــده و در آینــده آب تبدیــل بــه افســانه شــده و دیگــر
آبــی وجــود نــدارد  .ســعی مــی کنــم همیشــه اتفاقــات روز را در نمایــش هایــم نشــان دهــم چــون تئاتــر خیابانــی از دغدغــه هــای
روزمــره شــکل مــی گیــرد و اگــر بــه روز نباشــی مخاطــب بــا آن ارتبــاط برقــرار نمــی کنــد پــس بهتــر اســت بــه مســائل اجتماعــی
بپردازیــم چــون کار مــا فرهنــگ ســازی اســت و بایــد بتوانیــم تاثیــر بگذاریــم  .اگــر تاثیــر بگذاریــم  ،کشــورمان بــه ســمتی مــی
رود کــه فرهنــگ آن درســت مــی شــود و ایــن اتفــاق بســیار زیبــا اســت .
ایــن کارگــردان تئاتــر بــا اشــاره بــه اســتقبال مــردم از تئاتــر خیابانــی گفــت  :اســتقبال مــردم را خیلــی خــوب
مــی بینیــم و در ایــن چنــد ســال  ،اولیــن بــار نیســت کــه عالقــه مــردم را بــه تئاتــر دیــده ام  .تئاتـ ِر صحنـهای  ،خالــی
اســت ولــی مــی بینیــم بــرای تئاتــر خیابانــی جمعیــت بســیاری مــی آیــد  .پــس مــردم بــه تئاتــر گرایــش دارنــد ولــی
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چــون متاســفانه پولــی ندارنــد یــا بــا ســاز و کار آن آشــنایی ندارنــد و نمــی داننــد بــه چــه صــورت اســت  ،کســی بــه ســالن هــا
نمــی رود پــس وظیفــه ی مــا بســیار ســنگین تــر مــی شــود کــه در درجــه ی اول تئاتــر را بــه مــردم نشــان دهیــم و بعــد اینکــه
تاثیــر تئاتــر چیســت .

ایــن بازیگــر تئاتــر بــا بیــان اینکــه آنگونــه کــه شایســته اســت بــه تئاتــر خیابانــی اهمیــت داده نمــی شــود  ،گفــت :

جشــنواره تئاتــر فجــر برگــزار شــد  ،مــردم از کجــا فهمیدنــد کــه ایــن جشــنواره در حــال برگــزاری اســت  ،از تئاتــر خیابانــی  .در واقع
بــه گونــه ای تئاتــر خیابانــی بنــر اســت  ،پــس بــه همــان انــدازه ای کــه ســر و صــدا ایجــاد مــی کنــد  ،بایــد بــه همــان انــدازه هــم به
آن اهمیــت داده شــود  .آقــای خلیلیــان خیلــی پیگیــری مــی کننــد و زحمــت مــی کشــند امــا مشــکلی کــه هســت مســئولین باالتــر
بایــد حمایــت کنــد  .چنــد ســال پیــش در تئاتــر شــهر  ،تئاتــر خیابانــی اجــرا مــی شــد کــه االن قطــع شــده و تماشــاچی ثابــت
داشــت و تاثیــر مــی گذاشــت  .ایــن خیلــی مهــم اســت  ،تئاتــر بــه صــورت ناخــودآگاه ذهــن را بــاز مــی کنــد و در بیــن جمعیتــی
کــه بــرای تماشــای تئاتــر مــی آینــد اگــر حتــی روی یــک نفــر هــم تاثیــر بگــذارد  ،کار خــودش را کــرده اســت  .پــس اگــر هــر روز
اجــرا شــود  ،چقــدر مــی توانــد روی فرهنــگ مملکــت تاثیــر گــذار باشــد .

صمیمــی بــا اشــاره بــه اضافــه شــدن تئاتــر محیطــی و آلترناتیــو بــه بخــش تئاتــر خیابانــی  ،در مــورد مدیریــت و برنامــه
ریــزی جشــنواره امســال گفــت  :اضافــه شــدن ایــن بخــش هــا و گســترده تــر شــدن بخــش تئاتــر خیابانــی خــوب اســت ولــی

حمایــت هــا بایــد بهتــر شــود  .در بیــن کســانی کــه تئاتــر خیابانــی کار مــی کننــد  ،بچــه هــای بااســتعدادی وجــود دارنــد کــه هــم
کار صحنـهای مــی کننــد و هــم خیابانــی  .مــن خــودم در کار آقــای یعقوبــی کــه االن در حــال اجــرا اســت  ،بــازی مــی کنــم  .یــا
افــرادی مثــل هــادی عطایــی فــر بچــه هایــی هســتند کــه هــم کار تصویــر مــی کننــد و هــم تئاتــر حرفـهای  .پــس بــه انــدازه ی
وقتــی کــه بــرای تئاتــر خیابانــی مــی گذارنــد  ،بایــد بــه همــان انــدازه هــم بــرای آن هــا ارزش قائــل شــد چــون حیــف اســت و اگــر
ایــن آدم هــا هــم دور شــوند دیگــر چیــزی باقــی نمــی مانــد  .نگــه داشــتن ایــن افــراد مهــم اســت کــه آن هــم بــه مدیــران بــاز مــی
گــردد کــه بایــد بیشــتر حمایــت کننــد .

131

یاور دره زمی  :بخش ” به عالوه فجر ”  ،سبب دوگانگی و دو قطبی شدن جشنواره شده است

منایــش ” یــک مســاوی چهــار ” بــه نویســندگی
و کارگردانــی یــاور دره زمــی یکــی از منایــش
هایــی اســت کــه در بخــش ” بــه عــاوه فجــر ”
ســی و پنجمیــن جشــنواره تئاتــر فجــر در خانــه
منایــش دا بــه روی صحنــه رفــت  .بــه همیــن
بهانــه خربنــگار تئاتــر فســتیوال گفــت و گویــی
بــا کارگــردان ایــن اثــر منایشــی داشــته اســت
کــه مــی توانیــد آن را در ادامــه بخوانیــد :
یــاور دره زمــی بــا بیــان اینکــه ایــده نمایشــنامه ” یــک مســاوی چهــار ” از یــک مونولــوگ شــروع و ســپس تبدیــل بــه
دیالــوگ شــد  ،گفــت  ” :ایــده اولیــه از دیــدگاه دختــری بــود کــه شیشــه مصــرف کــرده و در توهمــات خــودش ســیر مــی کنــد

ولــی بعــد از مــدت هــا ایــن ایــده تبدیــل بــه نمایشــنامه شــد و ایــده اولیــه آن کامــا تغییــر کــرد ”.

دره زمــی در رابطــه بــا حضــور ایــن نمایــش در جشــنواره تئاتــر فجــر گفــت  ” :بــه دلیــل تمــام شــدن زمــان ارســال آثــار
مســابقه مــرور تئاتــر فجــر  ،مــا بــه ســمت بخــش ” بــه عــاوه فجــر” آمدیــم تــا بتوانیــم براســاس تغییراتــی کــه نســبت بــه اجــرای
عمــوم ایــن نمایــش ایجــاد کردیــم  ،عکــس العــل مخاطبــان را بســنجیم  .زیــرا قــرار اســت بــا ایــن نمایــش در جشــنواره تئاتــر
تجربــه و جشــنواره هایفســت لهســتان حضــور پیــدا کنیــم و دلیــل تغییــرات ایجــاد شــده در ایــن نمایــش نیــز همیــن اســت  .در
حقیقــت جشــنواره تئاتــر فجــر بــرای مــن بهانــه ای بــود تــا خودمــان را محکــی بزنــم و بیینــم در ایــن فضــا چــه عکــس العملــی
خواهیــم داشــت ”.
وی بــا بیــان رضایــت از اجــرای عمــوم و اجــرای جشــنواره ای نمایــش” یــک مســاوی چهــار ” گفــت  ” :ایــن دومیــن
نمایــش مــن اســت و امســال اولیــن ســالی اســت کــه مــن در جشــنواره شــرکت مــی کنــم ”.

ایــن کارگــردان جــوان تئاتــر در خصــوص حــذف شــدن بخــش ” تــازه هــای تئاتــر” جشــنواره تئاتــر فجــر
عنــوان کــرد “ :مــن در جشــنواره امســال نمایشــی را ندیــده ام ولــی نســبتا مــی توانــم بگویــم پیــش از جشــنواره
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تمــام نمایــش هایــی کــه در جشــنواره حضــور دارنــد را دیــده ام  .بــه نظــر مــن اینکــه فقــط در جشــنواره بخــش ” مــرور تئاتــر
ایــران” وجــود دارد  ،خــوب نیســت  .چــون در جشــنواره نمایــش جدیــدی نمــی بینیــد  ،بلکــه تمامــی نمایــش هــا را در طــول
ســال دیــده ایــد و اصــا تمایلــی بــه دیــدن نمایــش در جشــنواره بــرای شــما وجــود نــدارد و جشــنواره نمــی توانــد هیــچ جذابیتــی
برایتــان ایجــاد کنــد ”.

وی اضافــه شــدن بخــش ” بــه عــاوه فجــر ” را اتفــاق خوبــی دانســت و در رابطــه بــا انتقاداتــی کــه بــه ایــن بخــش دارد ،
گفــت  “ :وجــود بخــش ” بــه عــاوه فجــر ” در کنــار جشــنواره  ،ســبب دوگانگــی و دوقطبــی شــدن آن شــده اســت  ،در حالــی کــه
تمــام آثــار مــرور مــی تواننــد در کنــار هــم در بخــش مســابقه قــرار گیرنــد  ،ولــی بــه نظــر مــن کمــی بیــن ســازمان هــای دولتــی
و خصوصــی در جشــنواره مشــکل وجــود دارد کــه چنیــن اتفاقاتــی مــی افتــد ”.

کارگــردان نمایــش” یــک مســاوی چهــار ” بــا بیــان اینکــه جشــنواره امســال  ،تغییــر آنچنانــی نســبت بــه ســالهای قبــل
خــود نداشــته اســت  ،گفــت  ” :بــه نظــر مــن ایــن اتفــاق خوبــی بــرای جشــنواره نیســت  ،مخصوصــا وقتــی مــی بینیــم کــه در

بخــش بــه عــاوه فجــر  ،بعضــی از نمایــش هــا در ســالن هــای خصــوص هشــت اجــرا مــی رونــد  .ایــن نشــان دهنــده ایــن اســت کــه
ســالن هــای خصوصــی در بخــش ” بــه عــاوه فجــر” در جشــنواره نقشــی نــدارد  .البتــه در رابطــه بــا ایــن قضیــه نمــی شــود حــرف
زد  .چــون بــه نظــر مــن ســالن هــای خصوصــی از لحــاظ کیفیتــی نســبت بــه ســالن هــای دولتــی بــه جــز تماشــاخانه ایرانشــهر
خیلــی بهتــر عمــل مــی کننــد  ،پــس در نتیجــه بایــد مــا بــه تئاتــر ایــن مملکــت فکــر کنیــم نــه بــه خصوصــی و یــا دولتــی بــودن
ســالن  ،دو قطبــی بــودن بخــش ” بــه عــاوه فجــر ” و “مــرور تئاتــر ” نیــز بــه همیــن دلیــل اســت و بــه جــرات مــی تــوان گفــت
کــه اتفــاق جالبــی در جشــنواره فجــر نیســت ”.

133

گزارش تصویری نمایش خیابانی ” کوری ” ()2
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یادداشتی بر نمایش « آکواریوم کانگورو « به کارگردانی مجید کاظم زاده مژدهی :

آکواریوم پر رنگ و لعاب ا ّما خالی ِ کانگورو ها

نمایــش ” آکواریــوم کانگــورو ” یــک نمایــش بــی
هویــت و از دســت رفتــه اســت .
نمایشــی بــا متن بســیار ضعیــف  ،بــدون دراماتورژی
و بــا رنــگ و لعابــی تقلبــی اســت کــه باعــث نشــده
مخاطــب  ،جــذب نمایــش شــود ؛ بلکــه بیــش از هــر
چیــزی کارگــردان را در دام حقــه ی خویــش قــرار
داده و او را از ارائــه نمایشــی قصــه گــو و مبتنــی بــر
مســائل و دغدغــه هایــی کــه بــا آن زیســت کــرده ،
دور کــرده اســت .
رنــگ و لعــاب ایــن نمایــش شــامل همــه ی جزئیــات
اثــر اســت  ،از دکــور و طراحــی صحنــه گرفتــه  ،تــا
موســیقی  ،گریــم و حتــی بــازی بازیگــران  .کــه
هیــچ کــدام نــه تنهــا در خدمــت نمایــش نیســت
بلکــه بــه نظــر مــی رســد بیــش از هــر چیــز  ،یــک پُــز آرتیســتی پشــت آن نهفتــه اســت کــه گویــی کارگــردان بــه واســطه ی آن
خواســته اســت کــه ثابــت کنــد مــی توانــد بــر خــاف آثــار پیشــین خــود  ،چنیــن نمایــش پــر رنــگ و لعابــی هــم بســازد و بــه
روی صحنــه بــرد .
” آکواریــوم کانگــورو ” شــلنگ تختــه ای وام گرفتــه از نمایــش هایــی اســت کــه ایــن ســال هــا بــه روی صحنــه رفتــه اســت مثــل
” بیــرون پشــت در ” و . ...
قصــه ایــن نمایــش از همــان  ۱۵دقیقــه ی اول لــو مــی رود و هیــچ چیــز روایــت کردنــی  ،تعلیــق و یــا حتــی کوچکتریــن کششــی را
در مخاطــب باقــی نمــی گــذارد کــه بتوانــد ادامــه ی ایــن نمایــش طوالنــی  ۹۰دقیقــه ای را ببینــد  .از همــان زمانــی کــه مشــخص
مــی شــود همــه ی پرســوناژهای ایــن نمایــش مــرده انــد و فضاســازی هــای گوناگــون صحنــه مثــل دریاچــه  ،ســطح شــیب دار ،
پرســوناژها و  ...مشــخص مــی شــود  ،باقــی نمایــش فقــط شــعاری بــی کارکــرد  ،لــوس و بیــش از هــر چیــزی خســته کننــده اســت .
بــازی بازیگــران هــم علــی رغــم آنکــه زحمــت زیــادی بــرای خلــق هــر یــک از پرســوناژ هــا کشــیده انــد  ،از آن جهــت کــه بــر بســتر
قصــه ای پــر اشــتباه شــکل گرفتــه  ،بــی تاثیــر و الکــن اســت  .اکــت هــای اگزجــره ای کــه هیــچ حســی را بــه مخاطــب القــا نمــی
کنــد  .هیــچ همــزاد پنــداری و نزدیکــی و تأثــری را در او ایجــاد نمــی کنــد .
آثــار قبلــی ایــن کارگــردان اگرچــه نمایــش هــای متوســطی بودنــد کــه در جشــنواره اجــرا شــده انــد  ،ولــی بهتــر از
ایــن اثــری اســت کــه ســر تــا ســر آن بــی هویــت اســت  .آثــار پیشــین نمایــش هایــی بودنــد قصــه گــو  ،بــا فرمــی
ســاده و اجرایــی معقــول کــه هــم کارگــردان مــی دانســت چــه روی صحنــه بــرده اســت و هــم تکلیــف مخاطــب بــا
اثــر مشــخص بــود  ،نــه ماننــد ” آکواریــوم کانگــورو ” بــی هویــت و گیــج و ضعیــف .
مرجان سادات هاشمی  -دپارتمان نقد تئاترفستیوال
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یادداشتی بر نمایش « افراسیاب « به کارگردانی مصطفی حمیدی فر :

افراسیاب  ،اسطوره ای بی مانند
” افراســیاب ” نمایشــی از شهرســتان ســبزوار اســت
کــه هیــچ چیــز از تئاترهــای اجــرا شــده در تهــران
کــم نــدارد و مــی تــوان گفــت یــک و ســر و گــردن
از بعضــی نمایــش هــای تهــران نیــز بلندتــر اســت .
ایــن نمایــش را مــی تــوان تنهــا اثــری در جشــنواره
تئاتــر فجــر معرفــی کــرد کــه در راســتای پویــش ”
مــن صــدای آب هســتم ” گام برداشــته و اثــری را
بــرای اجــرا در ایــن جشــنواره انتخــاب کــرده اســت
کــه ســوژه ی آن بــه بحــران آب اشــاره دارد و بــه
ایــن موضــوع مــی پــردازد .

ســوژه ایــن نمایــش براســاس داســتان هــای اســاطیری شــاهنامه  ” ،افراســیاب و کیــکاووس” شــکل گرفتــه و بــه موضــوع آب و
اهمیــت آن بــرای انســان مــی پــردازد .
انتخــاب نمایشــنامه ای خــوب  ،اولیــن گام مثبــت در جهــت موفــق بــودن بــک اثــر نمایشــی اســت  .نکتــه دیگــر  ،کارگردانــی
حســاب شــده ی مصطفــی حمیــدی فــر و طراحــی میزانســن هــای اصولــی او اســت کــه فضــا را بــرای خلــق اثــری جــذاب و دیدنــی
فراهــم آورده اســت .
مــا در ایــن نمایــش بــا کارگردانــی  ،بــا دقــت روبــرو هســتیم  ،کارگردانــی کــه ریزبیــن اســت و نمایشــی را بــر روی صحنــه بــرده
کــه جــواب گــوی مخاطبانــش در هــر گــروه ســنی اســت و در بیــان قصــه هیــچ چیــز را بــر مبنــای آگاهــی مخاطــب نگذاشــته و
قصــه اش را کامــل تعریــف کــرده اســت .
او از ابتــدا شــروع بــه قصــه گویــی مــی کنــد و پرســوناژهایش را در رونــدی کامــا منطقــی معرفــی مــی کنــد  .ایــن نمایــش
سرنوشــت افراســیاب و بــرادران او را روایــت مــی کنــد  .و هــر یــک از شــخصیت هــای فضــای نمایــش را یــک بــه یــک معرفــی مــی
کنــد و نــخ اصلــی داســتان تــا پایــان رهــا نمــی شــود و قصــه بــر یــک خــط روایــی درســت پیــش مــی رود .
طراحــی صحنــه خالقانــه ایــن نمایــش نیــز بســیار بــه کمــک کارگردانــی مــی آیــد و او هــر صحنــه را بــه گونــه ای
متفــاوت و جــذاب بــرای مخاطــب بــه نمایــش در مــی آورد و بــه نوعــی ریتــم نمایــش را بــا عــوض شــدن صحنــه هــا
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و چیدمــان دکــور پیــش چشــم مخاطــب حفــظ مــی شــود و بــه یــک ضــرب آهنــگ درســت روی صحنــه مــی رســد  .طراحــی
پرتابــل ایــن نمایــش را مــی تــوان از دیگــر ویژگــی مثبــت آن بیــان کــرد  .طراحــی صحنــه ای خالقانــه کــه بــا عــوض شــدن دکــور
 ،باعــث تغییــر کامــل فضــا مــی شــود  .ایــن نمایــش عــاوه بــر ســاختاری قــوی از موضــوع و ســوژه ای نــاب بهــره بــرده اســت .
اســتفاده بــه جــا از نــور و موســیقی تاثیــر بــه ســزایی در فــرم اجرایــی نمایــش داشــته اســت  .همچنیــن در ایــن اثــر شــاهد بــازی
هــای بــی نقــص و بــه جــای بازیگــران هســتیم  ،بازیگرانــی کــه هریــک در ایفــای نقــش خــود موفــق هســتند و پرســوناژ خــود را
بــه درســتی بــرای مخاطــب بــه نمایــش در مــی آورنــد .
بــازی یکدســت و تاثیرگــذار بازیگــر اصلــی نمایــش کــه پرســوناژ افراســیاب را ایفــا مــی کنــد  ،از بهتریــن بازیگــران ایــن نمایــش
اســت و گویــی یــک تاریــخ را بــا تمــام اشــتباهات و افتخاراتــش بــه همــراه دارد و کوچکتریــن ضعفــی در بــازی او دیــده نمــی شــود .
در حقیقــت ” افراســیاب ” را مــی تــوان پازلــی از بهتریــن هــا دانســت ؛ از نمایشــنامه گرفتــه تــا اجــرا و کارگردانــی  ،همچنیــن در
توجــه بــه جزیــی تریــن المــان هــا  ،نیــز پیشــتار اســت و بــه همیــن خاطــر نتیجــه اجــرا بــه یــک اثــری موفــق تبدیــل شــده اســت .
ـش دیدنــی دلگــرم مــی کنــد  ،کنــار هــم قــرار گرفتــن
آنچــه در پایــان نمایــش  ،مــا را بــه عنــوان مخاطــب از دیــدن ایــن نمایـ ِ
گروهــی بــا انگیــزه و هدفمنــد اســت کــه بــی هیــچ ادعایــی بــه روی صحنــه مــی آینــد و هــر چــه کــه بایــد را بــه بهتریــن نحــو
ممکــن اجــرا مــی کننــد و حضــور خــود را بــر روی صحنــه بــه ثبــت مــی رســانند موفقیــت ایــن نمایــش را میتــوان مدیــون
کارگردانــی مصطفــی حمیــدی فــر دانســت چــرا کــه او بــا تجزیــه و تحلیــل اصولــی متــن  ،پاســخ دادن بــه تمامــی ســواالتی کــه
بــرای مخاطــب ایجــاد شــده  ،تفســیر و شــناخت محتــوای نمایشــنامه و همچنیــن آمــوزش و هدایــت بازیگــران توانســته تــا حــدی
موفقیــت اثــر را در نــزد تماشــاگر تضمیــن کنــد .
فرهاد ابراهیمی واال -دپارتمان نقد تئاترفستیوال
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کیومرث مرادی  :امیدوارم آثار بخش معرفی جوانان تئاتر فجر هر سال پربارتر باشد

کیومــرث مــرادی کارگــردان  ،مــدرس و
پژوهشــگر تئاتــر  ،در آخریــن روز از ســی و
پنجمیــن جشــنواره بیــن املللــی تئاتــر فجــر بــا
منایــش ” نامــه هــای عاشــقانه از خاورمیانــه ”
در بخــش بیــن امللــل حضــور یافــت  .بــه بهانــه
اج ـرای ایــن منایــش در جشــنواره تئاتــر فجــر ،
خربنــگار تئاتــر فســتیوال بــا ایــن کارگــردان بــا
تجربــه تئاتــر بــه گفــت و گــو پرداختــه کــه در
ادامــه مــی توانیــد آن را بخوانیــد :
کیومــرث مــرادی در رابطــه بــا شــکل گیــری نمایــش ” نامــه هــای عاشــقانه از خاورمیانــه ” گفــت  ” :مــن در ســال ۲۰۰۸
در فســتیوال تئاتــر ادینبــورگ بــودم  ،در آن فســتیوال  ،ورکشــاپی تحــت عنــوان اســطوره هــای معاصــر جهــان برگــزار شــد و در
آن پنــج کارگــردان انگلیســی و پنــج کارگــردان ایرانــی حضــور داشــتند کــه بــر اســطوره هــای معاصــر کار مــی کردنــد و متدهــای
خــود را بــه یکدیگــر معرفــی مــی کردنــد  .در همــان دوران دو خبــر بســیار مهــم در انگلســتان معــروف شــده بــود و اپیــزود دوم و
ســوم ایــن نمایــش شــد ”.
وی افــزود  “ :مــن فکــر کــردم کــه اســطوره هــای معاصــر مــی تواننــد زنــان و بچــه هــای قربانــی جنــگ و یــا کســانی باشــند کــه
در اخبــار و تلویزیــون آن هــا را مــی بینیــم  ،کــم کــم ایــن نمایــش شــکل گرفــت و بــا همراهــی و همــکاری دوســت خوبــم پوریــا
آذربایجانــی نوشــته شــد و ایــن نمایشــنامه شــکل گرفــت و بــه اجــرا رســید ”.
مــرادی در خصــوص بــه اجــرا رســیدن ایــن نمایــش توضیــح داد “ :مــا بــرای اولیــن بــار ایــن نمایــش را در کشــور آمریــکا بــا
بازیگــران آمریکایــی اجــرا کردیــم بعــد از آن در آذر مــاه امســال اجــرای ایــن نمایــش را در ســالن پالیــز تهــران شــروع کردیــم و
بــا اســتقبال زیــادی از مخاطــب مواجــه شــدیم ”.

