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مجله تئاتر  را در منزل ببینید
خوانندگان عزیز، مجله تئاتر و اخبار دقیقه به دقیقه سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر را 
هر دقیقه ای كه دوست داشتید در منزل مطالعه كنید. شهروندان محترم تهران و سراسر كشور كه 
به دلیل مشغله یا دوری مسافت قادر به تهیه مجله سی امین جشنواره نیستند، می توانند از اینترنت 
آن را روی سایت جشنواره مشاهده كنند. عالوه بر این اخبار لحظه ای جشنواره، گفت وگو ها و ساعات 

www.fitf.ir اجرا ها نیز روی سایت قابل رؤیت است. آدرس سایت جشنواره تئاتر فجر

نمایش های باغ هنر
باغ هنر امروز در پی جذب تماشاگرانی بیشتر 
از دی��روز خود اس��ت. این فضا، امروز ب��ا 4 اجرا 
میزبان مخاطبان است. باغ هنر خانه هنرمندان، از 
ساعت 30 : 15 میزبان اجرای نمایش »میعادگاه« 
به کارگردانی حسین عبداللهی و احمد صمیمی 
از فوالد ش��هر است و در س��اعت 16 نیز نمایش 
»مجلس شبیه خوانی جولیوس سزار« به کارگردانی 
اصغر گروسی ازنظرآباد اجرا خواهد داشت. باغ هنر 
از س��اعت 30 : 16 اجرای نمایش »آریو برزن پاتو 
زمین نزار« به کارگردانی سعید خیراللهی از دهلران 
را میزبانی می کند و نمایش »یک تن بال پروانه« 
به کارگردانی محمد و سعید خیراللهی از دهلران 

نیز از ساعت 17 اجرا خواهد شد.

استقبال بی نظیر از پنجمین روز
امروز جشنواره در حالی ششمین روز خود را 
سپری می كند كه دیروزاستقبال از نمایش های 
صحن��ه ای و آثار خیابانی در اوج بود. تا قبل از 
روزپنجم، آثار خیابانی بیش��ترین استقبال را 
داشتند، اما از روزپنجم به ناگاه سیل استقبال 
ازنمایش هایی همچون »خاموش��ی دریا« كار 
نیم��ا دهق��ان، »پاورقی« احم��د كچه چیان، 
»پری« از جواد ن��وری و خیراهلل تقیانی پور رو 
به فزونی نهاد و تماشاگرانی را پشت در سالن 

نگاه داشت.
2 نمایش خاموش��ی دریا و پاورقی ناچار به 
اجرای سوم شدند و نمایش پری نیز بااستقبال 

كم سابقه مخاطبان خاص و عام روبه رو شد.

 عالقه 
اکسیر پیشرفت

یکی از فرایندهای قابل اشاره در سه دهه گذشته 
ظه��ور جدی��ت در فرایند آموزش��ی، افزای��ش باالی 
دانشجویان و هنرمندان و توسعه فارغ التحصیالن است. 
با این حال مس��ئله جدیت در فرایند آموزش��ی از دو 
منظر قابل بررسی است. این که هنرجو با تمام جدیتی 
که دارد، راهنمای خوبی نداشته باشد، موفق نمی شود. 
عامل دوم حضور معلم و مدرس خوب در کنار جدیتی 
است که هنرجو دارد. البته اساسًا هر معلمی می خواهد 
ش��اگردان خوبی را تربیت کند، اما برخی نمی توانند، 
چون ش��یوه پرورش اس��تعداد را نمی دانند. در مقابل 
برخی مدرس��ان که اصاًل مسئله شان تربیت شاگردان 
نیست! به هر حال یک معلم مهم ترین وظیفه اش انتقال 
دانش و تکنیک های این رشته است، هرکسی هم روش 

خود را دارد.
م��ا در ای��ن س��الیان ش��اهد حض��ور هنرمندان 
ارزشمندی بوده ایم؛ همه این ها ناشی از توسعه دانش، 
تئ��وری و آموزش اس��ت. با این ح��ال و در کنار همه 