وی بــا بیــان اینکــه طراحــی صحنــه نمایــش ” نامــه هــای عاشــقانه از خاورمیانــه ” را نرمیــن نظمــی بــر عهــده داشــته
اســت  ،گفــت  “ :ایشــان یکــی از بزرگتریــن طراحــان صحنــه ایــران هســتند  .کار کــردن بــا ایشــان بــه ایــن صــورت
اســت کــه او در کنــار کارگــردان مــی نشــیند و گام بــه گام بــا او کار مــی کنــد  .در طــول مــدت تمریــن او بــه شــیوه
مــن کــه شــیوه ای مینیمالیســتی بــود  ،شــروع بــه طراحــی کــرد و در نهایــت بــه ایــن پــرده هــای بســیار لطیــف و
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زنانگــی کار و حرکــت رنــگ هــا و خطــوط رســید و بــه نظــر مــن ایــن طراحــی یکــی از زیباتریــن و مینیمالیســتی تریــن طراحــی
هایــی اســت کــه مــن تــا بــه حــال دیــده ام ”.

ایــن کارگــردان تئاتــر بــا اشــاره بــه اینکــه بــه دلیــل اجــرای مــداوم ایــن نمایــش در شــب هــای جشــنواره موفــق نشــده اســت
کــه آثــار ارائــه شــده در جشــنواره ســی و پنجــم را ببینــد  ،گفــت “ :مــن معتقــد هســتم کــه امــروزه جشــنواره بیــن المللــی تئاتــر
فجــر در خاورمیانــه از مهمتریــن رویدادهــای تئاتــری منطقــه اســت و خوشــحال هســتم کــه وقتــی بــه بســیاری از کشــورها ســفر مــی
کنیــد ایــن جشــنواره را مــی شناســند و برخــی از آن هــا آرزو دارنــد و عالقــه منــد هســتند کــه در ایــن فســتیوال شــرکت کننــد  .در
واقــع ایــن فســتیوال ویتریــن تئاتــر ایــران اســت و مــن همیشــه امیــدوار هســتم کــه ایــن جشــنواره بتوانــد بخــش مهمــی از فعالیــت
تئاتــری هــای ایــران را بــه نمایــش بگــذارد و خوشــحال هســتم کــه در ایــن جشــنواره حضــور دارم ”.

وی تکنولــوژی در تئاتــر را یکــی از مهمتریــن ابزارهــا دانســت و عنــوان کــرد  ” :امــروزه تئاتــری هــای بــزرگ دنیــا از تکنولــوژی
بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای تئاتــری اســتفاده مــی کننــد  .همچنیــن افــراد بزرگــی همچــون رابــرت ویلســون تــا پیتــر بــروک و خیلــی
هــای دیگــر از ایــن تکنولــوژی بــه نفــع تئاتــر و نمایــش خــود اســتفاده مــی کننــد  .مــن مطمئــن هســتم کــه خیلــی از دوســتان بــا
دانــش مــن  ،همچــون ســعید اســدی و مهــرداد رایانــی مخصــوص و بســیاری از عزیــزان دیگــر  ،کامــا آگاهانــه و هدفمنــد مــی داننــد
کــه چــه آثــاری را انتخــاب کننــد و بــه نظــرم ایــن انتخــاب هــا بــه ایــن صــورت نبــوده کــه بگوینــد تکنولــوژی در کشــور مــا خــوب
اســت بنابرایــن کارهایــی را کــه تکنولــوژی دارد  ،بیاوریــم  .امــروز تکنولــوژی ماننــد گریــم  ،لبــاس و طراحــی صحنــه جزئــی از تئاتــر
اســت و شــما وقتــی کارهــای خــوب را انتخــاب مــی کنیــد  ،حتمــا در آن هــا تکنولــوژی وجــود دارد .
کیومــرث مــرادی در پایــان بــا اشــاره بــه بخــش مســابقه جــوان جشــنواره تئاتــر فجــر گفــت  ” :امیــدوارم بخشــی کــه بــه
عنــوان بخــش معرفــی جــوان هــای تئاتــری بــه تئاتــر ایــران اســت  ،هرچــه بیشــتر و پربارتــر اتفــاق بیافتــد و نمایــش هــای پربارتــری
در ایــن بخــش حضــور داشــته باشــند و در عیــن حــال بــرای اجــرای عمــوم در ســال هــای آینــده بــه آن هــا تضمیــن داده شــود و از
آنهــا حمایــت مالــی شــود  .ایــن بخــش یکــی از امیدهــای نســل بعــد اســت  ،مــن خــودم از ایــن بخــش بــاال آمــدم و خــودم و اثــرم
را بــه تئاتــر ایــران معرفــی کــردم  .ایــن بخــش یکــی از زیباتریــن بخــش هــای جشــنواره هــم هســت چــون ایــن بخــش از جشــنواره
بخشــی پــر از تــاش  ،انــرژی و خالقیــت بــرای آدم هایــی اســت کــه مــی خواهنــد خــود را معرفــی کننــد  .مــی دانــم کــه امســال
خیلــی بــه ایــن بخــش توجــه شــده اســت و امیــدوارم در ســال هــای بعــد بیشــتر و بیشــتر مــورد توجــه قــرار گیــرد و تضمیــن اجــرای
عمومــی در ســالن هــای دولتــی بــه ایــن جــوان هــا داده شــود تــا بتواننــد نمایــش هــای خــود را بــی دغدغــه اجــرا کننــد و خــود را
بــه مــردم و مخاطــب معرفــی کننــد ”.
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محسن اردشیر  :آرزویم این است روزی بتوانیم جنگ را متوقف کنیم .

منایــش ” مــرگ آنجــل هــا ”بــه نویســندگی و
کارگردانــی محســن اردشــیر از شــهر آمــل یکــی
از منایــش هایــی اســت کــه در بخــش ” مســابقه
مــرور تئاتــر ایـران ” ســی و پنجمیــن جشــنواره
تئاتــر فجــر در تــاالر هــر بــه روی صحنــه رفــت
 .بــه همیــن بهانــه خربنــگار تئاتــر فســتیوال
گفــت و گویــی بــا کارگــردان ایــن اثــر منایشــی
داشــته اســت کــه مــی توانیــد آن را در ادامــه
بخوانیــد :
محســن اردشــیر در رابطــه بــا قصــه نمایــش ” مــرگ آنجــل هــا ” گفــت  ” :قصــه ایــن نمایــش روایتگــر زندگــی ماهــی هایــی
در آکواریــوم  ،بــه نــام ماهــی هــای آنجــل اســت  .مــا یــک نــوع ماهــی داریــم بــه اســم آنجــل کــه خیلــی زیبــا و شــبیه بــه فرشــته
هــا هســتند  .نــام نمایشــنامه نیــز بــر ایــن اســاس انتخــاب شــده اســت “ .
وی در خصــوص شــکل گیــری ایــن نمایــش افــزود  “ :تمرینــات ایــن نمایــش در آمــل حــدود ده مــاه زمــان بــرد  .ســپس بــه
مــدت  ۱۸روز در آمــل اجــرا گذاشــتیم و اســاتید بســیاری مــن جملــه دکتــر قطــب الدیــن صادقــی  ،مهــران احمــدی  ،نفیســه
روشــن  ،رضــا بنفشــه خــواه و  ...از تهــران بــه دیــدن ایــن نمایــش آمدنــد و از ایــن اثــر حمایــت کردنــد و شــاید بتوانــم بگویــم
تنهــا نمایشــی بــود کــه دکتــر قطــب الدیــن صادقــی در وصــف آن یــک بیانیــه محکــم صــادر کردنــد “ .
اردشــیر بــا ابــراز نارضایتــی از ســالن اجــرای ایــن نمایــش در جشــنواره گفــت  ” :مــن بــرای اجــرای ایــن نمایــش درخواســت
تــاالر اصلــی داده بــودم  ،امــا ایــن تــاالر را بــه مــن دادنــد و از ایــن اتفــاق بســیار ناراحــت هســتم  .زیــرا مــا در ایــن ســالن حتــی
دکورمــان را نمــی توانســتیم جابــه جــا کنیــم  .در حالــی کــه مــا در ســال گذشــته چهــار جایــزه از جشــنواره فجــر دریافــت
کردیــم و در تمــام فســتیوال هــای کشــور شــرکت مــی کنیــم  .ولــی متاســفانه بچــه هــای شهرســتان وقتــی جایــزه مــی گیرنــد
و بــه شهرشــان برمــی گردنــد  ،از یــاد همــه مــی رونــد  .مــا تهــران نیســتیم کــه اجــرا بگذاریــم و بیاینــد اجــرای مــان
را ببیننــد و از مــا حمایــت کننــد بــه همیــن خاطــر زود فرامــوش مــی شــویم و فکــر نمیکنــم کــه عادالنــه باشــد “ .

140

وی در ادامــه گفــت  ” :گرچــه امســال دیــدم کــه بــه تمامــی گــروه هــای شهرســتانی ســالن هــای خــوب داده بودنــد  ،البتــه نــه اینکــه
بخواهــم بگویــم قصــد و منظــوری داشــته انــد  ،نــه بــه ایــن صــورت نبــوده اســت ولــی وقتــی مــن بــرای تــاالر اصلــی درخواســت دادم
 ،آقــای حاجیــان گفتنــد امســال قــرار اســت در تــاالر اصلــی تمامــی آثــار خارجــی باشــد  ،تــاالر وحــدت هــم کویــا هزینــه دارد ! و بــه
هــر حــال شــانس مــا نشــد “ .

محســن اردشــیر بــا بیــان اینکــه مخاطبــان زیــر  ۱۴ســال نبایــد بــه دیــدن نمایــش ” مــرگ آنجــل هــا ” بنشــینند گفــت :

“ مــا در ایــن نمایــش صحنــه هایــی بدتــر از ایــن هــم داشــتیم امــا بــه واســطه حضــور تماشــاگر در جشــنواره آن صحنههــا را اجــرا
نکردیــم  ،امــا در تهــران کــه اجــرا بگذاریــم آن صحنــه هــا را اضافــه خواهیــم کــرد ”.
ایــن کارکــردان در پایــان در رابطــه بــا پیــام نمایــش ” مــرگ آنجــل هــا ” توضیــح داد “ :مــن از اولیــن روزی کــه ایــن نمایــش را
آغــاز کــردم  ،بــا خــود گفتــم مــن جــرات اســلحه در دســت گرفتــن نــدارم  ،ولــی جــرات ایــن را دارم کــه روی صحنــه حرفــم را بزنــم
 .در حقیقــت ” مــرک آنجــل هــا ” یــک ادای دینــی اســت بــه تمــام کســانی کــه در جنــگ از بیــن مــی رونــد و دلیلــش را خودشــان
هــم نمــی داننــد  ،حتــی مــا هــم نمیدانیــم دلیلــش چیســت  ،پــول  ،ایدئولــوژی و یــا هــر چیــز دیگــر باعــث مــرگ ایــن عزیــزان
مــی شــود  .فرقــی نــدارد ایرانــی باشــی یــا در هــر کجــای دنیــا کــه باشــی  .مــن دوســت دارم نمایشــی اجــرا شــود کــه روزی بتوانیــم
جنــگ را متوقــف کنیــم”.
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علی پویان  :برای اجرای ” دکتر استوکمان ” همانند ایبسن مقاومت کردم .

منایــش ” دکــر اســتوکامن ( دشــمن مــردم ) ”
نوشــته هرنیــک ایبســن و کارگردانــی علــی
پویــان یکــی از منایــش هایــی اســت کــه بــه
عنــوان میهــان در ســی و پنجمیــن جشــنواره
تئاتــر فجــر در تــاالر چهارســو مجموعــه تئاتــر
شــهر بــه روی صحنــه رفــت  .بــه همیــن بهانــه
خربنــگار تئاتــر فســتیوال گفــت و گویــی بــا
کارگــردان ایــن اثــر منایشــی داشــته اســت کــه
مــی توانیــد آن را در ادامــه بخوانیــد :
علــی پویــان کارگــردان نمایــش ” دکتــر اســتوکمان ( دشــمن مــردم ) ” در رابطــه بــا انتخــاب ایــن نمایشــنامه گفــت ” :
مــن ایــن متــن را  ۱۲ســال پیــش انتخــاب کــرده بــودم  ،ولــی نمــی گذاشــتند کــه ایــن متــن را اجــرا کنــم  .مــن همچــون ایبســن
بســیار مقاومــت کــردم  .ایبســن مــی گویــد ” قــوی تریــن تنهــا تریــن ” امــا مــن میگویــم ” قویتریــن مقاومتریــن”  .مــن اراده
کــردم کــه ایــن متــن را بــه روی صحنــه بیــاورم و در نهایــت ایــن کار را انجــام دادم ”.
پویــان در خصــوص ویژگــی هــای ایــن متــن گفــت  ” :ایپســن در ایــن متــن حرفــی را میزنــد کــه حرفــی جهانــی اســت کــه
شــامل ایــران هــم مــی شــود  ،بــه همیــن دلیــل فکــر کــردم بــه عنــوان یــک هنرمنــد وظیفــه دارم کــه ایــن متــن را اجــرا کنــم ”.

ایــن نویســنده و کارگــردان تئاتــر بــا اشــاره بــه اینکــه بعــد از جشــنواره تئاتــر فجــر اجــرای عمــوم خــود را آغــاز خواهــد
کــرد  ،در رابطــه بــا چگونگــی انتخــاب بازیگــران ایــن نمایــش توضیــح داد  ” :یکــی از لطــف هــای خداونــد بــه مــن ایــن
بــود کــه بــا ایــن بازیگــران ” دشــمن مــردم یــا دکتــر اســتوکمان ” را بــه روی صحنــه بیــاورم  ،متاســفانه بازیگــران ســریال هــای
کذایــی وقــت مــن را گرفتنــد  ،بــا بدقولــی و بــد اخالقــی هایشــان مــن را اذیــت کردنــد  .حتــی مــن بــه دلیــل خبــری کــه یکــی از
بازیگــران همــان ســریال هــا بــه مــن گفــت کــه بــه دلیــل بــازی در ســریال نمــی توانــد بــر ســر اجــرا حاضــر شــود  ،مــن آســیب
فیزیکــی دیــدم  .بــا شــنیدن ایــن خبــر از روی پلــه برقــی متــرو بــا صــورت بــر زمیــن روی صفحــه آهنــی افتــادم و خــدا بــه مــن
رحــم کــرد ”.
پویــان در پایــان در رابطــه بــا تغییــرات اجــرای عمــوم ایــن نمایــش گفــت  “ :در اجــرای عمــوم ایــن نمایــش
نســبت بــه اجــرای جشــنواره تغییــرات کمــی ایجــاد خواهــد شــد ایــن احتمــال وجــود دارد کــه زمــان نمایــش کمــی
کوتــاه شــود ”.
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وحید نفر  :تجربه ی کار در کنار نسل جوان  ،بسیار خوب و شیرین بود .
وحیــد نفــر یکــی از بازیگرانــی اســت کــه در
منایــش ” کابــوس شــب نیمــه تابســتان ” بــه
نویســندگی مهــدی اســدزاده و کارگردانــی شــکوفه
طاهــری کــه در ســی و پنجمیــن جشــنواره تئاتــر
فجــر بــه روی صحنــه رفــت و پیــش از آن اج ـرای
عمــوم خــود را پشــت رس گذاشــت  ،بــه ایفــای
نقــش پرداختــه اســت  .بــه همیــن بهانــه خربنــگار
تئاتــر فســتیوال گفــت و گویــی بــا وحیــد نفــر ،
کارگــردان و بازیگــر تئاتــر داشــته اســت کــه مــی
توانیــد آن را در ادامــه بخوانیــد .
وحیــد نفــر در مــورد حضــور در نمایــش ” کابــوس شــب نیمــه تابســتان ” گفــت  :تجربــه بســیار خــوب  ،شــیرین و درجــه
یکــی در کنــار بچــه هایــی کــه شــاید یــک نســل جــوان تــر از مــن هســتند  ،بــود  ،البتــه میســا مولــوی هــم ســن خــودم اســت  .از
همــکاری بــا ایــن تیــم بســیار لــذت بــردم  .متــن خوبــی در اختیــار داشــتیم و تنهــا تالشــی کــه مــا کردیــم ایــن بــود کــه بتوانیــم
ایــن متــن خــوب را بــه بهتریــن نحــو روی صحنــه اجــرا کنیــم و فکــر میکنــم موفــق بودیــم .
وی بــا بیــان اینکــه از ابتــدای شــکلگیری نمایــش بــا گــروه اجرایــی همــراه بــوده اســت  ،گفــت  :دوســتانی مثــل آقــای
عطایــی  ،آقــای شــفیعی  ،آقــای امیــدی و  ...بــا مــا همــراه بودنــد کــه در زمــان اجــرای عمــوم نشــد در خدمتشــان باشــیم و دوســتان
دیگــری بــه جــای آن هــا آمدنــد و الحــق واالنصــاف توانســتند ادای دینــی بــه آن دوســتان بکننــد و خــوش درخشــیدند .
ایــن بازیگــر تئاتــر در مــورد پرســوناژ خــود در نمایــش ” کابــوس شــب نیمــه تابســتان ” توضیــح داد  :فکــر مــی کنــم کــه
نقــش آنــدره یکــی از نقشهــای خــاص اســت کــه در طــول عمــر هــر بازیگــری شــاید یــک بــار شــانس آن را داشــته باشــد کــه
بتوانــد آن را بــازی کنــد  .در واقــع آنــدره کــم گــوی و گزیــده گــوی اســت و بــا تکیــه کالم هایــی کــه دارد  ،رونــد فانتــزی و کمــدی
نمایــش را بــه دوش مــی کشــد  .در عیــن اینکــه دیگــر بازیگــران بــه صــورت فیزیــکال و پــر جنــب جــوش تــر نقــش هایشــان را ایفــا
مــی کننــد  ،آنــدره نقــش ســاکن ولــی پــر تمپویــی دارد .

وحیــد نفــر در پایــان در مــورد تفــاوت حــال و هــوای جشــنواره بــا اجــرای عمــوم بــه خبرنــگار تئاتــر فســتیوال
گفــت  :بــا فاصلــه ســه ماهــه ای کــه میــان اجــرای عمــوم مــا و جشــنواره فجــر افتــاد و بــا تمریناتــی کــه داشــتیم ،
انــگار اجــرای فجــر ادامــه همــان اجراهــای عمومــی بــود کــه داشــتیم  .بــه خاطــر حــس خــوب و مشــترکی کــه بیــن
همــه بچــه هــا بــود  ،دوری از اجــرا را حــس نکردیــم و فکــر میکنــم همیــن حــس خــوب باعــث شــد کــه هــم مــا و
هــم تماشــاگران لــذت ببریــم .
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گزارش تصویری نمایش خیابانی ” داستان مردم “
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گزارش تصویری نمایش خیابانی ” در بازی آخر هیچ راهی برای خروج نیست “
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نقدی بر نمایش « رسوب « از مشهد به کارگردانی مسعود عقلی :

فاصلۀ بعید ِ ایده تا نمایش

صــرف داشــتن یــک دغدغــه و یــا یــک طــرح یــک
خطــی  ،بــرای خلــق یــک نمایــش کفایــت نمیکنــد
و نمایــش چیــزی فراتــر از یــک طــرح کلــی الزم دارد
و آن ” نمایشــنامه ” اســت  .نمایشــنامه ای کــه ســیر
منطقــی داشــته باشــد  ،قصــه داشــته باشــد و هیــچ
ســوالی را بــی پاســخ نگــذارد  .و ایــن همــان چیــزی
اســت کــه نمایــش ” رســوب ” نداشــت .
نمایــش ” رســوب ” بــه دنبــال بیــان یــک دغدغــه
اســت  .مشــکالت و جنگهــای خاورمیانــه و بعــد
ربــط دادن ایــن جنــگ هــا بــا زندگــی هــای معمولی
؛ امــا متاســفانه در ایــن مســیر کامــ ً
ا شکســت
خــورده اســت .
مــا در ایــن نمایــش بــا یــک خبرنــگار ِ جنــگ مواجــه
هســتیم کــه اصــا نمــی دانیــم کیســت  ،چــرا ایــن
شــغل را انتخــاب کــرده اســت  ،قــرار اســت چــه کنــد  ،چــه هدفــی دارد  ،چگونــه عاشــق یــک دختــر عــرب مــی شــود و از همــه
اینهــا مهــم تــر چــرا تصمیــم مــی گیــرد ناگهــان شــغلش را رهــا کنــد و بــه کشــورش برگــردد ؟! مــا در ابتــدای نمایــش میشــنویم
کــه گفتــه میشــود دیگــر قصــد نــدارد بــه خبرنــگاری ادامــه دهــد و ایــن موضــوع بــا لحنــی ناراحــت گفتــه مــی شــود  .انــگار کــه
اتفاقــی افتــاده اســت کــه نمــی توانــد ادامــه دهــد و یــا اینکــه از ایــن شــغل خســته شــده اســت  .امــا تــا انتهــای نمایــش اساس ـاً
هیــچ اشــاره ای بــه دلیــل ایــن ماجــرا نمــی شــود .
دختــر عــرب بــرای مخاطــب گنــگ و نامفهــوم اســت  ،نــه معلــوم اســت مــادر ایرانــی اش چــه نقشــی در زندگــی اش داشــته و نــه
ایــن کــه چــرا چنیــن شــخصیتی پیــدا کــرده اســت ؟ نــه اینکــه چــرا بــه دنبــال یــک عشــق ایرانــی آمــده و یــا اساسـاً چــرا عشــقش
را بــه ایــن راحتــی رهــا میکنــد و خســته میشــود و م ـیرود ؟!
تــورج را هــم کــه بــه زور بایــد حــدس زد کــه بــرادر ناتنــی مــرد خبرنــگار اســت و پــدر خانــواده ازدواجــی مجــدد داشــته اســت و
حــال پســر  ،چشــم بــه امــوال پــدر خــود دارد کــه ایــن هــم بــدون ســیر منطقــی و بــی ربــط بــه کل نمایــش اســت .
” رســوب ” سرشــار از اتفاقــات بــی ربــط بــه همدیگــر اســت  .بــدون هیــچ گونــه شــخصیتپردازی و بــدون ایــن کــه اصـ ً
ا بــه خــود
زحمــت بدهــد کــه مخاطــب را از آنچــه در حــال وقــوع اســت آگاه کنــد  .اکثــر بازیگــران نمایــش  ،بــه غیــر از بازیگــر نقــش مــادر ،
اشــتباه انتخــاب شــده انــد و اساسـاً هیــچ ربطــی بــه نقــش خــود ندارنــد .
در طراحــی صحنــه اســتفاده از ســیم هــای لخــت در ســقف و اســتفاده از شیشــه هــای آب معدنــی در تعــداد زیــاد
؛ بیمعنــا  ،بــد و بــی ربــط بــه کل نمایــش اســت  .مــا نمیتوانیــم در طراحــی صحنــه بــه دلیــل مطــرح کــردن
دریــا و رودخانــه و غــرق شــدگی  ،مــدام از شیشــه آب معدنــی اســتفاده کنیــم  .مســلما ایــن نمــاد بــی ربطــی اســت
و ” رســوب ” نتوانســته اســت انتخابهــای درســتی داشــته باشــد  .در نتیجــه حتــی ایــده و طــرح کلــی نویســنده و
کارگــردان نیــز در ایــن آشــفتهبــازار گــم مــی شــود و پیامــی بــه مخاطــب رســانده نمــی شــود و لذتــی نیــز در او
ایجــاد نمــی گــردد .
سعید خالقی  -دپارتمان نقد تئاترفستیوال
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یادداشتی بر نمایش « چرخه سودایی « به کارگردانی محمد جواد صرامی :

اوفلیای سردرگم در چرخه سودایی
” چرخــه ســودایی ” نمایشــی اســت کــه همچــون
آلبــوم عکــس در جلــوی مخاطــب ورق مــی خــورد .
نمایــش بــا نریشــنی آغــاز مــی شــود و کارگــردان
بســیار دســت و پــا شکســته بــه وســیله نریشــن
مخاطــب را وارد قصــه مــی کنــد و ســعی دارد
فضــای بیمارســتان را در ذهــن او خلــق کنــد .

ســپس پــرده کنــار مــی رود و مــا بــه عنــوان
مخاطــب از آن لحظــه بــه بعــد شــاهد فریــز شــدن
پیاپــی بازیگــران هســتیم  ،مــدام پــرده عــوض مــی
شــود و بازیگــران بــا اکــت هــای متفــاوت و فریــز
شــده روی صحنــه ظاهــر مــی شــوند و بــار دیگــر
ایــن اتفــاق تکــرار مــی شــود  ،ایــن بــار بــا اکــت
هایــی متفــاوت همچــون اســاید دیگــری از یــک آلبــوم عکــس  ،پیــش چشــم تماشــاگر حاضــر مــی شــوند .
مخاطــب ” چرخــه ســودایی ” در فضــای قصــه گیــج و گنــگ اســت و مــدام در بیــن بازیگــران و عــوض شــدن پیاپــی پــرده هــای
نمایــش بــه دنبــال قصــه مــی گــردد  .قصــه ای کــه نــه پرســوناژهایش مشــخص هســتند و نــه فضــا و زمــان قصــه .
طراحــی صحنــه نمایــش القاگــر فــرم بیمارســتان اســت  .دیوارهــای فلــزی بــا دو در روبــروی آن کــه فضــا را بــرای رفــت و آمــد
بازیگــران همــوار کــرده اســت  .مخاطــب در ابتــدا از ســوژه پرداختــی نمایــش آگاه نمــی شــود تــا جایــی کــه پرســوناژ نمایــش نــام
هملــت را بــه زبــان مــی آورد  ،فضــای قصــه کامــل در ذهــن او عــوض مــی شــود .
ولــی همچنــان در حــال کاوش در قصــه مــی مانــد تــا بفهمــد آیــا بــه تماشــای نمایــش هملــت و قصــه اوفلیــا نشســته اســت یــا
دیــدن چنــد قــاب متفــاوت در یــک فضــای تکــراری .
تــا لحظاتــی از نمایــش مــا تنهــا نظــاره گــر رفــت و آمــد پیاپــی بازیگــران و میزانســن هــای متفــاوت آن هــا و از ایــن طــرف صحنــه
بــه طــرف دیگــر صحنــه دویــدن آن هــا هســتیم  ،ایــن تکــرار مخاطــب را خســته و ریتــم قصــه را کنــد مــی کنــد .
زیــرا او بــه تماشــای نمایــش نشســته اســت و منتظــر قصــه گویــی توســط کارگــردان اســت ولــی ایــن مهــم بســیار
دیــر اتفــاق مــی افتــد .
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” چرخــه ســودایی ” بیشــتر بــه ســراغ نمادســازی پرســوناژ هــا  ،المــان هــا و کاراکترهایــی کــه در خودکشــی اوفلیــا نقــش داشــته
انــد  ،گام برداشــته و ایــده ای جدیــد امــا در فرمــی خــام و پرداخــت نشــده را بــه نمایــش درآورده اســت .
کارگــردان ایــن اثــر متاســفانه نتوانســته آنچــه در ذهــن اش متصــور بــوده را بــه فضــای نمایــش وارد کنــد  .بــه همیــن دلیــل بســیاری
از پرســوناژهای نمایــش بــی هویــت و تنهــا در یــک فــرم اجرایــی  ،بــی آنکــه تکلیــف شــان بــرای مخاطــب مشــخص شــود  ،باقــی
مــی ماننــد .
ایــن نمایــش دارای تضــاد اســت  ،تضــادی کــه از ابتــدا بــا اســتفاده از نریشــن ظاهــر مــی شــود و مخاطــب گمــان مــی بــرد کــه بــا
نمایشــی قصــه گــو طــرف اســت  ،ولــی ایــن اتفــاق تنهــا در اول و میانــه ی نمایــش رخ مــی دهــد و دیگــر قصــه گویــی در نمایــش
نمــی بینیــم .
طراحــی صحنــه نمایــش و گریــم هــای متفــاوت پرســوناژها بــه دلیــل واضــح نبــودن هــدف کارگــردان بــی مــورد اســت  ،زیــرا اساســا
کمکــی بــه رونــد و فهــم مخاطــب نمــی کنــد .
” چرخــه ســودایی ” بــه کمــک مهــارت بازیگــران در اجــرای نمایــش تــا لحظــه پایــان مخاطــب را بــر صحنــه خــود مــی نشــاند ولــی
تــا آخریــن لحظــه مخاطــب همچنــان تشــنه درک بیشــتر قصــه اســت و ای کاش کارگــردان مــی توانســت در کنــار زحمــات گــروه و
تیــم اجرایــی  ،ســوژه مــورد نظــرش را بیشــتر بــرای مخاطــب بــاز مــی کــرد تــا او بیشــتر از نمایــش لــذت ببــرد .
فرهاد ابراهیمی واال -دپارتمان نقد تئاترفستیوال
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به بهانه برپایی نمایشگاه عکس خیابانی از اساتید و پیشکسوتان تئاتر  ،در سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر :

خاطرات ِ فجر از تاالر وحدت تا تئاتر شهر ()۱

یکــی از اتفاقــات جالبــی کــه در ســی و پنجمیــن جشــنواره بیــن املللــی تئاتــر فجــر رخ داد  ،برپایــی منایشــگاه
عکــس خیابانــی از چهــره هــای مانــدگار و اســاتید و پیشکســوتان حــوزه تئاتــر بــود ؛ کــه در حــد فاصــل بیــن
خیابــان رازی و خیابــان حافــظ  ،برپــا شــد و حــال و هــوای جشــنواره تئاتــر فجــر را بــه خیابــان شــهریار بــرد .
از همیــن رو بــر آن شــدیم تــا بــا برخــی از ایــن اســاتید متــاس گرفتــه تــا خاطــره ای از دوران حضورشــان در
جشــنواره تئاتــر فجــر ب ـرای مــا و مخاطبیــن تئاتــر فســتیوال تعریــف کننــد  .در ایــن بیــن بــا خاطراتــی تلــخ و
شــیرین رو بــه رو شــدیم  .برخــی از اســاتید هــم نــگاه نقادانــه ای بــه جشــنواره تئاتــر فجــر در ایــن دوره و در
دوره هــای پیشــین داشــتند ؛ کــه بــه نظــر مــی رســد تجربیــات خوبــی باشــد تــا بتــوان در آینــده راه گشــای دســت
انــدرکاران جشــنواره باشــد .
در ایــن گـزارش آنچــه بیــش از همــه ناراحتــان کــرد  ،جــای خالــی برخــی از ایــن بزرگــواران بــود کــه هنــوز هــم
باورمــان منــی شــود  ،نیســتند  .اســاتیدی چــون داوود رشــیدی و جعفــر والــی و…  .یادشــان گرامــی .
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استاد محمد علی کشاورز  :امیدوارم نقد های زیبا بنویسید .

صــدای اســتاد محمــد علــی کشــاورز کــه
خودشــان پاســخ تلفــن را دادنــد برایمــان
بســیار دلپذیــر و شــیرین بــود  .ایشــان کــه
بــه دلیــل درد پایشــان مدتــی اســت از حضــور
در عرصــه ی تئاتــر  ،ســینما و تلویزیــون دور
مانــده انــد  ،بــه مــا گفتنــد “ :ســی ســال اســت
کــه خبــری از ماجــرا هــای تئاتــری نــدارم و
نمــی دانــم بــر تئاتــر چــه گذشــته اســت “ .
بعــد هــم از دوران خاطــره انگیــز و همــکاری هــای مانــدگاری یــاد کردنــد کــه آرزوی هــر هنرمنــدی اســت کــه آنهــا را تجربــه
کنــد  .دورانــی کــه خــود بــر صحنــه ی تئاتــر آثــار مانــدگاری چــون ” مــرده هــای بــی کفــن و دفــن ” و ” بــازی اســتریندبرگ
” را ایفــا کــرده انــد  ،اســتاد کشــاورز دربــاره ی آن دوران گفتنــد  ” :در دوره ای کــه مــن تئاتــر کار مــی کــردم  ،بــا افــراد
باتجربــه و بســیار خوبــی مثــل مرحــوم حمیــد ســمندریان  ،آقــای علــی نصیریــان  ،آقــای عــزت اهلل انتظامــی و آقــای داوود
رشــیدی آثــار زیــادی را اجــرا کــرده ایــم کــه اغلــب مرحــوم ســمندریان کارگــردان بــود و مــا بــازی مــی کردیــم  .خــدا او را
رحمــت کنــد  .ایــن راهــی اســت کــه در حــال حاضــر جــوان هــای مــا بایــد شــرافت  ،نجابــت و انســانیت را از آقــای حمیــد
ســمندریان یــاد بگیرنــد و امیــدوارم خداونــد بــه علــی نصیریــان طــول عمــر بدهــد “.
اســتاد کشــاورز همچنیــن بــا نگاهــی پدرانــه و دلســوزانه خطــاب بــه جوانــان ادامــه دادنــد  ” :امیــدوارم در راه تئاتــری کــه
گذشــتگان زحمــت بســیاری بــرای آن کشــیده انــد تــا بــه اینجــا رســیده اســت  ،همــه جــوان هایــی کــه کار  ،کوشــش و
تــاش مــی کننــد  ،موفــق و زنــده باشــند “ .
ایشــان همچنیــن در پایــان اضافــه کردنــد  ” :نقدهــای زیبــا بنویســید تــا مــن کــه نمــی توانــم بــرای دیــدن آثــار بــروم ،
حداقــل آنهــا را بخوانــم و امیــدوارم کــه شــما جــوان هــا در راه اعتــای تئاتــر ایــن مملکــت موفــق و پیــروز باشــید ”.
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اســتاد علــی نصیریــان ســال هــای زیــادی روی
صحنــه ی تئاتــر خــوش درخشــیده انــد و در روزگاری
زیســت کــرده انــد کــه پــر بــود از آثــار مانــدگار و بــه
یــاد ماندنــی ولــی ایشــان گفتنــد کــه گرفتــار هســتند
و اهــل اظهــار نظــر و خاطــره بــازی هــم نیســتند .
از صمیــم قلــب دوســت داشــتیم از تجربیــات ایشــان
هــم اســتفاده کنیــم ؛ امیــد کــه ســامت باشــند و
پــر کار .

در ادامــه دلمــان مــی خواســت از خاطــرات و کالم
همیشــه شــیرین اســتاد جمشــید مشــایخی هــم
اســتفاده کنیــم  .امــا متاســفانه هرچــه تمــاس گرفتیم
موفــق بــه گفــت و گــو بــا ایشــان نشــدیم .

ســپس در گفتگــو بــا مجیــد انتظامــی  -فرزنــد
اســتاد عــزت اهلل انتظامــی  -از حــال اســتاد جویا
شــدیم  .امــا متاســفانه گفتنــد کــه پدرشــان در
وضعیــت مصاحبــه کــردن نیســتند  .امیدواریــم
کــه ایشــان نیــز هــر چــه زودتــر ســامتی خــود
را بدســت آورنــد .
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اکبر زنجانپور ُ ” :ا هملت ” جذاب ترین نمایشی است که در جشنواره
تئاتر فجر دیده ام .
اکبــر زنجانپــور یکــی دیگــر از بــزرگان عرصــه
تئاتــر کــه بــا آثــار درخشــانی از متــن هــای
چخــوف  ،هیــچ وقــت از یادهــا فرامــوش
نخواهــد شــد  ،در خاطــره ای کوتــاه از اجــرای
نمایشــی در جشــنواره تئاتــر فجــر نــام بــرد ،
کــه برایــش بســیار جالــب بــود  .او دربــاره ی
ایــن نمایــش گفت “ :حــدودا ده – دوازده ســال
پیــش نمایشــی در جشــنواره تئاتــر فجــر دیــدم
بــه نــام ” ا ٌ هملــت ” از کشــور آلمــان  ،کــه دو
پرســوناژ داشــت و ایــن دو نفــر  ،کل نمایشــنامه
“هملــت “را بــا همــه ی پرســوناژهایی کــه دارد
 ،بــازی کردنــد  .بــا اینکــه حرکتــی هــم نمــی
کردنــد و روی دو تــا صندلــی نشســته بودنــد
 ،تمــام ماجــرا را طــوری اکــت مــی کردنــد یــا حــرف مــی زدنــد کــه آدم همــه چیــز را مــی دیــد و ایــن بــرای مــن خیلــی
جــذاب بــود  .جــذاب تریــن کاری کــه در جشــنواره تئاتــر فجــر در طــول ایــن ســال هــا دیــده ام ایــن نمایــش اســت “ .
زنجانپــور در روزهــای پایانــی ایــن مــاه (بهمــن) اجــرای دیگــری از نمایشــنامه “بــاغ آلبالــو” را بــه روی صحنــه مــی بــرد کــه
خــودش تیــم اجرایــی ایــن نمایــش را بهتریــن گروهــی مــی دانــد کــه در تمامــی ایــن ســال هــا داشــته اســت .
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هادی مرزبان  :شب های تئاتری در ایام جشنواره بسیار شیرین و جذاب
بود .
هــادی مرزبــان از شــور و شــوق اجــرای
جشــنواره تئاتــر فجــر در دوره هــای پیشــین
گفــت  .از شــب هایــی کــه همــه بــرای نقــد
و بررســی اجراهــای جشــنواره دور هــم جمــع
مــی شــدند و بحــث و گفتگــو شــکل مــی
گرفــت و اینکــه چقــدر جــای ایــن دورهمــی
هــا و نشســت هــای صمیمــی و دغدغــه منــد
در جشــنواره هــای ایــن روزهــای مــان خالــی
اســت  .خاطــره ی کارگــردان بنــام تئاتــر ایــران
را از زبــان خــودش بخوانیــد “ :در زمــان هــای
دور  ،وقتــی جشــنواره هــا شــروع مــی شــد و
بچــه هــای شهرســتان بــه تهــران مــی آمدنــد ،
در طــول یــک هفتــه یــا ده روزی که جشــنواره
جریــان داشــت  ،بــه طــور عجیبــی هیجــان در همــه جــای تهــران حکــم فرمــا بــود و شــب هــا بعــد از دیــدن نمایــش هــای
مختلــف  ،زندگــی تئاتــری شــبانه بچــه هــای تئاتــر شــروع مــی شــد  .در همــه ی هتــل هایــی کــه اهالــی تئاتــر ســاکن بودنــد
 ،بچــه هــای تئاتــر تهــران و شهرســتان هــا و همیــن طــور اســاتید دور هــم جمــع مــی شــدند و تــا دیــر وقــت راجــع بــه تئاتــر
و نقــد تئاترهایــی کــه در طــول روز دیــده بودنــد گفتگــو مــی کردنــد و ایــن اتفــاق شــور و حــال دیگــری بــه جشــنواره مــی
داد  .امــا متاســفانه مــا دیگــر در جشــنواره ایــن اتفــاق را نداریــم و علــت آن ایــن اســت کــه گــروه هــای مختلــف کارشــان
را اجــرا مــی کننــد و بعــد مــی رونــد  .البتــه مطلــع نیســتم کــه امســال هــم بــه همــان شــکل پیــش رفتــه اســت یــا نــه .
بــه همیــن خاطــر شــب هــای تئاتــری کــه در سرتاســر تهــران حکــم فرمــا بــود  ،بســیار شــیرین و جــذاب بــود و همــه از آن
اطــاع داشــتند “ .
کارگــردان نمایــش ” بــازار عاشــقان ” دربــاره بــی غــل و غــش بــودن گــروه هــای نمایشــی در آن روزهــا ادامــه داد  ” :در آن
دوران همــه ی بچــه هــا بــه کمــک هــم مــی آمدنــد  .مــن حتــی بــه خاطــر دارم کــه پیــش از انقــاب  ،بــرای اجــرای نمایشــی
بــه تهــران آمــده بودیــم و بــرای آن اجــرا الزم بــود بــر دیــورا هــای دکــور کاهــگل بزنیــم  .همــه ی افــراد گــروه تــا صبــح گِل
لگــد مــی کردیــم  ،رنــگ مــی زدیــم و دکــور درســت مــی کردیــم و فــردای آن بــدون هیــچ ادا و شــکایتی بــه روی صحنــه
مــی رفتیــم .در حــال حاضــر ایــن اتفــاق را کــم داریــم و دلیلــش را نمــی دانــم چیســت !؟ “
هــادی مرزبــان همچنیــن در خاطــره ی جــذاب و خواندنــی دیگــر از دوران جوانــی خــود و اجــرای تئاتــر در
شــهرهای مختلــف ایــران گفــت “ :یــادم اســت  ،در جشــنواره ای پیــش از انقــاب  ،مــا گــروه هایــی بودیــم کــه
بــا مینــی بــوس بــه شهرســتان هــا مــی رفتیــم و نمایــش اجــرا مــی کردیــم  .قــرار بــود بــرای اجــرای نمایــش
”ســق ســیاه ” بــه شــهر همــدان برویــم کــه ماشــین مــان در بیــن راه خــراب شــد و مجبــور شــدیم شــب را
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در شــهر اراک بمانیــم  .قبــل از آن در شــهر تبریــز و چنــد شــهر دیگــر کــه در مســیرمان بــود  ،نمایــش مــان را اجــرا کــرده
بودیــم  .وقتــی بــه اراک رســیدیم تمــام هتــل هــا پــر بــود و مــا جایــی بــرای اســتراحت و خــواب نداشــتیم  .بــه خاطــر دارم
خانــم هــای گــروه را بــه مســافرخانه ای بــردم و بقیــه بچــه هــا را بــه دو قهــوه خانــه بــردم و خــودم هــم بــه قهــوه خانــه رفتــم
و تــا صبــح در آنجــا نشســته بــودم  ،چــون جایــی بــرای خــواب هــم نداشــتم “ .
مرزبــان از بازیگــران ایــن گــروه نمایشــی یــادی کــرد و گفــت  ” :در آن ســفرآقای محمــد عمرانــی کــه االن در رادیــو مشــغول
اســت همــراه مــا بــود  .دقیــق بــه خاطــرم نیســت کــه آقــای علــی عمرانــی هــم در آن ســفر بــود یــا نــه  .آن ســفر شــور و
هیجــان ویــژه ای داشــت  .صبــح بــه ســمت همــدان حرکــت کردیــم و درآنجــا اجــرا کردیــم ”.
کارگــردان نمایــش ” شــب روی ســنگفرش خیــس “دربــاره ی حضــور خــود در دوره هــای پیشــین جشــنواره تئاتــر فجــر هــم
یــادی از دو کار بــه یادماندنــی کــرد و گفــت “ :مــن در اکثــر دوره هــای جشــنواره تئاتــر فجــر بــوده ام  .در ســال  ۱۳۸۰نمایــش
” بــاغ شــب نمــای مــا ” نوشــته ی اکبــر رادی را بــه روی صحنــه بــردم  .در ســال  ۱۳۸۲بــا نمایــش ” خاطــرات هنرپیشــه
نقــش دوم ” در جشــنواره حضــور داشــتم کــه یــادم اســت اســاتید بــه دیــدن ایــن اثــر آمــده بودنــد و حســابی از آن تعریــف
و تمجیــد کردنــد “ .