عوامل پیشرفت »عالقه« حرف اول را می زند.
درست است که بعضی آموزشگاه ها و یا دانشگاه ها 
هنرمندان بزرگ��ی را تربیت می کنند، حتی آنها را به 
سمت تحصیل در رشته های هنری در دانشگاه ها سوق 
می دهند. اما اساس��ًا هنرمند ش��دن، مربوط به عشق 
و عالقه ای اس��ت که هنرجو دارد. ش��اید بتوان گفت 
آموزشگاه های هنری و یا دانشگاه های هنری در دروسی 
که آموزش می دهند، مشترک هستند. تنها چیزی که 
س��بب می ش��ود، یکی بر دیگری ارجحیت پیدا کند. 
جدی گرفتن فرایند آموزش است. با این حال در این 
س��الیان هنرمندان کثیر و شاخصی در حوزه دانشگاه 

تربیت شده و کارهای جالبی ارائه کرده اند.
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طی 5 روز از برگزاری جشنواره هزاران عابر و رهگذر درحال عبور به صفوف تماشاگران تئاتر پیوستند و این امر در جریان آثار 
صحنه ای نیز تأثیر گذار بوده است.  به گفته برخی از تماشاگران این آثار در برخی از موارد، تماشاگر و بازیگر نمایش ها هم اشتباه 

گرفته می شود و این امر ناشی از شور مردمی نسبت به آثار تئاتری و برگزاری سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر است.
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تبلیغاتسطحتهرانمردمرابهتئاترآورد
تبلیغات محیطی سطح شهر در آمدن تماشاگران 

به سالن های تئاتر نقش اساسی داشته است.
خبرن��گار مجل��ه تئاتر دی��روز در گزارش��ی از 
تبلیغات مناطقی همچون خیابان مدرس، پل ظفر، 
ضلع شمالی حكیم مقابل پردیسان و ضلع غربی آن 
به عنوان مناطقی متأثر ازتبلیغات محیطی سی امین 
جش��نواره بین الملل��ی تئاتر فجر یاد ك��رد. مردم 
ای��ن مناطق در خودروهای خ��ود به طور خودآگاه 
وناخودآگاه با بیلبرد های تبلیغاتی جشنواره روبه رو 
شده و همین مسئله باعث بحث و ابراز نظر درباره 
جشنواره و آمدن بسیاری از تماشاگران برای دیدن 

آثار خیابانی یا صحنه ای شده است.
همچنی��ن تبلیغ��ات محیط��ی من��درج روی 
مختل��ف  خط��وط  ش��ركت واحد  اتوبوس ه��ای 
تبلیغات سطح شهر را پوشش داده و بار تبلیغی و 

اطالع رسانی جشنواره را افزایش داده است.
وحید لك، مدیر تبلیغات جشنواره، تأثیرات 
تبلیغی سطح شهر را ناشی از شناسایی جامعه 
ه��دف می داند. به گفت��ه او،  تبلیغات در محیط 
متمركز مردمی جواب داد و همین امر ناشی از 
شناس��ایی آن جامعه هدف بوده است. او گفت: 
مكان های��ی همچون قطارهای ش��هری و مترو 
مورد توجه واقع ش��د. زیرا روزانه انبوه جمعیت 
از این وس��یله نقلیه عمومی اس��تفاده می كنند. 

بنابراین بخش��ی از تبلیغ��ات به صورت بنرهای 
تبلیغی، تیزرها، پوس��ترهای جشنواره و...دراین 
م��كان نصب ش��د. دومین وس��یله پر مخاطب 
مردمی اتوبوس های ش��هری ب��ود. بنابراین در 
مرحل��ه دوم تبلیغات در س��طح زمین صورت 
گرف��ت. برای این نوع تبلیغ��ات حدود 4 الی 5 
هزار اتوبوس در اختیار قرار گرفت. بخش س��وم 
امكانات ش��هری ثاب��ت بود. س��ازه های پورتال 
شهرداری و... كه به وسیله بیلبورد، پوستر و... با 

همكاری اتوبوسرانی صورت گرفت. بخش سازه ها 
با هماهنگی اداره ارش��اد اس��المی شهر تهران 
صورت گرفت. همچنی��ن اداره تبلیغات وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی و س��ازمان زیبا سازی 
شهر تهران، شهرداری های مناطق كه سالن های 
جش��نواره در آن مناطق بود به مبحث تبلیغات 
کمک کردند. همچنین معاونت امور اجتماعی و 
فرهنگی شهرداری تهران نیز جشنواره را در این 

امر یاری كردند.

اسیر یك وسوسه 
عاشقانه به نام تئاتر

داریوش فرهنگ گفت: »دل س��وخته داند كه دل 
سوخته چون است؛ من اسیر یك وسوسه عاشقانه ای 

به نام تئاتر هستم.«
این كارگردان و بازیگر باسابقه تئاتر و سینما با بیان 
این مطلب به پایگاه رس��می اطالع رس��انی سی امین 
جشنواره بین المللی تئاتر فجر گفت: »تئاتر، هنر دیرینی 
است و قرن ها است به فعالیت خودش ادامه داده است. 
بس��یاری از هنرها از جمله سینما در اصل وامدار تئاتر 
است. استفاده از اصل درام در نگارش فیلمنامه، طراحی 
میزانس��ن، نحوه داس��تان گویی در س��ینما و حضور 
بازیگران زبده تئاتری در س��ینما همه نشان از جایگاه 

تئاتر و تأثیر آن بر سینما دارد.
 امروزه جهان سینما و جهان تئاتر از یكدیگر الهام 
و تأثیر می گیرند و در خیلی از تئاترهای مدرن امروزی 
نگاه س��ینمایی و ایجاز گونه دیده می ش��ود. به نوعی 
تئاتر ایجاز را از سینما آموخت و سینما درام را از تئاتر 

آموخت.«
فرهنگ با اش��اره به علل دوری چند س��اله اش از 
تئاتر گفت: »متأس��فانه از تئاتر دلزده شده ام. زیرا من 
اسیر یك وسوسه عاشقانه به نام تئاتر هستم؛ زیرا هیچ 
كارگردان تئاتری نمایش نامه بزرگی مثل »گالیله« را با 

یك ماه تمرین در هیچ كجای جهان اجرا نمی كند.

نمایش های 
محوطه تئاتر شهر

محوطه تئاتر ش��هر تهران امروز خود 
را برای یک روز پر تماش��اگر دیگر آماده 
می کند. نمایش های محوطه تئاتر شهر 
طی این روز بیشترین جمعیت عابران و 
شهروندان در حال گذر خیابان های مجاور 

را به تئاتر شهر آورده اند. 
ام��روز در محوط��ه مجموع��ه تئاتر 
شهر؛ در ساعت 30 : 15 نمایش »یک تن 
بال پروانه« به کارگردانی محمد و سعید 
خیرالله��ی از دهل��ران اجرا می ش��ود و 
درس��اعت 16 نمایش »شاخ توشاخ« به 
کارگردانی مهدی کش��میری از بجنورد 

اجرا خواهد شد. 
نمایش »دس��تبند« ب��ه کارگردانی 
محمدعل��ی صادق حس��نی از الهیجان 
در س��اعت 30 : 16 اجرا می رود و نمایش 
»میع��اد گاه« ب��ه کارگردان��ی حس��ین 
عبداللهی و احمد صمیمی از فوالدشهر 

نیز در ساعت 17 اجرا خواهد شد.
پارکینگ تاالر وحدت نیز در س��اعت 
30 : 18 میزب��ان نمای��ش »داس��تانک« 
به کارگردانی روح اهلل سنایی و امیر حسین 

شفیعی از شهر ورامین است.