154

داریوش ارجمند  :جشنواره تئاتر فجر را از جشنواره فیلم فجر بیشتر
دوست دارم .
داریــوش ارجمنــد دیگــر پیشکســوتی بــود
کــه بــا او تمــاس گرفتیــم  .چهــره و آوای پــر
جذبــه او را ســال هاســت روی پــرده ی نقــره
ای ســینما و قــاب تلویزیــون دیــده ایــم  .او
روزگار خوشــی را بــر صحنــه هــای تئاتــر بــه
خصــوص در شــهر مشــهد داشــته اســت  .او
بــا تشــکر از مســئولین جشــنواره تئاتــر بــرای
برپایــی ایــن نمایشــگاه عکــس گفت  ” :ســوابق
تئاتــری مــن  ،درخشــان اســت  .مــن در طــول
ایــن ســال هــا نمایشــی روی صحنــه نبــرده ام
و در نمایــش هــای جشــنواره ای تئاتــر هــم
شــرکت نکــرده ام  ،امــا پیشکســوت قدیمــی
تئاتــر هســتم و در پرفــروش تریــن تئاتــر ایــران
یعنــی نمایــش ” دنــدان طــا ” بــازی کــرده ام  .خیلــی لطــف کردنــد کــه عکــس مــن را هــم در بیــن ایــن عکــس هــا گذاشــته
انــد ؛ ولــی مســئله ایــن اســت کــه نمــی دانــم دبیــر جشــنواره تئاتــر کیســت یــا رئیــس تئاتــر کیســت  ،بــا ایــن حــال خیلــی
ممنــون هســتم کــه عکــس مــن را در آنجــا گذاشــته انــد “ .
او از دغدغــه هــای اجــرای نمایشــی کــه ســال هــا اســت مــی خواهــد آن را روی صحنــه ببــرد گفــت و گالیــه کــرد  ” :نزدیــک
بــه چندیــن ســال اســت کــه مــی خواهــم نمایشــی را بــه روی صحنــه ببــرم امــا گویــا بــا ایــن اثــر مشــکل دارنــد  .مــن بــه
جشــنواره تئاتــر فجــر احتــرام مــی گــذارم و بســیار بــه آن عالقــه منــد هســتم  .بــاور کنیــد کــه جشــنواره تئاتــر فجــر را از
جشــنواره فیلــم فجــر بیشــتر دوســت دارم  .علــت ایــن اســت کــه مظلــوم تریــن قشــر ایــن مملکــت اهالــی تئاتــر هســتند ،
یعنــی نــه بودجــه هــای ســینمایی هــا را دارنــد و نــه بــه انــدازه ی اهالــی ســینما تشــویق مــی شــوند  ،هیــچ کــدام از آنهــا
نیســت  .شــاید بــه خاطــر آن کــه دسترســی بــه ســینما آســان تــر و بســیار راحــت اســت و مــی تــوان آن را بــه نقــاط مختلــف
فرســتاد “ .
ارجمنــد در ادامــه ی گفــت و گــوی خــود خاطــره ی تلخــی از دهــه شــصت تعریــف کــرد و از نمایشــی گفــت کــه اجرایــش
لغــو شــد  ” .در ســـــال هــای حــدود  ۶۴تئـــاتــــری بــه نــام ” خانــات” اثــری از رضــا صابــری از مشــهد بــه تهــران آوردنــد
کــه مــن بــه عنــوان کارشــناس تئاتــر مشــهد همــراه آن گــروه بــودم  .بعــد از تمــام شــدن اجــرای تئاترمــان ،
عــده ای شــروع بــه شــعار دادن در ســالن کردنــد  .برخــی افــراد در آن دهــه خیلــی داغ بودنــد و مــی خواســتند
همــه ی بلنــدی هــای جهــان را صــاف و همــه چیــز را زیــر و رو کننــد  ،شــلوغ کردنــد و بــه تئاتــر مــا اتهــام
مــی زدنــد  .مجبــور شــدم ســال هــا ایــن موضــوع را پیگیــری کنــم تــا اینکــه باالخــره از مــا رفــع اتهــام شــد .
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بعــد هــا عــده ای از آن افــراد مدیــر شــدند و تعــدادی از آنهــا دیگــر دیــده نشــدند و نمــی دانیــم کجــا رفتنــد ؟! بــا خیلــی از آنهــا
هــم ســال هــای بعــد رفیــق شــدیم  .تلــخ تریــن خاطــره مــن مربــوط بــه همــان دوره اســت کــه از جشــنواره برایــم مانــدگار شــده
اســت “ .
خاطــرات تلــخ ارجمنــد بــه ایــن جــا ختــم نشــد  .او در رابطــه بــا تکــرار ایــن اتفــاق در حــوزه ی ســینما هــم ادامــه داد  ” :ایــن خاطره
را در ســینما هــم داشــته ام  ،حــدود ســال هــای  ۶۳یــا  ۶۴فیلمــی بــه نــام ” گفــت زیــر ســلطه مــن آییــد ” کــه نوازنــده ی ســاز
دو تــار در آن فیلــم آقــای محمدپرســت بــود  ،اکــران شــد  .حیــن اکــران آن فیلــم بــه ســینما آزادی هجــوم آوردنــد و شیشــه هــای
ســینما را فــرو ریختنــد و شــلوغ کردنــد  .در آن زمــان نواختــن ســاز دوتــار  ،یــک گنــاه کبیــره بــود  .آدم هــای زیــادی همراهشــان
آورده بودنــد در حالــی کــه مــن یــک نفــر بــودم  ،شــعارهای زیــادی علیــه فیلــم مــن مــی دادنــد  .ولــی بــه هــر حــال فیلــم خوبــی
بــود “ .
او در ادامــه دربــاره ی ایــن دهــه بیشــتر توضیــح داد و گفــت  ” :در اوایــل انقــاب کــه مــا در حــال احیــا کــردن تئاتــر و ســینما
بودیــم بیشــتر گرفتــار آدم هــای تنــدرو مــی شــدیم  ،چــون در آن زمــان گــرم بودنــد و فکــر مــی کردنــد چــون در دوره قبــل (
پیــش از انقــاب ) کار هنــری مــی کردیــم  ،همگــی خائــن  ،فاســد و فاجــر هســتیم  .البتــه بعدهــا عــذر خواهــی کردنــد و فهمیدنــد
کــه اشــتباه کــرده انــد  .ولــی آن زمــان هــر کــس کــه چیــزی مــی دانســت  ،بایــد حصــر مــی شــد  .ماننــد االن نبــود کــه رفتارهــا
انســانی باشــد “ .

متاســفانه پرویــز پورحســینی هــم در جــواب تمــاس
مــان گفتنــد چیــزی بــه نظرشــان بــرای تعریــف
کــردن نمــی رســد  .کاش خاطــرات ایشــان هــم
تکمیــل کننــده ی ایــن گــزارش مــی شــد .
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ایرج راد  :جشنواره تئاتر فجر فرصتی برای استعداد یابی است .
ایــرج راد از دیگــر اســاتید تئاتــر اســت کــه
بیــش از نیــم قــرن تجربــه حضــور روی صحنــه
تئاتــر را دارد  .او همچنیــن چندیــن ســال بــه
عنــوان مدیــر عامــل خانــه تئاتــر  ،فعالیــت
هــای صنفــی ایــن حــوزه را اداره کــرده اســت
 .او کــه در دوره هــای مختلــف جشــنواره
چندیــن و چنــد نمایــش روی صحنــه بــرده و
ایفاگــر نقــش هــای متفاوتــی بــوده اســت  ،در
چنــد دوره هــم بــه عنــوان داور در جشــنواره
تئاتــر فجــر حضــور داشــته اســت  .او دربــاره
ی ایــن تجربــه گفــت  ” :مــن هــم آثــار زیــادی
را در جشــنواره تئاتــر فجــر اجــرا کــرده ام و
هــم چندیــن بــار داوری بخــش هــای مختلــف
جشــنواره را بــر عهــده داشــته ام  .طبیعتــا کارهــای مختلفــی را در طــول ایــن ســال هــا دیــده ام  .نمایــش هــای مختلفــی
کــه در زمــان خودشــان کارهــای بســیار خوبــی بــوده انــد  .البتــه آثــاری هــم اجــرا شــده اســت کــه جــذاب نبــوده انــد “ .
بازیگــر نمایــش ” بــازار عاشــقان ” تحلیــل متفاوتــی از اجــرای نمایــش هــای مختلــف در ایــام جشــنواره داشــت  ” :یکــی از
محاســن بــه روی صحنــه رفتــن نمایــش هــای مختلــف در ایــام جشــنواره ایــن بــود کــه گــروه هــای مختلــف بــه خصــوص
شهرســتانی هــا کارهایــی را بــه روی صحنــه آوردنــد کــه دارای جذابیــت هــای خاصــی بــود و ایــن افــراد بــه نوعــی اســتعداد
یابــی شــده انــد و در حــال حاضــر بــه عنــوان کارگــردان هــای مطــرح در عرصــه تئاتــر  ،فعالیــت مــی کننــد و در واقــع حضــور
در جشــنواره تئاتــر فجــر فرصتــی بــرای شــناخته و دیــده شــدن آنهــا شــده و ایــن مســئله حائــز اهمیــت اســت  .بــه اضافــه
اینکــه بعضــی هــا هــم کارشــان خــوب بــود و جرقــه هایــی زده شــد ولــی نمــی دانــم بــه چــه دلیــل ادامــه پیــدا نکــرد  .شــاید
اگــر آنهــا هــم موقعیــت هایــی را پیــدا مــی کردنــد  ،آن جرقــه هــا بــه نــور تبدیــل مــی شــد  .ولــی بعضــی از گــروه هــا بــا
شــناخته شــدن در جشــنواره و ادامــه کار و ادامــه راهشــان کــه بــه هــر حــال هــم همــت خودشــان بــوده و هــم بــه آنهــا کمــک
شــده اســت  ،توانســتند راه شــان را ادامــه بدهنــد و همچنــان کارهــای خوبــی را عرضــه مــی کننــد “ .
در انتهــا ایــرج راد در خصــوص اجــرای آثــار متفــاوت و بــه یــاد ماندنــی خــود در ایــام جشــنواره نمایــش هایــی را نــام بــرد :
” آخریــن اجــرای مــن در جشــنواره تئاتــر فجــر مربــوط بــه نمایــش ” بــازار عاشــقان ” بــه کارگردانــی هــادی
مرزبــان اســت کــه ســال گذشــته اجــرا شــد و بعــد از آن اجــرای عمــوم آن ادامــه پیــدا کــرد  .همچنیــن در
نمایــش هایــی مثــل ” بــاغ شــب نمــای مــا ”  ” ،شــب روی ســنگفرش خیــس ”  ” ،مهاجــران ”  ” ،دکتــر
کئــوک ”  ” ،عیــش و نیســتی ”  ” ،آمیــز قلمــدون ” حضــور داشــته ام کــه هــر کــدام از آن هــا در زمــان
خودشــان  ،خصوصیــات خــاص و قابــل توجهــی داشــتند و نمــی توانــم بگویــم کــدام کار را بیشــتر از همــه
دوســت دارم  .بــا ایــن حــال نمایــش هایــی کــه توانســته بــا مــردم ارتبــاط بهتــری برقــرار کنــد و مــورد توجــه
قــرار بگیــرد  ،خاطــرات آن نیــز ماندگارتــر اســت “ .
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منیژه محامدی  :نام من باید در کنار اسم کارگردان باشد !
منیــژه محامــدی از زنــان موفــق و فعــال در
عرصــه تئاتــر اســت  .بــه گفتــه خــودش
جشــنواره تئاتــر فجــر بــرای او کــه در بســیاری
از دوره هــای آن حضــور داشــته  ،همیشــه
خاطــره انگیــز بــوده اســت  .امــا بیــش از هرچی ِز
دیگــر  ،مشــکالت کوچــک و بــزرگ اجــرای
جشــنواره ای  ،در خاطــرش مانــا شــده اســت
 .او دو خاطــره برایمــان تعریــف کــرد  .از شــبی
کــه صــدای او بــه خاطــر فعالیــت و اســترس
زیــاد  ،گرفــت و دیگــری بــد عهــدی و ادعــای
یکــی از عوامــل نمایــش در دقیقــه نــود ! او در
ایــن بــاره گفــت  ” :بــر خــاف امســال کــه
مــا نمایــش “حادثــه در ویشــی” را در روز اول
جشــنواره اجــرا کردیــم  ،در ســال هــای پیــش همــه چیــز چنــان بــا عجلــه و ســریع مــی گذشــت کــه مــدام بــا اتفاقاتــی رو
بــه رو مــی شــدیم  .یکــی از آنهــا ایــن بــود کــه حــدود ســال  ۸۸قبــل از اجــرای نمایــش ” آمادئــوس ” مــی خواســتم بــرای
مــردم توضیــح دهــم کــه دکــور کارمــان بــه انــدازه کافــی آمــاده نیســت کــه ناگهــان صــدا از حنجــره ام بیــرون نمــی آمــد و
نمــی توانســتم حــرف بزنــم  .چــون دو شــبانه روز قبــل در حــال داد و فریــاد زدن بــرای آمــاده شــدن دکــور بــودم ! “
محامــدی در ایــن بــاره ادامــه داد  ” :در همــان نمایــش از خانمــی خواســتیم تــا حرکاتــی مــوزون را متناســب بــا آن نمایــش در
دو صحنــه انجــام دهــد  .امــا ایــن خانــم در روز آخــر و چنــد ســاعتی قبــل از اجــرا گفــت بایــد اســم مــرا حتمــا روی پوســتر
نمایــش و در کنــار اســم کارگــردان بنویســید !! مــا هــم در جــواب گفتیــم کــه در جشــنواره کــه بــرای نمایــش هــا پوســتر
نداریــم !! گفــت اگــر نباشــد مــن هــم کار نمــی کنــم !! هــر چــه بــه او توضیــح دادم کــه بعــد از جشــنواره و بــرای اجــرای
عمومــی نمایــش  ،پوســتر طراحــی مــی کنیــم و نمــی شــود کــه فقــط اســم یــک طــراح نوشــته شــود و اگــر بخواهیــم اســم
همــه را ذکــر کنیــم نصــف پوســتر پــر از اســم مــی شــود و االن هــم کــه فرصــت انجــام ایــن کار نیســت  ،زیــر بــار نرفــت
و گفــت کــه کار نمــی کنــم ! بنابرایــن مجبــور شــدم از یکــی از دانشــجویانم  ،بــه نــام حامــد نصراللهــی کــه در ایــن زمینــه
بســیار فعــال اســت تمــاس بگیــرم تــا بــه کمــک مــان بیایــد و خوشــبختانه باالخــره نمایــش مــان روی صحنــه رفــت  .همــه
ی ایــن مســائل باعــث شــد کــه همزمــان بــا اجــرای نمایــش  ،صــدای مــن هــم بــا نمایــش رفــت  .بعــد از آن دکتــر بــه مــن
گفــت تارهــای صوتــی ام ورم کــرده و تــا ســه مــاه نبایــد حــرف بزنــم و تــا مدتــی مجبــور شــدم در کالس
درس و یــا بــرای اجــرای نمایــش حرفــم را روی کاغــذ بنویســم “ .
منیــژه محامــدی در خاطــره ای دیگــر از توقیــف یکــی از نمایــش هــای خــود گفــت و ســختی هایــی کــه بــرای
اجــرای آن کشــیده بــود  ” :نمایــش ” دشــمنان جامعــه ســالم ” بعــد از دو اجــرا توقیــف شــد  .در آن اجــرا
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مــا قــرار بــود بــا یــک فالــو ( پروژکتــور نــور موضعــی ) کــه از ســالن اصلــی بــه مــا داده بودنــد  ،یــک تلویزیــون  ،یــک ویدئــو
پروژکشــن و چنــد وســیله مشــابه آن کار کنیــم  .تــا نزدیــک اجــرا وســایل مــان آمــاده نشــده بــود و مجبــور شــدیم همــه ی
آن وســایل را از خانــه بــا خودمــان ببریــم  .آن موقــع کــه حــدود ســال هشــتاد و دو بــود مثــل االن همــه چیــز آمــاده نبــود
و بعــد هــم بــه درســتی کار نمــی کــرد ! مثــا در حیــن اجــرا قــرار بــود عکــس یــک آدم را نشــان بدهــد ولــی چیــز دیگــری
نشــان مــی داد  .هیــچ تصویــری درســت نشــان داده نمــی شــد “ .
او افــزود  ” :بــه خاطــر دارم آن فالــوی بــزرگ را بــرای آنکــه بــه تــاالر چهارســو ببریــم روی دوش محمودرضــا رحیمــی گذاشــته
بودیــم و او تــا چنــد مــاه بعــد پشــت درد داشــت  .خالصــه مردیــم و زنــده شــدیم تــا نمایــش مــان اجــرا شــد  .بــا همــه ی
ایــن هــا بعــد از اجــرا بــه مــا گفتنــد نمایــش تــان توقیــف اســت  .هرچــه گفتیــم ایــن مشــکالت فنــی را درســت مــی کنیــم
 ،گفتنــد نــه و آن نمایــش توقیــف شــد “ .
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اهدای جوایز بخش طراحی نور  ،گریم و موسیقی /گزارش تصویری۱
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تقدیر از بخش آثار موضوعی /گزارش تصویری ۲
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حاشیه های اختتامیه /گزارش تصویری 1

162

حاشیه های اختتامیه /گزارش تصویری ۲
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به بهانه برپایی نمایشگاه عکس خیابانی از اساتید و پیشکسوتان تئاتر  ،در سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر :

خاطرات ِ فجر از تاالر وحدت تا تئاتر شهر ()2

یکــی از اتفاقــات جالبــی کــه در ســی و پنجمیــن جشــنواره تئاتــر فجــر رخ داد  ،برپایــی منایشــگاه عکــس خیابانــی
از چهــره هــای مانــدگار و دوســت داشــتنی اســاتید و فعــاالن حــوزه تئاتــر بــود کــه در حــد فاصــل بیــن خیابــان
رازی و خیابــان حافــظ  ،برپــا شــد و حــال و هــوای جشــنواره تئاتــر فجــر را بــه خیابــان شــهریار بــرد .
از همیــن رو بــر آن شــدیم تــا بــا برخــی از ایــن اســاتید متــاس گرفتــه و خاطــره ای از دوران حضورشــان در
جشــنواره تئاتــر فجــر بپرســیم  .در ایــن بیــن بــا خاط ـرات تلــخ و شــیرینی رو بــه رو شــدیم  .برخــی از اســاتید
هــم نــگاه نقادانــه ای بــه جشــنواره تئاتــر فجــر در ایــن دوره و در دوره هــای پیشــین داشــتند کــه بــه نظــر مــی
رســد تجربیــات خوبــی باشــد تــا بتــوان در آینــده راهگشــای دســت انــدرکاران جشــنواره باشــد .
در ایــن گـزارش آنچــه بیــش از همــه ناراحتــان کــرد  ،جــای خالــی برخــی از ایــن بزرگــواران بــود کــه هنــوز هــم
باورمــان منــی شــود  ،نیســتند  .مثــل اســاتیدی چــون داوود رشــیدی و جعفــر والــی و…  .یادشــان گرامــی .
بخش دوم این گزارش را در ادامه بخوانید :
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داوود فتحعلی بیگی  :نمایش های بخش بین الملل سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر
نا امیدکننده بود .