اجرای 9 نمایش صحنه ای 
در سالن های پایتخت

امروز دوش��نبه هفدهم بهمن م��اه 9 نمایش صحنه ای 
همزمان با ششمین روز جشنواره در سالن های مختلف سطح 
ش��هر روی صحنه می روند. »دوران تیرگی« نوشته و کار آوا 
گیاتتی و نیکوالتوفلینی ازایتالی��ا به مدت 45 دقیقه در تاالر 
اصلی تئاتر ش��هر طی دو اجرا به روی صحن��ه می رود.زمان 
اجرای این نمایش س��اعات 18 و 21 اس��ت. همچنین تاالر 
چهارسو در س��اعت های 18 و 30 : 20 دقیقه میزبان نمایش 
»دراکوال« از س��تاره پسیانی است. »بیست هزار فرسنگ زیر 
دریا« به نویسندگی و کارگردانی جوزپه دی بودو از ایتالیا در 
ساعات 17 و 30 : 19 مهمان تاالر قشقایی است. همچنین تاالر 
سایه در س��اعت های16:30و 19 مهمان نمایش »یک دوم« 
به کارگردانی محسن افشار از شمیران است. نمایش »خیال« 
به کارگردان��ی حمیدرضا نعیمی نیز طی س��ه اجرا به کارگاه 
نمایشی تئاتر ش��هر می آید. اجرای اول به مدت 15 دقیقه و 
به زبان انگلیسی است. اجرای دوم و سوم در ساعت های 16 و 
30 : 18 خواهد بود. همچنین تاالر مولوی در ساعت های 17 و 
30 : 19 دقیقه میزبان نمایش »چاقوی دم کرده شب« کار رضا 
کرمی زاده از یاسوج است. نمایش »ویران« به گارگردانی یوسف 
باپیری نیز به تاالر استاد سمندریا ایرانشهر می رود. این نمایش 
طی ساعت های 17 و 20 به اجرا در می آید. »آنالیز« نوشته و 
کار عدالت فرزانه نیز طی ساعت های 16 و 19 به تماشاخانه 
مهر حوزه هنری می رود. همچنین تاالر حافظ میزبان نمایش 

»درجست وجوی تاریخ تولد و انقراض ماموت ها« است. 
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یورگاس نانوریس

قوم آریا قوی است

گفت و گو به انگلیسی
صدف پورایلیایی

یورگاس نانوریس بازیگر و كارگردان حرفه ای تئاتر یونان است. وی در 10 سال اخیر اجراهای زیادی در سینما، تلویزیون و 
تئاتر داشته است. از جمله كارگردانی سه دوره و بازیگر سریال رازهای پنهان است. او به همراه دستیارش  آرش حامدیان 

به ایران آمده و در 10 سال گذشته در حوزه تئاتر فعالیت داشته است. روزهای گذشته یورگاس نانوریس، کارگاه »بدن در 
سایه ها« را برپا کرد. وی در گفت وگو با مجله تئاتر به مباحث تخصصی این حوزه پرداخت.

ï آیا در كارگاه شما تمرین هایی درباره حس های مختلف از خنده تا عصبانیت را 
با تأكیدات نوری دنبال می كردید؟

 بله. من می خواس��تم با یك نور چراغ قوه از فاصله به احس��اس های مختلف انسانی 
بپردازم. من صورت بازیگر را به معنای ماسك تصور می كنم.  بنابراین قصد داشتم كه 

صورت بازیگر به یك ماسك تبدیل شود و با واكنش های ماهیچه های صورتش 
بتوان احساس های اغراق شده ای را زیر یك نور نشان دهد. زیرا یك هنرمند باید 
بتواند از طریق بدنش بازی بهتری داشته باشد. توانایی های بدنش را بشناسد. 

مفهوم ها از طریق میمیك خود را نشان دهد.
ï لحظاتی كه بازیگ�ران در زیر نور چراغ قوه قرار می گیرند،  با 
تأكید نوری میمیك های خاصی به خود می گیرند و روندی همچون  

تیتراژ یك فیلم را بازی می كنند.  
بله. ما دقیقًا به دنبال درك این اتفاق هستیم. 

ï بنابراین دنیای سینما و تئاتر نزدیك می شود؟ 
بله. زیرا ما از چراغ قوه به عنوان دوربین استفاده 

می كنیم. 
ï آی�ا می ت�وان گفت كارگاه ش�ما 

چیزی شبیه پرولوگ نمایش های تئاتر 
یونان است؟ 

خب، این هم یك نظریه اس��ت. اما 
تص��ور می كنم چون ما ب��ا نور تالش 
كردیم فاصله ای بس��یار زیاد را نشان 

دهیم، این نظریه را متبادر كردید. 
ï بحث تمركز در تئاتر با این 

تمرینات صورت می گیرد؟
بل��ه، كمك بس��یاری ب��ه تمركز 

می كند. اما هدف كارگاه ما رسیدن به یك شیوه اجرایی بدون وجود یك فضای تئاتری است. 
ï چرا این كارگاه را برای برگزاری پیشنهاد دادید؟ 