داوود فتحعلــی بیگــی از چهــره هــای فعــال در
عرصــه پژوهــش و اجــرای نمایــش هــای ایرانــی
اســت  .او کــه چندیــن دوره دبیــر جشــنواره
ملــی نمایــش هــای آیینــی  ،ســنتی بــوده  ،دو
اثــر در جشــنواره تئاتــر فجــر بــه روی صحنــه
بــرده اســت  .او دربــاره آثــار خــود توضیــح داد
“ :مــن نمایــش ” رام کــردن زن ســرکش ”
را در جشــنواره تئاتــر فجــر بــه روی صحنــه
بــرده ام  .اجــرای ایــن نمایــش بــه دلیــل عــدم
حضــور یکــی از گــروه هــای بیــن المللــی بــه
 ۶اجــرا در جشــنواره هــم رســید و بعــد از آن
در تماشــاخانه ســنگلج اجــرای عمــوم رفتــم .
نمایــش بعــدی ” ایــن غرفــه از بهشــت ” بــود
کــه یــک نمایــش عاشــورایی بــود  .مربــوط بــه ســال هایــی کــه بعــد از جشــنواره تئاتــر فجــر  ،مــاه محــرم شــروع مــی شــد ،
بــه خاطــر همیــن دکــور ایــن نمایــش را در ســالن اصلــی تئاتــر شــهر برپــا کردنــد و چنــد اجــرا در جشــنواره و باقــی در مــاه
محــرم داشــتیم  .دکــور ایــن نمایــش هــم دکــور حجیــم و عظیمــی بــود ؛ کــه بایــد یــک حیــاط قدیمــی را مــی ســاختیم .
موقــع ســاخت دکــور هــم مشــکالتی داشــتیم  .بــه نحــوی کــه تــا یــک ســاعت قبــل از اجــرا  ،دکــور مــا آمــاده نشــد  .اصــوال
یکــی از مشــکالت جشــنواره ایــن اســت کــه وقتــی اجــرای گروهــی تمــام مــی شــود  ،بالفاصلــه گــروه بعــدی بایــد دکــور بزنــد
 .شــانس بــا کســانی اســت کــه دکــور کــم حجــم داشــته باشــد “ .
ایــن مــدرس دانشــگاه دربــاره پیشــینه برگــزاری جشــنواره تئاتــر فجــر اطالعــات خوبــی ارائــه کــرد و دربــاره ســال هــای
ابتدایــی انقــاب اســامی ایــران کــه چنــد نهــاد بــه کمــک هــم دوره هــای ابتدایــی جشــنواره تئاتــر فجــر را برگــزار کردنــد
 ،گفــت  ” :در ســال هــای اولیــه ســتادی تشــکیل مــی شــد کــه چنــد نهــاد بــا هــم برگــزاری جشــنواره تئاتــر را بــر عهــده
مــی گرفتنــد تــا بــه ایــن طریــق بتواننــد بــه تئاتــر مشــروعیت بدهنــد  .چــرا کــه شــرایطی پیــش آمــده بــود کــه بســیاری
فکــر مــی کردنــد  ،تئاتــر بــد اســت  .رفتــه رفتــه شــرایط عــوض شــد و برگــزاری جشــنواره بــا کمــک نهــاد هــای هنــری  ،بــر
عهــده اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی قــرار گرفــت  .از خاطــرات ان ســال هــا را مــن هیــچ وقــت یــادم نمــی رود  ،کــه برخــی
از آنهــا بــر اســاس تاثیــر برخــی گــروه هــا  ،بــه دیــدن نمایــش هــا مــی آمدنــد و آنهــا را بــه هــم مــی ریختنــد  .برخــی از آن
افــراد هنــوز هــم هســتند و برخــی هــم وارد ســینما شــده انــد و برخــی بــه گوشــه ای رفتــه انــد و برخــی هــم
همچنــان کار مــی کننــد ؛ ولــی دیگــر خاصیــت بــر هــم زدن شــان را از دســت داده انــد .
یــادم اســت ســال  ۶۲یــا  ۶۳اجــرای نمایــش “خانــات” آقــای صابــری کــه بســیار کار درخشــان و خــوب و
کامــا شــکل نمایــش ایرانــی را داشــت  .متاســفانه عــده ای اجــرای نمایــش را بهــم زدنــد  .بعضــی هــا هــم
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ایــن رفتــار را در جلســات نقــد و بررســی انجــام مــی دادنــد  .چنــد نفــر بــا هــم هماهنــگ مــی شــدند و یکــی از جلســات
نقــد و بررســی نمایــش هــا را بــه هــم مــی ریختنــد و بــه افــراد انــگ سیاســی مــی زدنــد  .ایــن رفتــار بســیار زشــت اســت و
خوشــبختانه مــا دیگــر از آن رفتــار هــا نمــی بینیــم ”.
او دربــاره ی آن ادوار ادامــه داد  ” :در آن اوایــل نشســت هــای نقــد و بررســی انجــام مــی شــد  ،کــه خروجــی خوبــی نداشــت
و بــه همیــن دلیــل رفتــه رفتــه بــه فراموشــی ســپرده شــد ”.
فتجعلــی بیگــی دربــاره آثــار بــه یــاد ماندنــی کــه در بخــش بیــن الملــل جشــنواره تئاتــر فجــر دیــده اســت  ،گفــت  ” :بــه
یــاد دارم  ،نمایــش ” ریچــارد دوم ” در تــاالر وحــدت بــه روی صحنــه رفــت یــا نمایــش ” ا ُ هملــت ” از کشــور آلمــان کــه
یــک اجــرای دو نفــره بــود و بســیار درخشــان اجــرا شــد  .نمایــش هــای ” شــازده کوچولــو ” و ” ننــه دالور ” هــم بســیار
دیدنــی بودنــد  .یــک اثــر از کشــور مصــر دعــوت شــده بــود و در صحنــه اصلــی تئاتــر شــهر اجــرا شــد  .نمایــش ” کاتــاکاری
” در ورزشــگاه کنــار تــاالر وحــدت اجــرا شــد کــه بســیار قابــل توجــه بــود  .حتــی اگــر اشــتباه نکنــم از ” اپــرای پکــن ” هــم
بــرای حضــور در جشــنواره تئاتــر فجــر دعــوت شــده اســت  .ایــن آثــار اجراهــای بســیار درخشــان و حیــرت انگیــزی بودنــد
کــه مــا فرامــوش نمــی کنیــم  .نمایــش محیطــی ” کــوری ” کــه از لهســتان در پارکینــگ تــاالر وحــدت اجــرا شــد  ،هــم جــزء
کارهــای خــوب جشــنواره ی امســال بــود ”.
او دربــاره ی آثــار اجــرا شــده در ایــن دوره از جشــنواره تئاتــر فجــر را ناامیــد کننــده دانســت و در ایــن بــاره اظهــار داشــت :
” مــن معتقــد هســتم یــک ده آبــاد بهتــر از صــد تــا شــهر خــراب اســت  .نمایــش هــای بخــش بیــن الملــل جشــنواره ســی
و پنجــم نــا امیدکننــده بــود  .واقعــا اگــر قــرار اســت کاری دعــوت شــود  ،یــک نمایــش بیایــد ولــی حداقــل درخشــان باشــد
 .متاســفانه بســیاری از کارهایــی کــه از شهرســتان هــم دعــوت شــده بــود  ،ضعیــف بودنــد  .نمــی دانــم چــرا کارهــای خــوب
انتخــاب نشــدند  .در برخــی از آثــار اساســا غلــط دراماتیــک وجــود داشــت “ .
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بهزاد فراهانی  :نمایش ” در اعماق” اثری بسیار نجیب  ،شریف و خوب بود .
بهــزاد فراهانــی هــم از جملــه هنرمندانــی بــود
کــه در ایــن دوره در رابطــه بــا اجــرای نمایــش
هــای بخــش بیــن الملــل ســی و پنجمیــن
جشــنواره تئاتــر فجــر گالیــه کــرد  .او پیــش از
تعریــف خاطــره ای از ادوار مختلــف جشــنواره
دربــاره ی ایــن آثــار گفــت  ” :آثــاری کــه
امســال در جشــنواره تئاتــر قجــر دیــده ام ایــن
تلقــی را برایــم بوجــود آورده کــه کســی کــه
آنهــا را انتخــاب کــرده اســت یــا نمــی دانــد
ایــران چگونــه کشــوری اســت یــا بــرای خــود
و دوســتان خصوصــی اش مــی خواســته پــز
نوگرایــی و نوپویــی بدهــد  .مــا در کشــوری
زندگــی مــی کنیــم کــه میانگیــن بیــکاری
رعــب آور اســت  ،دزدی و همــه فریبــی و مشــکالت خیلــی زیــاد اســت  .در چنیــن کشــوری  ،رفتــن بــه ســراغ الکترونیــک ،
تکنیــک و تکنولــوژی ژاپنــی  ،بــازی بــا المــپ هــای هلنــدی و سویســی بــه نظــر مــن نشــان از نادانــی اســت  .بــه نظــر مــن
ایــن کار  ،بســیار نابخردانــه و اهانــت بــه کشــور و ملــت مــا  ،بــه عاشــقان تئاتــر و تاریخچــه اهالــی تئاتــر اســت “ .
بازیگــر نمایــش ” گل و قــداره ” هچنیــن در ایــن رابطــه ادامــه داد  ” :مــن مســئول انتخــاب ایــن آثــار را کســانی مــی دانــم کــه
هیئــت انتخــاب نمایــش هــا را برگزیــده انــد ؛ انتخابــی کــه نشــان دهنــده ی آن باشــد کــه افــراد نوگــرا و نوپویــی هســتند “ .
او دربــاره نمایــش هــای ” شــاخص ” و ” گــرگ و میــش ” نیــز اذعــان داشــت  ” :مــن آثــار بســیار بــدی از کشــور ژاپــن در
تئاتــر شــهر و از کشــور ســویس در تــاالر مولــوی دیــده ام و بــا کارگــردان نمایــش ” گــرگ و میــش” هــم گفتگــو کــرده ام کــه
چــرا ایــن نمایــش را بــرای اجــرا در ایــران انتخــاب کــرده اســت ؟ و چــه چیــزی در ایــن اثــر بــه زندگــی  ،اندیشــه و تفکــرات
هنرمنــدان ایرانــی تناســب دارد ؟ در هــر صــورت ایــن گلــه ی مــن از مدیــران اســت  .حتــی اگــر آقــای مهــدی شــفیعی کــه
دوســت مــن اســت بــاز هــم بگویــد کــه چــرا تــا ایــن حــد گلــه مــی کنــی ؟! ولــی مــن بــاز هــم گلــه منــد هســتم “ .
فراهانــی در ادامــه دربــاره ی یکــی از بهتریــن نمایشــی کــه در ایــام جشــنواره هــای پیشــین دیــده اســت  ،گفــت
 ” :زیباتریــن خاطــره ای کــه از دیــدن تئاترهــای خارجــی اجــرا شــده در جشــنواره دارم  ،مربــوط مــی شــود بــه
نمایشــی از گــروه ” شــو ایــن” از کشــور آلمــان کــه نمایشــنامه ای از شکســپیر را بــه نمایــش درآوردنــد  .آثــاری
کــه آقــای چولــی اجــرا کردنــد یــا نمایــش ” بــاغ آلبالــو ” کــه از شــهر مســکو ی روســیه اجــرا شــد  ،همگــی
کارهــای شــریفی بودنــد و چیزهــای زیــادی از آن یــاد گرفتــه ایــم “ .
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او دربــاره نمایــش ” در اعمــاق ” کــه از کشــور گرجســتان در ایــن دوره از جشــنواره در تــاالر وحــدت اجــرا شــد  ،گفــت :
”ایــن نمایــش کــه توســط هنرمنــدان متعهــد گرجســتانی بــه روی صحنــه رفــت  ،اثــری بســیار نجیــب  ،شــریف و خــوب بــود.
گرچــه طوالنــی بــود ولــی ایــرادی نــدارد و بایــد بــه تئاتــر احتــرام گذاشــت  .اگــر مــا دیگــر حوصلــه ی دیــدن آثــار طوالنــی
مــدت را نداشــته باشــیم  ،بایــد تمــام نویســندگان کالســیک جهــان مثــل شکســپیر  ،اســتریندبرگ  ،ایپســن و حتــی مولیــر
و آثــار کالســیک یونــان را کنــار بگذاریــم چــون همــه اینهــا قصــه هــای بلنــد دارنــد و نمــی تــوان ایــن کارهــا را تقطیــع و
کوتــاه کــرد  .خاطــرات خــوش مــن مربــوط بــه دیــدن ایــن آثــار اســت کــه از دیــدن آن لــذت بــرده ام “ .

اصغر همت  :جشنواره تئاتر فجر بدون هیچ مشورتی با خانه تئاتر برگزار می شود .
اصغــر همــت  ،چهــره ی شــناخته شــده
ی بازیگــری تئاتــر و تلویزیــون ایــن روز هــا
مدیریــت خانــه تئاتــر را بــر عهــده گرفتــه
اســت و کارهــای صنفــی ایــن قشــر هنــری را
دنبــال مــی کنــد  .از ایــن رو در گفــت و گــو
بــا مــا ترجیــح داد تــا بیــش از هــر چیز،دغدغــه
هــای خــود را در رابطــه بــا نحــوه برگــزاری
جشــنواره و آثــار اجــرا شــده در آن مطــرح
کنــد  .او در رابطــه بــا نمایــش هایــی کــه بایــد
در جشــنواره تئاتــر فجــر بــه روی صحنــه بــرود
 ،گفــت  ” :صحبــت مــا از ســال هــای بســیار
دور – از اوایــل انقــاب – بــر ایــن بــود کــه
جشــنواره تئاتــر فجــر بایــد برآینــد اجراهــای
تئاتــر در طــول یــک ســال باشــد  ،کــه هیــچ وقــت ایــن اتفــاق رخ نــداد  .اگرچــه در بعضــی دوره هــا  ،اســتثناهایی خوشــایند
رخ داد  ،ولــی بعــد از آن ایــن مســئله پیگیــری نشــد  .مدیــر جشــنواره تئاتــر فجــر در هــر دوره تغییــر مــی کنــد و هــر کــس
ســلیقه ی خــاص خــود را اعمــال مــی کنــد  ،در واقــع مــا رونــد تبییــن شــده ای در مــورد جشــنواره تئاتــر فجــر نداریــم .
بنابرایــن ســلیقه ی مدیــر یــا کســانی کــه در هــر دوره  ،مســئولیت بــه عهــده آنهــا اســت  ،اعمــال مــی شــود ”.
مدیــر عامــل خانــه تئاتــر در رابطــه بــا آثــار اجــرا شــده در بخــش مســابقه بیــن الملــل جشــنواره تئاتــر افــزود  ” :متاســفانه
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بــه دلیــل مشــغله کاری  ،نتوانســتم همــه نمایــش هــا را ببینــم  .امــا چنــد اثــری را کــه دیــدم یــا آنچــه از دوســتان در ایــن بــاره
شــنیده ام  ،بــه خصــوص در بیــن آثــار بخــش بیــن الملــل  ،مــی تــوان گفــت کــه ایــن آثــار بــا شــرایط تئاتــر مــا هــم خوانــی
نــدارد  .دیــد کارشناســانه در امــور تئاتــر بیــن الملــل ضعیــف بــوده اســت  .بایــد بعــد از جشــنواره در نشســت هــای کارشناســانه ای
ایــن موضــوع را بررســی کــرد  ،بایــد بررســی کنیــم کــه چــه کارهایــی را انتخــاب کنیــم و بــه جشــنواره بیاوریــم ؟! آیــا قصدمــان
ایــن اســت کــه نشــان دهیــم مــا از تئاتــر دنیــا عقــب هســتیم و بایــد بــه ســمتی برویــم کــه خودمــان را بــه آن برســانیم ؟! توانایــی
مــا نســبت بــه بیشــتر گارهایــی کــه در ایــن دوره از جشــنواره دیدیــم  ،بیشــتر اســت ”.
وی همچنیــن افــزود  ” :مــا نبایــد بــه هیــچ وجــه آثــار ضعیــف تــر از حــد خودمــان را بــه بخــش بیــن الملــل دعــوت کنیــم  .بــه
نظــر مــن اگــر بخواهیــم تئاترمــان را بــه ســوی آثــار اجــرا شــده ســوق دهیــم  ،آســیب جــدی بــرای تئاترمــان رخ خواهــد داد .
ایــن مســئله ای بــود کــه امســال نــه فقــط نظــر مــن بلکــه نظــر بســیاری از دوســتانی اســت کــه کارشناســانه نــگاه مــی کننــد .
بایــد بعــد از جشــنواره در یــک بررســی همــه جانبــه و در یــک شــرایط کامــا تعاملــی و دلســوزانه از دیــد مجریــان جشــنواره و
منتقدیــن آنهــا بــه یــک جمــع بنــدی برســیم  .چــرا کــه جشــنواره تئاتــر فجــر ســمت و ســوی تئاتــر مــا را مشــخص مــی کنــد ”.
اصغــر همــت در خصــوص اهمیــت اجــرای نمایــش هایــی چــون ” در اعمــاق ” کــه از کشــور گرجســتان اجــرا شــد  ،توضیــح داد
 ” :بــه نظــر مــن نمایــش ” در اعمــاق ” علــی رغــم پــاره ای مشــکل  ،واجــد یــک ســری از ارزش هایــی اســت کــه مــی تــوان بــر
آن تکیــه کــرد  .ایــن گــروه نمایشــی یــک متــن مشــخص را کار کردنــد و از کشــوری آن را بــه روی صحنــه بردنــد کــه صاحــب
پیشــینه ی تئاتــری در شــکلی نزدیــک بــه ســلیقه ی تئاتــری مــا اســت ”.
او بــا اشــاره بــه اجــرای نمایــش ” شــاخص ” از کشــور فرانســه در ایــن بــاره اضافــه کــرد  ” :مــا نبایــد ســودای ایــن را در ســر
داشــته باشــیم کــه بــدون اینکــه طــی مراحــل کــرده باشــیم  ،خــود را در شــرایطی کــه کشــورهای صاحــب تئاتــر هســتند  ،قــرار
دهیــم  .آثــاری را کــه بــه جشــنواره مــا مــی آورنــد  ،گوشــه ای از ایــن مشــکل اســت  ،چــون مــن مطمئــن هســتم نمایــش هایــی
کــه در ایــن جشــنواره اجــرا مــی شــوند  ،وجــه غالــب تئاتــر آن کشــورها نیســت  .مثــا از فرانســه گروهــی دعــوت مــی شــود کــه
مــی خواهنــد کتــاب خوانــی را بــرای مــا رواج دهنــد  .در یــک بررســی کلــی بــه نظــر مــی رســد ایــن نمایــش را بــرای جهــان
ســوم و بــرای مــا ســاخته انــد  .جایــی کــه مــی داننــد کتــاب خوانــی آن در حداقــل اســت و مــی خواهنــد نشــان دهنــد چگونــه
وقتــی کتــاب مــی خوانیــم  ،کمتــر مشــکالت اجتماعــی داریــم  .مشــکل ایــن جاســت کــه بیــان ایــن نــوع تئاتــر  ،بیانــی نیســت
کــه تماشــاگر عــادی بــا آن ارتبــاط برقــرار کنــد “ .
وی در ایــن رابطــه ادامــه داد “ :مــا تئاتــر را فقــط بــرای اهالــی تئاتــر اجــرا نمــی کنیــم  .تئاترهــای انتخابــی بایــد راهــی را بــه
مــا کــه هیــچ ارتباطــی بــا کشــورهای خــارج نداریــم و در جریــان اتفاقــات روز تئاتــری نیســتیم  ،نشــان دهــد  .جشــنواره تئاتــر
فجــر بهتریــن فرصــت اســت کــه مــا بــا آثــار اساســی و کارگــردان هــای بــزرگ دنیــا روبــرو شــویم  .مســئولین جشــنواره کــه بــرای
دعــوت از گــروه هــای خارجــی هزینــه مــی کننــد  ،بهتــر اســت از گــروه هــای دســت چنــدم بــرای حضــور در ایــران دعــوت نکننــد.
ایــن موضــوع بایــد کامــا در محیطــی دوســتانه و تعاملــی مــورد بررســی قــرار گیــرد و افــرادی کــه دلســوز تئاتــر
هســتند بــا مســئولین مربوطــه در مــورد اینکــه بــه چــه صــورت ایــن گــروه هــا انتخــاب مــی شــوند  ،گفــت و گــو
کننــد و بــه نتیجــه برســند ”.

169

سیاوش طهمورث  :بعد از گذشت سی و پنج دوره  ،هنوز به برگزاری درست
”جشنواره ” نرسیده ایم

ســیاوش طهمــورث بــه جــای تعریــف کردن
خاطــره کــه آن را ســوژه ای کلیشــه ای مــی
دانســت  ،ترجیــه داد گریــزی بــه مدیریــت
 ،نحــوه برگــزاری و آســیب شناســی آثــار
جشــنواره بزنــد  .او در ایــن بــاره اذعــان
داشــت  ” :اثــر شــاخصی در جشــنواره  ،چــه
از میــان آثــار غیرایرانــی و چــه آثــار ایرانــی
کــه بتوانــد مــن را بــه حرکــت وا دارد و یــا
تکانــم بدهــد ؛ ندیــده ام  .حقیقتــی کــه
وجــود دارد ایــن اســت کــه تــا بــه حــال
ســی و پنــج ســال جشــنواره برگــزار کــرده
ایــم در حالــی کــه در تمــام ایــن دوران بــه
معنــی درســت کلمــه هنــوز بــه برگــزاری
درســت جشــنواره نرســیده ایــم  .وقتــی جشــنواره ای برگــزار مــی کنیــم بایــد یــک معنــا و مفهــوم داشــته باشــد و تحــرک
و شــادی ایجــاد کنــد و تجربــه ای را بــه بازیگــران انتقــال دهــد “ .
طهمــورث از برپایــی ایــن نمایشــگاه عکــس حمایــت کــرد و ضمــن تمجیــد از عملکــرد آقــای ســعید اســدی در ایــن راســتا
گفــت  ” :دبیــر ایــن دوره از جشــنواره تئاتــر فجــر بــرای اولیــن بــار در تمــام ایــن دوره هــا بــا بــه یــاد هنرمنــدان بــودن ،
خاطــره ی خوبــی را رقــم زده اســت  .او در ایــن اقــدام جدیــد بــرای هنرمنــدان ارزش قائــل شــده اســت تــا مــردم ایــن
افــراد باســابقه و پیشکســوت را بشناســند و عکــس هــای آنــان را ببیننــد  .بــا ایــن حــال ایــن حــرکات نمــی توانــد در ســال
اول شــکل واقعــی خــود را پیــدا کنــد ؛ مگــر اینکــه ایــن دبیــر را نگــه دارنــد تــا بــه مــرور زمــان و در ســال هــای آتــی ،
بــه آن هــدف نهایــی خــود برســد “ .

اســم اســاتید و بــزرگان بســیاری در میــان ایــن اســامی خالــی اســت کــه زحــات زیــادی بـرای
تئاتــر کشــورمان متحمــل شــده انــد  .عزیزانــی کــه دیگــر در میــان مــا نیســتند  ،امــا یــاد و
خاطــره شــات هیــچ وقــت فرامــوش نخواهــد شــد  .بــی شــک ایــن حرکــت منادیــن ســی و
پنجمیــن جشــنواره تئاتــر فجــر قابــل تقدیــر و ســتایش اســت  .هرچنــد کــه بعــد از متــاس بــا
عــده ای از ایــن عزی ـزان متوجــه شــدیم کــه خــود از اینکــه عکــس شــان بــر دیــوار اســت بــا
خــر نیســتند  ،امــا بــی شــک وظیفــه ی نســل جــوان اســت کــه بــا هــر بهانــه ای  ،منادیــن و یــا
غیــر منادیــن یــادی از ایــن بــزرگان کنــد و از تجربیاتشــان اســتفاده منایــد .
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علی رفیعی در بزرگداشتش در جشنواره تئاتر فجر :

مهمترین وظیفه تئاتر  ،انتقال شعف به بازیگر و تماشاگر است .

بــه گــزارش تئاتــر فســتیوال  ،علــی رفیعــی در
مراســم بزرگداشــتش کــه در آییــن پایانــی جشــنواره
تئاتــر فجــر برگــزار شــد ،خطــاب بــه مســووالن
فرهنگــی گفــت  :میخواســتم ســخنانی در حجــم
دوازده صفحــه تایــپ شــده مطــرح کنــم امــا از آن
صــرف نظــر و بــه یــک پاراگــراف اکتفــا میکنــم.
ایــن هنرمنــد باســابقه تئاتــر ادامــه داد :مهمتریــن
وظیفــه تئاتــر و مهمتریــن رســالت کارگــردان،
منتقــل کــردن شــعف بازیگــری بــه بازیگــر و انتقــال
شــعف تماشــا کــردن بــه تماشــاگر اســت .اگــر ایــن
اتفــاق نیفتــد ،تئاتــر کمتریــن ارزشــی بــرای هیــچ
کــس نــدارد.
وی خطــاب بــه وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی کــه در برنامــه حضــور داشــت ،ادامــه داد :امــا جنــاب وزیــر مطمئــن باشــید کــه
ایــن شــعف در زیرزمینهــا و انباریهــای تئاتــر شــهر بــه دســت نمیآیــد.
او بــا ابــراز تاســف از وضعیــت ســالنهای تئاتــر افــزود :چهــل ســال از جمهــوری اســامی میگــذرد امــا کمتریــن قدمــی بــرای
تئاتــر بــر داشــته نشــده اســت .حتــی وقتــی جوانــان از ســر اســتیصال ،نیــاز و عشــق خانههــای کلنگــی اجــاره میکننــد و بــا خــون
دل پــول خــود را بــرای تئاتــر هزینــه میکننــد ،بــاز هــم آن شــعف حاصــل نمیشــود.
رفیعــی بــا بیــان خاطراتــی از دوران جوانـیاش اضافــه کــرد :زمانــی کــه در فرانســه دانشــجوی تئاتــر بــود ،وزیــر فرهنگــی کــه تــازه
از ســوی ژنــرال دوگل منصــوب شــده بــود ،بــرای افتتــاح نمایشــی آمــد و مــن کــه آن زمــان دانشــجوی تئاتــر بــودم جملهــای در
حرفهایــش را بــه یــاد دارم کــه گفــت تئاتــر در جوامــع امــروز همــان نقشــی را دارد کــه کلیســاها در جوامــع گذشــته داشــتهاند.
ایــن کارگــردان صاحــب ســبک تئاتــر ابــراز تاســف کــرد :هنرمنــد در ایــران از احترامــی کــه شایســته اوســت و از ثبــات حرفـهای
برخــوردار نیســت و تماشــاگر هــم ســر در گــم اســت .تئاتــر بســازید! بــه هنرمنــدان تئاتــر احتــرام بگذاریــد .تئاتــر در تمــام جوامعــی
کــه مــا از آنهــا پیــروی میکنیــم ،حکــم بازتــاب دهنــده و منعکــس کننــده آرمانهــا و رویاهــای مــردم آن جامعــه را دارد .تئاتــر
مرکــز ثقــل انتقادهــا و گفتنیهــای خــود بــه دولتمــردان اســت.
او کــه بــا همراهــی از بازیگــران و تعــدادی از دوســتانش روی صحنــه رفتــه بــود ،آنــان را قــوت قلــب خــود دانســت و از آنــان بهویــژه
محمــود کالری و حســین پاکــدل و محمــد چرمشــیر قدردانــی کــرد.
همچنیــن رضــا کیانیــان در ادامــه صحبتهــای رفیعــی گفــت :متاســفم کــه دیگــر ســمندریان را نداریــم .در همــه
جهــان از مفاخرشــان تقدیــر مــیکننــد و دولتهــا بــا افتخــار تمــام تئاتــر خصوصــی میســازند کــه ایــن افــراد
بتواننــد دانشــجویان خــود را پــرورش دهنــد و تجربیاتشــان نســل بــه نســل منتقــل شــود امــا امــروز آموزشــگاه
خصوصــی ســمندریان چــه وضعیتــی دارد و تئاتــر خصوصــی رفیعــی کجاســت؟!
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گزارش تصویری بزرگداشت دکتر علی رفیعی

ســی و پنجمیــن جشــنواره بیــن املللــی تئاتــر فجــر بــه دبیــری
دکــر ســعید اســدی  ،در دوازدهمیــن روز بهمــن مــاه  ،طــی
مراســمی کــه در تــاالر وحــدت و بــا حضــور اهالــی فرهنــگ
و هــر و رســانه هــا برگ ـزار شــد ؛ بــه کار خــود پایــان داد .
در ایــن اختتامیــه  ،طــی مراســمی بــا حضــور شــاگردان دکــر
علــی رفیعــی  ،از ایشــان بــه پــاس یــک عمــر فعالیــت هــری
تقدیــر شــد .
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وزیر ارشاد در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر عنوان کرد :

تئاتر نمایش انسانیت در جامعه بزرگ ایران است .

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی کــه در اختتامیــه
ســی و پنجمیــن جشــنواره بینالمللــی تئاتــر فجــر
حضــور داشــت ،تئاتــر را نیــاز اصلــی اجتمــاع امــروز
ایــران و جوانــان دانســت.
بــه گــزارش تئاتــر فســتیوال بــه نقــل از ایــران
تئاتــر وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در آییــن
پایانــی ســی و پنجمیــن جشــنواره بینالمللــی
تئاتــر فجــر ،دربــاره اهمیــت تئاتــر در جامعــه
و برنامههــای دولــت در جهــت رشــد ایــن هنــر
گفــت« :مهمتریــن نکتــهای کــه بایــد بــه آن
توجــه کــرد ،بحــث نشــاط اجتماعــی اســت کــه
نیــاز امــروز نســل جــوان هــم بهحســاب میآیــد.
جامعــه امــروز مــا جامعـهای پرشــور و نشــاط اســت
و بایــد بســترهای نشــاط و شــادی و شــعف را بــرای جوانــان ایجــاد کــرد».
او گفــت« :تئاتــر بهعنــوان مــادر هنــر بســتر بســیار مهمــی در توســعه نشــاط و شــادی و مســئولیتپذیری اســت .مســئولیت
اجتماعــی کــه شــعار امســال هــم هســت ،بحــث بســیار مهمــی اســت کــه بایــد بچههــا قبــل از هــر چیــز در کودکســتانها آن را
بیاموزنــد و بعــد نوجوانــان و جوانــان در مراتــب بعــدی در مــوردش آمــوزش ببیننــد».
صالحــی امیــری گفــت« :مــا امــروز بیــش از هــر چیــزی بــه تئاتــر نیازمندیــم .تئاتــر نمایــش انســانیت در جامعــه بــزرگ ایــران
اســت .از ایــن منظــر انســانهایی کــه در ایــن حــوزه فعالیــت میکننــد بــرای مــا از منزلــت باالیــی برخــورد هســتند و در نــزد
مــردم هــم جایــگاه هنرمنــدان چنیــن اســت .توســعه تئاتــر بــا شــعار و ســخنرانی امکانپذیــر نیســت ،بلکــه توســعه زیرســاختهای
تئاتــر از نیازهــای اساســی ماســت و مــا هــم در جهــت تحقــق آن هســتیم».
او در ادامــه بــا اشــاره بــه برنامههــای دولــت گفــت« :بــا توســعه بخــش خصوصــی بایــد از تــوان ایــن بخــش حداکثــر اســتفاده
را ببریــم .مــا در حــال تــدارک تشــکیالتی هســتیم تــا بتوانیــم بــا مشــارکت بانکهــا از طریــق قــرار گرفتــن در نظــام بــورس،
نســبت بــه زیرســاختهای توســعه هنــر حــرکات زیرســاختی انجــام دهیــم و در آینــده شــما شــاهد تحــوالت جــدی در حــوزه
تئاتــر خواهیــد بــود».
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی گفــت« :بــاور مــا ایــن اســت بــرای جهــش در تئاتــر بایــد ســازمان نظــام صنفــی هنــر را در کشــور
تشــکیل دهیــم و آن را بــه رســمیت بشناســیم .بــرای واگــذاری مســئولیت بــه جامعــه بــزرگ هنرمنــدان بایــد صنــوف ایــن حــوزه
را بــه رســمیت شــناخت .مــا بــرای تکمیــل مجموعـهای کــه ایــرج راد در حــال احــداث آن اســت ،کمکهایــی کردیــم
و ایــن کمکهــا را افزایــش میدهیــم .بــا تکمیــل ایــن بنــای فاخــر در تهــران و ایــران صاحبخانــه تئاتــر خواهیــم
شد .
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از ایــن منظــر آغــاز یــک حرکــت بــرای تحــوالت و جهشهایــی بعــدی هســتیم .بایــد در زمینــه ســرمایهگذاری بخــش
خصوصــی ،صنــوف ،بانکهــا و اصحــاب تئاتــر تالشهــای اساســی کنیــم .وضعیــت موجــود ســالنهای مــا بــرای انبــوه نیازهــای
نســل جــوان کافــی نیســت .مــا میخواهیــم بهســرعت صنــوف را بــه خانــه تئاتــر واگــذار کنیــم و دولــت در راســتای حمایــت
از ایــن هنــر نهایــت جدیــت را بــه خــرج دهــد».
او افــزود« :میخواهیــم همــه مســئولیتهای اجرایــی را در حــوزه تئاتــر بــه صاحبــان ایــن حــوزه بســپاریم .حضــور بــزرگان
تئاتــر در ایــن جشــن بــزرگ پیــام روشــنی دارد کــه مــا بایــد بپذیریــم کــه تــداوم حیــات تئاتــر بــه انتقــال تجربــه بــه نســل جوان
بســتگی دارد .بنابرایــن جوانگرایــی در ایــن حــوزه جــزو سیاس ـتهای مــا اســت .جوانــان امســال در جشــنواره درخشــیدند و
جهــش بزرگــی ایجــاد کردنــد .تــاش مــا توجــه بــه نســل جدیــد در تئاتــر اســت .اجــرای  ۹۰تــا  ۱۱۰برنامــه در شــهر تهــران
بیانگــر یــک اتفــاق جدیــد در تهــران و شــهرهای دیگــر اســت .حجــم وســیع نمایــش در همــه شــهرهای کشــور و شــوقی کــه در
نســل جــوان اســت ،مــا را وادار میکنــد در ایــن حــوزه ســرمایهگذاری کنیــم».
صالحــی امیــری ادامــه داد« :در ســال  ۹۶همــه اصحــاب هنــر شــاهد تحولــی در ایــن حــوزه خواهنــد بــود و مــا ایــن حــوزه را
نیــاز ایــران بــرای رســیدن بــه قلههــا میدانیــم .مــا نمیتوانیــم جامعــه را بــدون هنــر هدایــت کنیــم .هنــر نیــاز اولیــه انســان
اســت .همانطــور کــه انســانها بــه آمــوزش ،خــوراک ،مســکن و پوشــاک نیــاز دارنــد ،بــه همــان انــدازه بــه معرفــت و هنــر
نیــاز دارنــد .موســیقی ،نمایــش ،نقاشــی و  ...واقعیتهــای جامعــه ایــران هســتند و دولــت آنهــا را بــه رســمیت میشناســد.
ســال  ۹۵اتفــاق جدیــدی شــکل گرفــت و آن بازگشــت نســل جــوان بــه تئاتــر بــود و ایــن پیــام روشــنی دارد؛ اینکــه جامعــه بــه
مصــرف فرهنگــی نیازمنــد اســت .تئاتــر مصــرف اصلــی جامعــه ماســت .بــا تئاتــر انســانها باهــم گفتوگــو میکننــد و بــا تئاتــر
انســانها احساسشــتان را بیــان میکننــد .تئاتــر نمایانگــر دردهــا و آمــال جامعــه در یــک صحنــه کوچــک اســت .انســانهای
تئاتــری بیــش از دیگــران احســاس مســئولیت میکننــد و از ایــن منظــر مــا بــرای شــما انســانهای بــزرگ و فرهیختــه اعتبــار
و ارزش زیــادی قائــل هســتیم»
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علی مراد خانی  :در سطح شهر مکان هایی برای اجرای تئاتر خیابانی ایجاد خواهیم کرد

ســی و پنجمیــن جشــنواره بیــن املللــی
تئاتــر فجــر شــب گذشــته بــه ایســتگاه
پایانــی خــود رســید  .در مراســم اختتامیــه
ایــن جشــنواره  ،خربنــگار تئاتــر فســتیوال
طــی گفــت و گویــی بــا علــی مرادخانــی
معــاون هــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی  ،برنامــه هــای ســال جدیــد تئاتــر
را جویــا شــد  .کــه در ادامــه ماحصــل ایــن
گفــت و گــو را مــی توانیــد بخوانیــد :
علــی مرادخانــی بــا اشــاره بــه فراوانــی برنامــه هایــی کــه بــرای ســال آینــده تئاتــر در نظــر گرفتــه شــده اســت  ،گفــت :

”برنامــه هــای زیــادی داریــم کــه نمــی تــوان بــه تمــام آنهــا اشــاره کــرد  ،ولــی بــه عنــوان مثــال یکــی از کارهایــی کــه قــرار اســت
در ســطح اســتان هــا انجــام شــود  ،گســترده تــر کــردن پالتــو هــا اســت و در شــهر تهــران نیــز قــرار اســت  ” ،تئاتــر پایتخــت ”
در اختیــار هنرمنــدان قــرار گیــرد  .مــا بــا وزارت مســکن بــرای زمیــن آن توافــق کــرده ایــم  ،کلنــگ آن را مــی زنیــم و امیــدوارم
هســتم کــه بــه زودی بــه بهــره بــرداری نزدیــک شــویم  .اینهــا کارهــای مهــم زیرســاختی اســت و بــه نظــرم اگــر ایــن اتفــاق در
آن مجموعــه هــا بیفتــد  ،اتفاقــات مهمــی رقــم خواهــد خــورد ”.

وی افــزود  ” :امیــدوار هســتم بــه کمــک نهــاد هــای مختلــف بــه ویــژه شــهرداری محتــرم تهــران  ،ســال آینــده  ،ســال خوبــی
بــرای تئاتــر کشــور باشــد  .آقــای وزیــر هــم قــول دادنــد  ،بنــده هــم پیگیــری خواهــم کــرد  .همچنیــن آقــای دکتــر نوبخــت کــه
همیشــه کمــک حــال مــا بــوده انــد نیــز در ایــن زمینــه کمــک مــی کننــد کــه مــا بتوانیــم بودجــه هــا را افزایــش دهیــم  .بودجــه
امســال بــرای تئاتــر کشــور نســبت بــه ســال هــای گذشــته تقریبــا دوبرابــر شــده اســت  ،امــا ســعی خواهیــم کــرد کــه از ایــن رقــم
هــم فراتــر برویــم و همانطــور کــه آقــای وزیــر قــول دادنــد  ،ســال فــراخ دســتی بــرای انجــام کارهــا باشــد ”.
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معــاون وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی در رابطــه بــا مغفــول مانــدن تئاتــر خیابانــی توضیــح داد  ” :جایــگاه تئاتــر خیابانــی
نســبت بــه کارهــای دیگــر مهــم اســت  .مــا در مریــوان جشــنواره بیــن المللــی تئاتــر خیابانــی داریــم  ،اســتقبال خوبــی هــم از آن مــی
شــود و کشــورهای اطــراف عالقــه منــد بــه شــرکت در آن هســتند  ،مــا بایــد ایــن دســتمایه را نگــه داریــم و روی آن کار کنیــم و بــه
ایــن وســیله بتوانیــم تئاتــر خیابانــی را گســترده تــر کنیــم  .بــه همیــن خاطــر اســت کــه در مراســم اختتامیــه  ،تئاتــر خیابانــی  ،اولیــن
جایــزه را بعــد از تئاتــر محیطــی  ،دریافــت مــی کنــد  .تئاتــر خیابانــی مــی توانــد در درون جامعــه و در فرهنــگ عمومــی مــا نفــوذ
داشــته باشــد و ایــن خیلــی اتفــاق مهمــی اســت  ،اگــر یادتــان باشــد مــا ســال هــای ســال تئاتــر خیابانــی داشــته ایــم  .کســانی بــوده
انــد کــه کارهــای پهلوانــی  ،پــرده خوانــی و اینگونــه نمایــش هــا را اجــرا مــی کردنــد ”.
وی در ادامــه گفــت  ” :مــا بایــد بتوانیــم تئاتــر خیابانــی را بــا مقتضیــات امروزمــان اجــرا کنیــم  .امیــدوار هســتم کــه بــه زودی بتوانیــم
بــا شــهرداری هــا مذاکــره کنیــم و در شــهر تهــران یــا شــهرهای دیگــر محــل هایــی را بــرای اجــرای گــروه هــا در روزهــای تعطیــل
داشــته باشــیم  ،ایــن خــود مــی توانــد جایــگاه پیــدا کنــد  .بــه عنــوان مثــال شــما فکــر کنیــد کــه در پردیــس هــای تهــران  ،مــکان
هایــی کــه مــردم تــردد هــای خــاص و توقــف هایــی از بــاب گردشــگری یــا تفریحــات دارنــد  ،بتواننــد بــا چنیــن پدیــده ای مواجــه
شــوند  .کــه هــم از لحــاظ معرفتــی مــی توانــد بــرای مــردم خــوب باشــد و هــم مــردم عالقمنــد دیــدن چنیــن کارهایــی هســتند .
امیــدوار هســتم کــه ســال آینــده مقــدار زیــادی بتوانیــم روی ایــن مســئله کار کنیــم ”.
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مهدی شفیعی  :حفظ ساختار فعلی جشنواره تئاتر فجر را می پسندم .
مراســم اختتامیــه ســی و پنجمین جشــنواره
بیــن املللــی تئاتــر فجــر شــامگاه ســه شــنبه
 ،دوازدهــم بهمــن در تــاالر وحــدت برگـزار
شــد  .خربنــگار تئاتــر فســتیوال بــه بهانــه
اختتامیــه ایــن رویــداد مهــم فرهنگــی بــه
رساغ مهــدی شــفیعی  ،مدیــر کل هرنهــای
منایشــی رفــت و نظــر وی را در رابطــه
بــا برگــزاری ایــن جشــنواره جویــا شــد .
ماحصــل ایــن گفــت و گــو را در ادامــه مــی
توانیــد بخوانیــد :
مهــدی شــفیعی  ،مدیــر کل هنرهــای نمایشــی در ابتــدا بــا اشــاره بــه میزبانــی از گــروه تئاتــر اودیــن  ،گفــت  ” :خوشــحال
هســتم کــه در زمانــی بــا هــم صحبــت مــی کنیــم کــه اختتامیــه ســی و پنجمیــن جشــنواره تئاتــر فجــر بــه پایــان رســیده اســت
 .البتــه مــا از امشــب میزبــان گــروه یوجینــو باربــا هســتیم و تــا  ۲۲بهمــن شــاهد برنامــه هــای جنبــی  ،اجــرا و ورکشــاپ هــای
ایــن گــروه هســتیم ”.
مدیــر کل هنرهــای نمایشــی در رابطــه بــا ســی و پنجمیــن جشــنواره بیــن المللــی تئاتــر فجــر گفــت “ :در رابطــه بــا ایــن
جشــنواره بایــد دیگــران نظــر دهنــد  .خیلــی جــذاب نیســت کــه مــن نظــر دهــم  .ولــی از منظــر مــن بــا توجــه بــه تجربــه ای
کــه بــه لحــاظ ســاختاری و تشــکیالت اجرایــی در ادوار مختلــف داشــته ایــم  ،بایــد بگویــم کــه جشــنواره خوبــی بــود  .حضــور
هنرمنــدان در ایــن جشــنواره گــرم بــود  ،حضــور جوانــان و پیشکســوتان نیــز خیلــی امیــد بخــش بــود .بــا نگاهــی منطقــی در
بخــش هــای جشــنواره  ،بخصــوص بخــش رقابــت جــوان کــه فکــر مــی کنــم پرداختــن بــه آن از ضروریــات امــروز تئاتــر اســت و
تنوعــی را کــه در بخــش هــای محیطــی داشــته ایــم  ،اتفاقــات خوبــی را در ایــن حــوزه رقــم زده اســت ”.
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وی افــزود  ” :امیــدوارم ایــن اتفــاق تبدیــل بــه جریانــی شــود و بتوانــد بــرای کل تئاتــر محیطــی کشــور جریــان ســازی کنــد .
یکــی از ویژگــی هــای ایــن جشــنواره  ،ســطح کیفــی آثــار هنرمنــدان غیــر تهرانــی بــود  .مــن برخــی از کارهــا را دیــدم  ،واقعـاً
ســطح کیفــی آن هــا بــه نحــوی بــود کــه دیگــر بــرای تعریــف تئاتــر نمــی شــود گفــت  ،تئاتــر تهــران و یــا تئاتــر غیــر تهــران .
خیلــی اتفاقــات خوبــی بــود و ایــن بــه نظــر مــن ناشــی از اتفاقــات مســتمر و مداومــی اســت کــه در ایــن اســتان هــا بابــت اجــرای
عمــوم در حــال شــکل گیــری اســت ”.
شــفیعی بــا اشــاره بــه بســته شــدن پرونــده ســی و پنجمیــن جشــنواره تئاتــر فجــر گفــت “ :حتمــا بایــد بــا نگاهــی تحلیــل
گــر نقــاط قــوت و ضعــف جشــنواره را بررســی کــرد و ســعی کنیــم نقــاط قــوت را پررنــگ تــر کنیــم و بــر آنهــا بیافزاییــم و ســعی
کنیــم اگــر نقــاط ضعفــی وجــود دارد  ،بــا مشــورت گرفتــن از خانــواده و اهالــی تئاتــر ســال بــه ســال آنهــا را کمرنــگ تــر کنیــم ”.
وی در پایــان در رابطــه بــا دبیــر ســی و ششــمین جشــنواره تئاتــر فجــر گفــت  ” :مــن شــخصا بســیار عالقــه منــد هســتم
کــه ســاختار فعلــی حفــظ شــود  .ســاختار فعلــی بــه نوعــی آزمــون و خطاهایــش را پــس داده اســت و بــه اعتقــاد مــن تجربــه
دو دوره ی رو بــه جلــو دارد و مــی توانــد بــا نگاهــی تحلیــل گــر بــه هــر دو دوره رویــداد بهتــری را رقــم بزنــد  ،امیــدوارم بــا
صحبتــی کــه بــا دوســتان داریــم در فرصــت پیــش رو انشــا اهلل بــه زودی دبیــر آینــده را اعــام کنیــم ”.
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سعید اسدی  :احترام به دیگران  ،بزرگترین دستاورد من از جشنواره تئاتر فجر است / .
با سربلندی از جشنواره خداحافظی می کنم