زیرا در تالش بودیم تا تئاتری را تولید كنیم بدون هیچ امكانات تئاتری. 
البته این كارگاه هم تئاتر نیس��ت اما چیزی شبیه تئاتر هست. ما نور، 
صحنه، لباس و.. نداشتیم. اما ما تالش كردیم تنها با بروز احساس ها 
بتوانی��م تئاتری را نش��ان دهی��م. تئاتری كه اعض��ای این كارگاه 

شخصیت های آن باشند. در این نمایش ما چیزی نداریم. 
ï پروسه برگزاری كارگاه چگونه خواهد بود؟ 

در مرحله اول  تالش كردیم تا یكدیگر را در كارگاه بشناسیم. 
بنابراین همه به هم معرفی شدند. تا بتوانند بیشتر ریلكس باشند. 
زیاد در تمرین ها احساس غریبگی نكنند. سپس همه به یك آرامش 
رسیدند و دیگر استرس نداشتند. من خودم هم از كشور دیگر با دیدگاه 
و فرهنگ دیگری آمدم. مس��ئله بعدی توجه به س��ایه ها و احساس های 
انسانی بود. سپس مونولوگ هایی را در نظر گرفتیم. تا آنها را آماده 
كنن��د و م��ا در حین ب��ازی آن مونولوگ ها را جه��ت دهی كنیم. 
به ج��ز آن، بازی های تئاتری را نیز مد نظ��ر قرار دادیم. این بازی 
تكنیك های خاصی دارد.  با هر گروه و جامعه ای این تمرین ها 
فرق دارد. در ایران با توجه به ش��خصیت های ایرانی متفاوت 
خواه��د  بود. همچنی��ن تمرینات فی البداهه انج��ام دادیم. 
مجموعه ای از تمرینات تئاتری، آوازخوانی، ریلكسیشن، درك 

خود روی صحنه و... را كار كردیم. 
هنر ایرانیان از ریش��ه های فرهنگی و دستمایه های تمدن 
کهنسال آنان ناشی می شود؛ قوم آریا قوی است. بازیگران ایرانی 
بس��یار توانا و قدرتمند هستند و از اینكه در ایران هستم احساس 

خوشحالی می كنم كه می توانم با فرهنگ ایرانی آشنا بشوم.
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گفت وگو با شهرام كرمي 
داور بخش نگاه ویژه مسابقه تئاتر خياباني  

تماشاگر داور است
ï آقاي شهرام كرمي، جایگاه بخش نگاه ویژه را 

چگونه ارزیابي مي كنید؟
اعتقاد دارم  یكي از نقاط قوت جش��نواره سي ام فجر 
وجود بخش نگاه ویژه اس��ت. ای��ن بخش  منجر به ایجاد 

فرصت براي جوانان تئاتري مي شود. 
ï كیفیت آثار در این بخش چگونه بود؟ 

آثار بسیار خالقانه اي در این بخش شركت كرده بودند. 
اگ��ر محدودیتي براي انتخاب 12 اث��ر نبود حتي دو برابر 
آثاري كه انتخاب ش��ده را مي توانس��تیم براي حضور در 
جش��نواره معرفي كنیم چرا كه كیفیت آثار بسیار خوب 

بود.  
ï نحوه داوري در جشنواره فجر چه ویژگي هایي 

دارد؟ 
 اس��اس نوع داوري در جشنواره ها بخصوص جشنواره 
فجر با داوري آثاري كه در جش��نواره هاي خارج از كشور 
اجرا مي شود، متفاوت است. عمده آثاري كه در جشنواره ها 
قضاوت مي شود، عمدتًا براي نخستین بار شركت كرده اند 
ام��ا در خارج از كش��ور ی��ك اثر پ��س از اجراهاي متعدد 
مي تواند در یك جش��نواره شركت كند. بنابراین در طول 
اجراها  دستخوش تغییرات خاص شده است، اما در ایران 
داوري ها پیش از اجراي عمومي آثار اس��ت؛ در نتیجه این 
مس��ئله در شكل و نحوه داوري ها و همچنین كیفیت آثار 

تأثیرگذار است. 
ï تأثی�ر اج�راي عموم�ي در كیفی�ت كارها را 

ارزیابي كنید. 
یك اثر پس از اجراي عمومي تكمیل مي شود. همواره 
یك فرمول قدیمي وجود داش��ته اس��ت؛ این كه اجراهاي 
هفته اول هنوز آن پختگي الزم را ندارد، اما نمایش درطول 