پرونــده ســی و پنجمیــن جشــنواره بیــن
املللــی تئاتــر فجــر بــه دبیــری ســعید اســدی
 ،شــامگاه ســه شــنبه  ۱۲بهمــن مــاه بــا اعــام
برگزیــدگان بخــش هــای مختلــف جشــنواره
بســته شــد  .بــه بهانــه دبیــری ســعید اســدی
در دو دوره ایــن رویــداد مهــم فرهنگــی ،
خربنــگار تئاتــر فســتیوال بــا وی در رابطــه بــا
فعالیــت او در ایــن دو دوره از جشــنواره و
دبیــری ســی و ششــمین دوره ایــن جشــنواره
گفــت و گویــی مختــر داشــت کــه در ادامه
ماحصــل آن را مــی توانیــد بخوانیــد :
ســعید اســدی  ،دبیــر ســی و پنجمیــن جشــنواره بیــن المللــی تئاتــر فجــر در رابطــه بــا فعالیــت هایــی کــه در ایــن دو
ســال داشــته اســت  ،گفــت  ” :بــه نظــر مــن ایــن فرصتــی کــه در اختیــار مــن  ،همکارانــم و شــما اهالــی رســانه و هنرمنــدان

قــرار گرفتــه  ،یــک میــراث بــزرگ اســت کــه پایــه اش را گذاشــته انــد و خیلــی هــا بــرای آن زحمــت کشــیده انــد  ،عــرق ریختــه
انــد و عــرق ریــزان روح داشــته انــد  .مــن وامــدار تمــام ایــن دوســتان هســتم ”.
وی افــزود  ” :مــا تمــام تالشــمان بــر ایــن بــود  ،اعتبــاری کــه بــه وســیله تاریــخ ایجــاد شــده  ،حفــظ شــود  .بزرگتریــن دســتاورد
مــن نیــز  ،حفــظ ایــن اعتبــار اســت  .ادعــای ارتقــاء اعتبــارش را نــدارم  ،اعتبــار از ایــن جهــت کــه بتوانــد بــه هنرمنــدان و
مخاطبــان احتــرام بگــذارد  ،نظــم و ترتیــب و قاعــده ایجــاد کنــد و ضــرورت هایــی را درک کنــد کــه شــاید در آینــده تئاتــر مــا ،
توجــه بــه ایــن ضــرورت هــا الزامــی باشــد از جملــه مــوج خروشــان نســل جدیــدی کــه بــه ســمت تئاتــر مــی آینــد  ،جهشــی را در
تئاتــر مــا ایجــاد خواهــد کــرد و مــن ایمــان دارم کــه ایــن کمیــت ایجــاد شــده بــه کیفیــت خواهــد انجامیــد  .مشــروط بــر اینکــه
اخــاق حرفــه ای در بیــن مــا ســاری و جــاری شــود  .بــه نظــر مــن ایــن اتفــاق آینــده خوبــی را نویــد مــی دهــد “ .

دبیــر ســی و چهارمیــن جشــنواره تئاتــر فجــر در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بهتــر اســت جشــنواره تئاتــر فجــر بیشــتر بــه
چــه ســمت و ســویی بــرود  ،گفــت  ” :جــوان شــدن جشــنواره هــم در همــکاران و هــم در داوران  ،ارزیابــان و شــرکت

کنندگانــش ایــن را نشــان مــی دهــد کــه مــا همگــی بــه یــک روح و چشــم انــدازی تــازه نیــاز داریــم و همچنیــن بایــد
از پیشکســوتان و تجــارب آنهــا اســتفاده کنیــم و از آنهــا مشــورت بگیریــم  .کمــا اینکــه مــن نیــز بــرای ایــن تصمیمــات

179

بــا خیلــی از دوســتان مشــورت مــی کــردم و بایــد افــق آینــده را مــد نظــر داشــته باشــیم  .چــون بــه نظــر مــی آیــد کــه تئاتــر
ایــران پیشــنهاداتی بــرای خــود و جهــان دارد  .ولــی کمــی اوضــاع در جامعــه تئاتــری بایــد نظــم و نســق پیــدا کنــد  .مــن آرزو
مــی کنــم کــه در ایــن اتفــاق کــه تالقــی تمــام افــراد تئاتــری اســت  ،گفــت و گــو برقــرار شــود  .زیــرا در ایــن جشــنواره یــک فــرد
تئاتــری کــه تئاتــر کار نمــی کنــد  ،مخاطــب و منتقــد اســت و گفتگــو مــی کنــد  .در حقیقــت ایــن جشــنواره فرصــت گفــت و گــو
و حتــی پرخاشــگری اســت  .مــن ایــن پرخــاش هــا را بــه جــان خریــدم و فقــط احتــرام گذاشــتم  ،ســکوت کــردم و پاســخ کســی
را نــدادم  .شــاید بزرگتریــن دســتاورد مــن احترامــی بــود کــه بــه خــودم و بــه دیگــران گذاشــتم و شــادمانم کــه ســربلند بــا ایــن
احتــرام از ایــن جشــنواره خداحافظــی مــی کنــم ”.
ســعید اســدی در رابطــه بــا دبیــری ســی و ششــمین دوره جشــنواره تئاتــر فجــر گفــت  ” :بــرای دوره ســی و ششــم
جشــنواره بایــد ببینیــم کــه دنیــا بــه چــه دوری مــی چرخــد  ،ولــی بــرای مــن فرصــت بــه پایــان رســیده اســت  .مــن ترجیــح
مــی دهــم کار هنــری انجــام دهــم ”.
وی در پایــان افــزود  ” :در رابطــه بــا ســیر جشــنواره  ،تغییــر مجــدد دبیــر و لطمــات احتمالــی نبایــد بدبیــن باشــیم  .مــن نیــز
ادامــه دهنــده راه دیگــران بــودم  .مزایــای خــوب آن را حفــظ کــردم  ،البتــه تــاش کــردم کار آنهــا را ارتقــا دهــم  ،کارشــان را
اصــاح نکــردم  .چــون هــر کــدام از آنهــا بــا نیتــی خیــر و بــا یــک تفکــر و منطــق ایــن کار را انجــام داده انــد  .البتــه ممکــن اســت
در طــول تاریــخ ضــرورت هــا عــوض شــود  ،نیــاز باشــد کــه منطــق هــا دگرگــون شــود و ضــرورت هــای جدیــدی ایجــاد شــود ،
ولــی آنچــه مهــم اســت اینکــه فــردی کــه پــس از مــن هــم بیایــد  ،حتمــا وامــدار ایــن تاریخــی خواهــد بــود  ،کــه مــا بــرای آن
زحمــت کشــیده ایــم”.
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حاشیه های اختتامیه سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر :

اختتامیه ای پر از ناگفته ها  ،اما بی صدا
ســی و پنجمیــن جشــنواره تئاتــر فجــر ،
 ۱۲بهمــن بــا حضــور مدیـران و هرنمنــدان
عرصــه ی تئاتــر در تــاالر وحــدت بــه خــط
پایــان رســید .

بــه گــزارش تئاتــر فســتیوال  ،مراســم اختتامیــه ســی و پنجمیــن جشــنواره تئاتــر فجــر بــا حضــور هنرمنــدان و مســئولینی چــون
ســید رضــا صالحــی امیــری وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی  ،علــی مرادخانــی معاونــت هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی
 ،مهــدی شــفیعی  ،مدیــر کل اداره هنرهــای نمایشــی  ،مجیــد رجبــی معمــار  ،پیمــان شــریعتی  ،اتابــک نــادری  ،ســعید اســدی
 ،علــی رفیعــی  ،پــری صابــری  ،ســیاوش طهمــورث  ،مریــم معتــرف  ،مســعود فروتــن  ،ناصــر آقایــی  ،ایــرج راد  ،مهــرداد رایانــی
مخصــوص  ،پروفســور عطــااهلل کوپــال  ،خســرو احمــدی  ،مســعود دلخــواه  ،افســر اســدی  ،محمدامیــر یاراحمــدی و  ...کــه در تــاالر
وحــدت برگــزار همچــون هــر مراســم دیگــری همــراه بــا حاشــیه هایــی همــراه بــود .
 مراســم بــا حضــور وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا نیــم ســاعت تاخیــر در ســاعت  ۱۹آغــاز شــد  .طبقــه همکــف تــاالروحــدت و ســه بالکــن آن بــه طــور کامــل پــر شــده بــود و حتــی عــده ای ایســتاده مراســم را دنبــال مــی کردنــد .
 در همــان آغــاز مراســم و پیــش از اعــام برگزیــدگان  ،احســان کرمــی کــه اجــرای برنامــه را بــر عهــده داشــت  ،بــا شــوخی وکنایــه رو بــه حاضــران گفــت  “ :کنداکتــوری کــه بــه مــن دادنــد  ،یــک کنداکتــور  ۲۰۰دقیقــه ای اســت و مــن در همیــن جــا
جایــزه ام را بــه همســرم  ،پــدر و مــادرم  ،تمــام کســانی کــه تــا بــه اینجــا بــرای مــن زحمــت کشــیده انــد و  ...تقدیــم مــی کنــم”.
دوســتان بــه جــای همــه ی شــما تشــکر کــردم و لطفــا فقــط بیاییــد جایــزه هایتــان را بگیریــد و زمانــی بــرای صحبــت کــردن
برگزیــدگان باقــی نمــی مانــد .
 اتابــک نــادری  ،مدیــر بخــش اســتان هــای جشــنواره از جملــه افــرادی بــود کــه ایســتاده مراســم را دنبــال کــرد ودر رفــت و آمــد بــود  .پیمــان شــریعتی مدیــر اجرایــی جشــنواره نیــز ماننــد همیشــه در تکاپــو بــرای ســامان دادن
اوضــاع بــود و پشــت صحنــه بــه کارهــا رســیدگی مــی کــرد .
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 بــا شــروع شــدن اعــام برگزیــدگان و همراهــی گــروه موســیقی گلــکبــه سرپرســتی احســان تــارخ  ،تــاالر وحــدت یــک پارچــه هیجــان بــود
و گــروه هــای مختلــف نــام کاندیــدای خــود در بخشــی کــه اعــام مــی
شــد را فریــاد مــی زدنــد .
 مجیــد ادراکــی پــس از دریافــت جایــزه در بخــش مــرور بــرای گریــمنمایــش “مــرگ آنجــل هــا” بــه جلــوی ســن آمــد و گفــت “ :از اینکــه
میکروفــون نــدارم  ،عذرخواهــی مــی کنــم  .از اســتادم آقــای معیریــان
تشــکر مــی کنــم و  ”...و در حالــی کــه او مشــغول صحبــت بــود ،
آهنگــی شــروع بــه پخــش شــدن کــرد و جلــوی ادامــه ی صحبــت هــای
او را گرفــت !
 ماریتــا گولومهــوا بــرای نمایــش “مــن ســیزیف” در بخــش طراحــی گریــم و ماســک تقدیــر شــد و بــه نمایندگــی او فــردی ازســفارت بلغارســتان بــه روی ســن آمــد و پشــت میکروفــون قــرار گرفــت و بــه فارســی گفــت  :از طــرف ســفارت بلغارســتان بــه
همــه ی شــما تبریــک مــی گویــم !
 ســارا اســکندری نیــز کــه بــرای نمایــش ” رویــای شــب نیمــه تابســتان” دیپلــم افتخــار و تندیــس بخــش گریــم جشــنواره راگرفــت  ،پــس از گرفتــن جایــزه خــود شــروع بــه صحبــت کــرد ولــی چــون پشــت میکروفــون نرفتــه بــود و بــا صــدای آهســته
صحبــت مــی کــرد  ،دکتــر مســعود دلخــواه کــه در ردیــف اول نشســته بــود  ،حــرف هــای او را تکــرار مــی کــرد کــه ایــن مســئله
باعــث خنــده ی حضــار شــد .
 زمانــی کــه احمــد جعفــری بــرای نمایــش “مســتند پخــش نشــده میــرزا” تندیــس بخــش موســیقی جشــنواره را دریافــت کــرد ،موقــع گرفتــن جایــزه دســتان هــادی مرزبــان را بوســید و جایــزه اش را بــه آتــش نشــانان فاجعــه پالســکو و کولبــران سردشــت
تقدیــم کــرد .
 گــروه موســیقی گلــک در زمــان اهــدای جوایــز بخــش موســیقی ســنگ تمــام گذاشــت و حاضــران در ســالن را حســابی بــر ســرشــور و شــوق آورد .
 در زمــان اعــام موســیقی بخــش بیــن الملــل احســان کرمــی گفــت  :اعــام برگزیــده ایــن بخــش برایــم ســخت اســت چــون ۲نفــر از کاندیداهــا فرشــاد فزونــی و هانــا کامــکار هســتند کــه بــا آن هــا همــکاری داشــتم .
 بســیاری از برگزیــدگان زمانــی کــه اســم شــان اعــام مــی شــد چــون یــا در انتهــای ســالن نشســته بودنــد و یــا در بالکــن هــابودنــد  ،خیلــی طــول مــی کشــید کــه بــه روی ســن بیاینــد  ،احســان کرمــی گفــت  :گویــا هــر چــی برنــده اســت ردیــف ۵۰۰
بــه بــاال نشســته اســت .
 احســان کرمــی پیــش از تقدیــر از شــهید تئاتــریمســعود متواضــع گفــت  :خدایــا شــکرت کــه در
ســرزمینی زندگــی مــی کنیــم کــه در ایــن آشــوب هایــی
کــه در کشــورهای اطــراف مــان وجــود دارد  ،امنیــت
ســایه ی خــودش را بــر ســر مــا چتــر کــرده اســت .
ایــن بخــش را تقدیــم بــه کســانی مــی کنــم کــه خــون
خودشــان را پیشــکش آبــادی و آزادی ســرزمین پــارس
کردنــد .
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 بهنــام کاوه کارگــردان نمایــش “کــوچ” از آبــادان پــس از دریافــتتقدیرنامــه خــود گفــت  ” :ایــن جایــزه را تقدیــم مــی کنــم بــه رفیقــم ،
رفیقــی کــه خیلــی خــاص اســت و در ســوریه شــهید شــد ”.
 زمانــی کــه کــه داود مــورگان (نمایــش “یتیــم خانــه فونیکــس” بــرایدریافــت تندیــس موســیقی بخــش مــرور بــه روی صحنــه آمــد گفــت :
“ایــن هفتمیــن تندیــس مشــهد اســت ”.و کرمــی گفــت “ :مشــهد بایــد
هشــتمین جایــزه را هــم بگیــرد  .مشــهد اســت و یــک امــام رضــا”.
 نمایــش “رویــای شــب نیمــه تابســتان” در بخــش طراحــی صحنــه برگزیــده شــد  .احســان کرمــی گفــت“ :ایــن نمایــش چنــدمصــدوم داشــت  ۲ .یــا  ۳پــا شکســت امــا نمایــش موفقــی بــود”.
 کلیپــی از درگذشــتگان عرصــه ی تئاتــر در ســالی کــه گذشــت پخــش شــد کــه در میــان آن هــا داوود رشــیدی  ،جعفــر والــی ،ســعید کشــن فــاح  ،رکــن الدیــن خســروی و دنیــا فنــی زاده مــورد تشــویق بســیاری توســط حاضــران در ســالن قــرار گرفتنــد .
رضــا کیانیــان و ســیاوش طهمــورث زمانــی کــه بــرای اعــام برگزیــدگان بازیگــری مــرد بــه روی ســن آمــده بودنــد  ،بــا تشــویق
مــردم و گــروه موســیقی ضــرب گرفتنــد و بــا حرکــت دســت خــود بــه ســمت جمعیــت ســعی کردنــد  ،حاضــران را بــه وجــد بیاورنــد.
 محمدهــادی عطایــی زمانــی کــه بــرای دریافــت تقدیرنامــه خــود بــه روی ســن آمــد  ،در واقــع در پاســخ بــه صحبــت اولیــه یاحســان کرمــی گفــت  ” :جالــب اســت بــرای ســینما وقــت اســت امــا بــرای تئاتــر نیســت  .از پــدرم  ،مــادرم و خواهــر تشــکر مــی
کنــم و همســرم خانــم فضلــی تشــکر ویــژه دارم  .لطفــا بگذاریــد صحبــت هــم صنفــی هایتــان تمــام شــود بعــد او را تشــویق کنیــد ”.
 زمانــی کــه امیــن چــاه شــوری بــرای نمایــش “هــر چــی ســنگه مــال پــای لنگــه” مــورد تشــویق قــرار گرفــت  ،تشــویق هــا بــهگونــه ای بــود کــه احســان کرمــی بــه شــوخی گفــت  :انــگار بچــه هــا از اســتادیوم آمــده انــد  .تشــویق در تئاتــر فــرق کــرده اســت !
 زمــان دســت دادن عرفــان احمــدی زاده بــا رضــا کیانیــان نیــز جالــب بــود  .کیانیــان دســت او را رهــا نمــی کــرد و بــه طــور مــداومدســتش را تــکان مــی داد تــا آنکــه ســیاوش طهمــورث بــه صــورت نمایشــی دســت هــای آن هــا را بــه زور از هــم جــدا کــرد.
هدایــت هاشــمی پــس از گرفتــن جایــزه بازیگــری مــرد بــرای نمایــش “افســانه ببــر” گفــت  :نمایــش “افســانه ببــر” نمایشــی اســت
کــه بــه شــدت مدیــون هــادی عامــل و ایــده هــای او اســت مــن مــی خواســتم ایــن را بگویــم چــون خیلــی “افســانه ی ببــر” بــه
نــام مــن دارد تمــام مــی شــود  .بــرادرم هــادی عامــل صاحــب “افســانه ی ببــر” اســت .
 جایــزه ویــژه بازیگــری مــرد نیــز بــه اصغــر همــترســید کــه پســرش بــه نمایندگــی او بــرای دریافــت
جایــزه بــه روی ســن آمــد  .هنگامــی کــه او بــه مقابــل
مرضیــه برومنــد رســید بــه وی ســام نظامــی داد .
 پارســا پیروزفــر هــم کــه تندیــس بازیگری مــرد را از آنخــود کــرد در مراســم حضــور نداشــت و بــه نمایندگــی او
نورالدیــن حیــدری ماهــر بــه روی ســن آمــد و گفــت ” :
آقــای پیروزفــر عذرخواهــی کــرد کــه نتوانســت بیایــد -
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چــون بــرای اجــرای آخــر “ماتریوشــکا” آمــاده مــی شــد  .از هیئــت داوران
و کل عوامــل اجرایــی نمایــش “ ماتریوشــکا” تشــکر کــرد ”.
 احســان کرمــی پــس از رفتــن حیــدری ماهــر بــه شــوخی گفــت :”چــون ایشــان جــزو مدیــران تولیــد و تهیــه کننــدگان تئاتــر هســتند
 ،مــن حرفــی نــزدم (.اشــاره بــه اینکــه بــه کســی اجــازه ی حــرف زدن
نمــی داد).
 زمانــی کــه مرضیــه برومنــد مــی خواســت از روی ســن بــه پاییــن بــرودگفــت “ :احســان کرمــی در تلویزیــون ادای مــن را درآورد .مــن هــم یــک
روز ادای او را در مــی آورم  ”.و همــان لحظــه بــا صــدای خاصــی گفــت تقدیــر مــی شــود از ...
 زمانــی کــه اعــام برگزیــدگان بازیگــری مــرد بــه اتمــام رســید حاضــران روی ســن بــه صندلــی هــای خــود بازگشــتند  ،تنهــا ازرضــا کیانیــان خواســته شــد کــه بــر روی ســن باقــی بمانــد  .او نیــز زمانــی کــه ســن تــاالر وحــدت در حــال تعویــض شــدن بــود بــا
حالتــی طنــز و نمایشــی گویــی یواشــکی بــه همــراه ســن دارد مــی رود حرکــت کــرد کــه موجــب خنــده ی حضــار شــد .
 یکــی از بهتریــن بخــش هــای مراســم اختتامیــه مربــوط بــه بزرگداشــت دکتــر علــی رفیعــی بــود  .طراحــی مراســم بــه گونــهای بــود کــه ســن تــاالر وحــدت از قســمت پاییــن شــروع بــه بــاال آمــدن مــی کنــد و زمانــی کــه بــه ســطح همکــف مــی رســد بــا
فضایــی روبــرو مــی شــویم کــه در آن تصاویــر دوران مختلــف زندگــی علــی رفیعــی قــرار داده شــده اســت و بازیگــران نمایــش هــای
مختلــف او روی صندلــی هایــی نشســته انــد و هــر کــدام دیالوگــی از نقــش خــود را مــی گوینــد  .در واقــع یــک قطعــه ی نمایشــی
اجــرا شــد کــه هنرمندانــی چــون رویــا تیموریــان  ،ســتاره اســکندری  ،افشــین هاشــمی  ،محمــد چرمشــیر  ،حمیدرضــا پــورآذری ،
یلــدا عباســی  ،ســارا رســول زاده و  ...در آن حضــور داشــتند .
 ســپس دکتــر علــی رفیعــی در میــان تشــویق حضــار کــه بــه احتــرام او بــه پــا خواســته بودنــد بــه همــراه پیمــان شــریعتی بــه رویســن آمــد  .و در میــان اشــک هایــی کــه از ســر شــوق بــر گونــه هایــش روان شــده بــود مــورد اســتقبال شــاگردانش قــرار گرفــت .
تقریبــا پــس از تقدیــر از دکتــر رفیعــی و در واقــع اعــام برگزیــدگان قســمت اعظــم جشــنواره  ،عــده ی بســیاری ســالن را تــرک
کردنــد و بالکــن هــا رو بــه خالــی شــدن رفتنــد .
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 زمانــی کــه مســعود براهیمــی بــرای نمایــش “زیرزمیــن” بــه روی ســنآمــد  ،گفــت  :مــادر و بــرادر مــن االن در ســالن هســتند و پــدرم ســرکار
از تلویزیــون مراســم را دنبــال مــی کنــد  .دو ســال اســت کــه حــق
دالرام ترکــی خــورده مــی شــود و ایــن جایــزه بــرای او اســت .
 افشــین زمانــی کارگــردان نمایــش “خاطــرات هنرپیشــه نقــش دوم” پــس از دریافــت تندیــس خــود گفــت  :از ابتــدای مراســم ازبســیاری از بــزرگان نامــم بــرده شــد ولــی از بهــرام بیضایــی نــام نبردیــم .
 امیــن ابراهیمــی کــه بــرای نمایــش “زمســتان بــود” در بخــش مــرور تقدیــر شــد  ،گفــت  :ایــن جایــزه را بــه بچــه هــای تئاتــرشهرســتان کــه اجــازه نمــی دهنــد  ۳۰ثانیــه حــرف شــان را بزننــد  ،تقدیــم مــی کنــم .
حســین مســافر آســتانه زمانــی کــه عامــر مسافرآســتانه بــرای نمایــش “صوراســرافیل” بــه روی ســن آمــد  ،بــه شــوخی در گوشــش
زد .
 و پایــان بخــش مراســم اختتامیــه ســی و پنجمیــن جشــنواره تئاتــرفجــر اعــام نمایــش هــای “خانــه ابــری” بــه کارگردانــی مشــترک
ســیامک احصایــی و حمیــد پــورآذری و نمایــش “همســرایی یتیمــان”
بــه کارگردانــی جــرزی ژون از لهســتان بــه عنــوان جایــزه ویــژه بخــش
بیــن الملــل بــود .
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188

برترین های بخش مسـابقه مرور تئاتر ایران از نگاه منتقدین تئاتر فستیوال

همــواره نقــد و رســانه دو عامــل مهــم بـرای بیشــر دیــده شــدن هــر جشــنواره ای بــه شــار مــی رونــد و رســانه
تئاتــر فســتیوال تنهــا رســانه تخصصــی تئاتــری در جشــنواره تئاتــر فجــر اســت کــه هــر دو عامــل را متــام و کــال
پوشــش مــی دهــد.
دپارمتــان نقــد تئاتــر فســتیوال نیــز طبــق عــادت همــه ســاله خــود بـرای همــه جشــنواره هــا  ،بهرتیــن هــا را از
زاویــه دیــد و بــر اســاس شــاخصه هــای نقــد خــود  ،بــه عالقــه منــدان و مخاطبانــش معرفــی مــی کنــد .
بهرتیــن منایــش هــای جشــنواره فجــر تنهــا و تنهــا از زاویــه دیــد دپارمتــان نقــد تئاتــر فســتیوال و طبــق شــاخصه
هــای نقــد ایــن پارمتــان معرفــی مــی شــوند .
بدیهــی اســت کــه ســلیقه شــخصی منتقدیــن در دپارمتــان نقــد تئاتــر فســتیوال حاکــم بــر ایــن گ ـزارش اســت و
قطعــا مــی توانــد بــا نظــر داوران محــرم و صاحــب ســبک جشــنواره تئاتــر فجــر ســی و پنجــم  ،تفــاوت داشــته
باشــد .
ایــن نوشــته در زمانــی نگاشــته مــی شــود کــه تصمیــم داوران گرفتــه شــده و مراســم پایانــی جشــنواره فجــر ســی
و پنجــم نیــز بــه پایــان رســیده اســت  ،تــا شــائبه تأثیــر ایــن نظـرات بــر رای مســئولین محــرم جشــنواره نیــز پیــش
نیایــد .
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193

برترین های بخش مسـابقه جوانان از نگاه منتقدین تئاتر فستیوال

همــواره نقــد و رســانه دو عامــل مهــم بـرای بیشــر دیــده شــدن هــر جشــنواره ای بــه شــار مــی رونــد و رســانه
تئاتــر فســتیوال تنهــا رســانه تخصصــی تئاتــری در جشــنواره تئاتــر فجــر اســت کــه هــر دو عامــل را متــام و کــال
پوشــش مــی دهــد.
دپارمتــان نقــد تئاتــر فســتیوال نیــز طبــق عــادت همــه ســاله خــود بـرای همــه جشــنواره هــا  ،بهرتیــن هــا را از
زاویــه دیــد و بــر اســاس شــاخصه هــای نقــد خــود  ،بــه عالقــه منــدان و مخاطبانــش معرفــی مــی کنــد .
بهرتیــن منایــش هــای جشــنواره فجــر تنهــا و تنهــا از زاویــه دیــد دپارمتــان نقــد تئاتــر فســتیوال و طبــق شــاخصه
هــای نقــد ایــن پارمتــان معرفــی مــی شــوند .
بدیهــی اســت کــه ســلیقه شــخصی منتقدیــن در دپارمتــان نقــد تئاتــر فســتیوال حاکــم بــر ایــن گ ـزارش اســت و
قطعــا مــی توانــد بــا نظــر داوران محــرم و صاحــب ســبک جشــنواره تئاتــر فجــر ســی و پنجــم  ،تفــاوت داشــته
باشــد .
ایــن نوشــته در زمانــی نگاشــته مــی شــود کــه تصمیــم داوران گرفتــه شــده و مراســم پایانــی جشــنواره فجــر ســی
و پنجــم نیــز بــه پایــان رســیده اســت  ،تــا شــائبه تأثیــر ایــن نظـرات بــر رای مســئولین محــرم جشــنواره نیــز پیــش
نیایــد .
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برترین های بخش مسـابقه بین الملل از نگاه منتقدین تئاتر فستیوال

همــواره نقــد و رســانه دو عامــل مهــم بـرای بیشــر دیــده شــدن هــر جشــنواره ای بــه شــار مــی رونــد و رســانه
تئاتــر فســتیوال تنهــا رســانه تخصصــی تئاتــری در جشــنواره تئاتــر فجــر اســت کــه هــر دو عامــل را متــام و کــال
پوشــش مــی دهــد.
دپارمتــان نقــد تئاتــر فســتیوال نیــز طبــق عــادت همــه ســاله خــود بـرای همــه جشــنواره هــا  ،بهرتیــن هــا را از
زاویــه دیــد و بــر اســاس شــاخصه هــای نقــد خــود  ،بــه عالقــه منــدان و مخاطبانــش معرفــی مــی کنــد .
بهرتیــن منایــش هــای جشــنواره فجــر تنهــا و تنهــا از زاویــه دیــد دپارمتــان نقــد تئاتــر فســتیوال و طبــق شــاخصه
هــای نقــد ایــن پارمتــان معرفــی مــی شــوند .
بدیهــی اســت کــه ســلیقه شــخصی منتقدیــن در دپارمتــان نقــد تئاتــر فســتیوال حاکــم بــر ایــن گ ـزارش اســت و
قطعــا مــی توانــد بــا نظــر داوران محــرم و صاحــب ســبک جشــنواره تئاتــر فجــر ســی و پنجــم  ،تفــاوت داشــته
باشــد .
ایــن نوشــته در زمانــی نگاشــته مــی شــود کــه تصمیــم داوران گرفتــه شــده و مراســم پایانــی جشــنواره فجــر ســی
و پنجــم نیــز بــه پایــان رســیده اســت  ،تــا شــائبه تأثیــر ایــن نظـرات بــر رای مســئولین محــرم جشــنواره نیــز پیــش
نیایــد .
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204

برگزیدگان بخش مسابقه مرور تئاتر ایران جشنواره تئاتر فجر

طراحی گریم
تقدیــر « :مجیــد ادراکــی» بــرای طراحــی گریــم
نمایــش «مــرگ آنجلهــا»
موسیقی
برگزیــده « :احســان آنالویــی» بــرای موســیقی
نمایــش «چیــدا»
طراحی لباس
برگزیــده « :ســمانه احمــدی مطلــق» بــرای طراحــی
لبــاس نمایــش «چیــدا»
طراحی نور
برگزیــده « :علــی قربانــی فــرد» بــرای طراحــی نــور
نمایــش «افراســیاب»
طراحی صحنه
برگزیــده « :مرتضــی نجفــی» بــرای طراحــی صحنــه
نمایــش «قاقمــان»
تقدیــر « :روحــاهلل امامــی» بــرای طراحــی صحنــه
نمایــش «چیــدا»
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بازیگری مرد
جایــزه ویــژه « :اصغــر همــت» بــرای بــازی در
نمایــش «پرتــره مــرد ریختــه»
برگزیــده « :اصغــر همــت» بــرای بــازی در نمایــش
«پرتــره مــرد ریختــه»
تقدیــر « :علیرضــا آراء» بــرای بــازی در نمایــش
«ناســور»
تقدیر  :عرفان احمدی زاده برگزیده نوجوان
تقدیــر « :ســعید زنــدی» بــرای بــازی در نمایــش
«گاهــی»
بازیگری زن
برگزیــده « :نســیم ادبــی» بــرای بــازی در نمایــش
«ناســور»
تقدیــر « :الهــام نامــی» بــرای بــازی در نمایــش
«پرســههای مــوازی»
تقدیــر « :الهــام شــعبانی» بــرای بــازی در نمایــش
«خــواب زمســتانی»
نمایشنامه نویسی
برگزیــده  :هیــأت داوران در ایــن بخــش برگزیــده
ای نــدارد.
تقدیــر « :پیــام الریــان» بــرای نــگارش نمایشــنامه
«پرســههای مــوازی»
تقدیــر « :باقــر ســروش» بــرای نــگارش نمایشــنامه
«پســتو»
کارگردانی
برگزیــده :هیــأت داوران در ایــن بخــش برگزیــده ای
نــدارد.
تقدیــر « :پیــام الریــان» بــرای کارگردانــی نمایــش
«پرس ـه هــای مــوازی»
تقدیــر « :امیــن ابراهیمــی» بــرای کارگردانــی
نمایــش «زمســتان بــود»

برگزیدگان بخش مسابقه جوانان جشنواره تئاتر فجر

موسیقی
برگزیــده « :میــاد قنبــری» بــرای موســیقی نمایــش
«یتیــم خانــه فونیکــس»
تقدیــر « :بهنــام رحیمــی» بــرای موســیقی نمایــش
«چهــل گیــس و حســن کچــل»
نمایشنامه نویسی
برگزیــده« :محمدرضــا طاهــری» و «فاطمــه رضایی»
برای نــگارش نمایشــنامه «دا»
تقدیــر« :مهســا غفوریــان» و «مهــدی ضیــاء چمنی»
بــرای نگارش نمایشــنامه «اکســیژن»
طراحی گریم
برگزیــده « :ســمیه ارقبایــی» بــرای طــرای گریــم
نمایــش «یتیــم خانــه فونیکــس»
طراحی لباس
برگزیــده « :ســیامک دورانــی» بــرای طراحــی لبــاس
نمایــش «یتیــم خانــه فونیکــس»
طراحی نور
برگزیــده « :شــهاب مهربانپــور» بــرای طراحــی نــور
نمایش «لوســیا»
طراحی صحنه
برگزیــده « :داود مــورگان» بــرای طراحــی صحنــه
نمایــش «یتیــم خانــه فونیکــس»
تقدیــر « :ســیاوش عالیپــور» بــرای طراحــی صحنــه
نمایــش «سرگذشــت نــا بــه هنــگام زنــی کــه مــدام
میخندیــد»
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کارگردانی
برگزیــده « :افشــین زمانــی» بــرای کارگردانــی
نمایــش «خاطــرات هنرپیشــه نقــش دوم»
تقدیــر « :شــکوفه طاهــری» بــرای کارگردانــی
نمایــش «کابــوس شــب نیمــه تابســتان»

برگزیدگان بخش مسابقه بین الملل جشنواره تئاتر فجر
تقدیــر « :مصطفــی کوشــکی» بــرای طراحــی صحنــه
نمایــش «رویــای نیمــه شــب تابســتان»
بازیگری مرد
برگزیــده « :پارســا پیروزفــر» بــرای بــازی در نمایــش
«ماتریوشــکا»
تقدیــر « :علیرضــا کیمنــش» بــرای بــازی در نمایــش
«رویــای نیمــه شــب تابســتان»

طراحی گریم و ماسک
برگزیــده « :ســارا اســکندری» بــرای طراحــی گریــم
نمایــش «رویــای نیمــه شــب تابســتان»
تقدیــر « :ماریتــا گولومهــوا» بــرای طراحــی ماســک
نمایــش «مــن ،ســیزیف»
موسیقی
برگزیــده « :فرشــاد فزونــی» بــرای موســیقی نمایــش
«خوشــبختیهای کوچــک سوســک شــدن»
طراحی لباس
برگزیــده « :شــیما میرحمیــدی» بــرای طراحــی لبــاس
نمایــش «رویــای نیمــه شــب تابســتان»
طراحی صدا
برگزیــده « :لیزاوربلــن» بــرای طراحــی صــدا نمایــش
«یــک»
طراحی صحنه
برگزیــده « :امیرحســین دوانــی» بــرای طراحــی صحنــه
نمایــش «صــور اســرافیل»
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بازیگری زن
برگزیــده « :فاطمــه نقــوی» بــرای بــازی در نمایــش
هــای «صــور اســرافیل» و «دیابولیــک رومئــو و ژولیــت»
تقدیــر « :نانــا بوتخــوزی» بــرای بــازی در نمایــش «در
اعمــاق»
نمایشنامه نویسی
برگزیــده« :حســین پاکــدل» بــرای نــگارش نمایشــنامه
«کابــوس حضــرت اشــرف»
تقدیــر ( :نمایشــنامه اقتباســی) «ســیاوش پاکــراه» بــرای
نــگارش نمایشــنامه «صــور اســرافیل»
کارگردانی
برگزیــده « :جــرزی زون» بــرای کارگردانــی نمایــش
«همســرایی یتیمــان»
تقدیــر « :عامــر مســافر آســتانه» بــرای کارگردانــی
نمایــش «صــور اســرافیل»
جایزه ویژه بین الملل
برگزیــده  :نمایــش «خانــه ابــری» بــه کارگردانــی
مشــترک «ســیامک احصایــی» و «حمیــد پــوراذری»از
ایــران  ،نمایــش «همســرایی یتیمــان» بــه کارگردانــی
«جــرزی زون» از لهســتان

برگزیدگان بخش مسابقه نمایش های محیطی جشنواره تئاتر فجر
تئاتر محیطی
طراحی فضا و فضاسازی
برگزیــده « :ســعید بهنــام» و «نســیم ریاضی» و «نســرین
فرشــباف» بــرای نمایــش «برگــرد مــرا ببین»
موسیقی
هیأت داوران در این بخش انتخابی ندارد.
طرح و ایده
برگزیــده « :حســین توازنیــزاده» بــرای طــرح و ایــده
نمایــش «پروانــه»

تئاتر شورایی
برگزیــده  :گــروه نمایــش «داســتان مــردم» بــه
کارگردانــی «پیــام عزیــزی»

نمایش های آلترناتیو

برگزیــده  :گــروه نمایــش «مــوزه گــردی» بــه کارگردانــی
«رضــا غیور»

بازیگری زن
برگزیــده « :تینــا یونستبــار»« ،پرســتو قربانــی» و
«آبــان حســینآبادی» بــرای نمایــش «پروانــه»
تقدیــر « :مــارال عبــادی» و «نیلوفــر ندایــی» بــرای
نمایــش «برگــرد مــرا ببیــن»
بازیگری مرد
برگزیــده « :بانیپــال شــومون» بــرای نمایــش «برگــرد
مــرا ببیــن»
تقدیر « :مرتضی ضرابی» برای نمایش «خرده ریز»
کارگردانی
برگزیــده « :ســعید بهنــام خانیکــی» و «نســیم ریاضــی»
و «شــیرین فرشــباف» بــرای کارگردانــی نمایــش «برگرد
مــرا ببیــن»
جایزه ویژه محیطی
گــروه نمایــش «بــزم و رزم» بــه کارگردانــی «ابوالفضــل
طبســی» از ســبزوار
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برگزیدگان بخش مسابقه نمایش های محیطی جشنواره تئاتر فجر

بازیگری زن :
برگزیده « :رستا رضوی» برای نمایش «فیش»
تقدیر « :دالرام ترکی» برای نمایش «زیرزمین»

تئاتر خیابانی
موسیقی
برگزیــده « :احمــد جعفــری» بــرای نمایــش خیابانــی
«مســتند پخــش نشــده میــرزا»
تقدیر « :علی سینا رضانیا» برای نمایش «فیش»
طراحی فضا و فضاسازی :
برگزیــده « :مســعود براهیمــی» و «جــال کاشــانی»
بــرای نمایــش «زیرزمیــن»
طرح و ایده :
برگزیــده « :کاوه مهــدوی» بــرای طــرح و ایــده نمایــش
«فیــش»
تقدیــر« :مســعود براهیمــی» بــرای طــرح و ایــده نمایــش
«زیرزمین»
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بازیگری مرد :
برگزیده « :فرامرز قلیچ خانی» برای نمایش «فیش»
تقدیــر « :مهــدی ضیائیانپــور» بــرای بــازی در
نمایشهــای «مســتند پخــش نشــده میــرزا» و «چهــار
طبقــه»
تقدیــر « :محمدهــادی عطایــی» بــرای نمایــش «چهــار
طبقــه»
تقدیــر « :امیــن چــاه شــوری» بــرای نمایــش «هرچــی
ســنگه مــال پــای لنگــه»
کارگردانی
جایــزه ویــژه داوران « :ابوالفضــل طبســی» بــرای نمایــش
«بــزم و رزم»
برگزیــده « :مســعود براهیمــی» بــرای نمایــش
« ز یر ز میــن »
تقدیــر « :محمدهــادی عطایــی» بــرای نمایــش
« چها ر طبقــه »

دریافت جلد اول ویژه نامه ی سی و پنجمین جشنواره ی تئاتر فجر

برای دریافت جلد اول ویژه نامه تئاتر فستیوال کلیک کنید
Theaterfestival.ir
telegram.me/theaterfestival
www.instagram.com/theaterfestival.ir
www.instagram.com/theaterfestival_rd
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