اجراها منس��جم مي ش��ود. یك اجرا با حضور تماش��اگر 
مراحل تكمیلي خود را طي مي كند. مهم ترین عنصر بحث 
تكنیكي است. به نظرم بعد از اجرا هاي عمومي قضاوت بر 
یك اثر متفاوت خواهد بود؛ از سوي دیگر در هنر معیارهاي 
یکسان براي قضاوت وجود ندارد. مهم ترین معیار مخاطب 
است.  بنابراین اصول و تكنیك براي راضي كردن مخاطب 

استفاده مي شود. 
ï تعریف شما از بخش نگاه ویژه چیست؟ 

نگاه ویژه بخشي متعلق به جوانان  تازه كار بود. كساني 
كه تاكنون فرصتي براي دیده شدن نداشتند. براي این كه 
اج��راي یك نمایش را تجربه كنند، آث��ار خالقه اي را هم 
تولید كردن��د. در واقع این بخش فرصتي  براي گروه هاي 

شهرستاني است. 
ï روند برگزاري جش�نواره فج�ر را در طول 30 

سال گذشته چگونه بررسي مي كنید؟  
روند برگزاري جش��نواره فجر روبه رش��د بوده اس��ت؛ 
در 10 س��ال گذشته جشنواره ها بخصوص جشنواره فجر 
از رش��د كیفي و كمي قابل مالحظه اي برخوردار بود، اما 
جشنواره فجر مهم ترین جشنواره تئاتر كشور است. كسي 
نمي تواند تأثیرگذاري این جش��نواره  را در رش��د تئاتر و 
در جش��نواره هاي تئاتري دیگر كتمان كند. همه اتفاقات 

تأثیرگذار اس��ت. همه هنرمندان و عالقه مندان تئاتر از 
برگزاري آن استقبال مي كنند. در سایر جشنواره هاي 

دیگر از جمله جشنواره تئاتر خیاباني، جشنواره 
آئیني سنتي، جشنواره كودك و نوجوان  و... 

هم همین روال اس��ت، اما نباید تعدد 
و تنوع جشنواره ها به صورت 

افزایش  تصاعدي  

یابد. 
ï ب�ا توج�ه ب�ه گذش�ت 30 س�ال از برگزاري 
جش�نواره اولویت اجرایي  با چ�ه نوع موضوعاتي 

است؟ 
فراموش نكنیم جشنواره فجر برآیند تئاتر كشور است.  
در تعریف كلي آن  ما پیروزي انقالب را جشن مي گیریم. 
در عین حال یك جشن  ساالنه تئاتري  و یك مفهوم كلي 
اس��ت. بنابراین باید موضوعاتي را انتخاب كنیم كه درباره 

انقالب اسالمي باشد. 

شهرام كرمي، نمایشنامه نویس و 
كارگردان طي این سالیان در كنار آثار 
تولیدي فعالیت هاي اجرایي مستمري 

داشته است. كسوت دبیر جشنواره 
كودك تا مدیریت هاي دیگري در 

كارنامه اجرایي او مشهود است. با 
این حال بخش زیادي از فعالیت هاي 

اجرایي او در حوزه داوري آثار 
جشنواره ها بوده است. او امسال داور 

بخش نگاه ویژه و مسابقه تئاتر خیابانی 
ایران را عهده دار بود...

5   مجله سی امين
جشنواره بين المللي تئاتر فجر



 جواد رمضاني
مدیر هماهنگي جشنواره سي ام

بليت گروه هاي خارجي 
زودتر تهيه شد

ابراهيم حسيني
مدیر بخش

 پوستر جشنواره:

ï در بخش هماهنگي بین الملل چه مسئله اي حائز اهمیت است؟
ما در بخش بین الملل با تنوع گروه ها مواجه بودیم. آنچه كه در عین اهمیت دشوار به نظر مي رسید، مسئله هماهنگي با گروه ها، 
بخش تشریفات و... بود. ضمن آن كه با حضور نیروهاي قوي در بخش بین الملل هماهنگي ها صورت 
گرفت تا اطالعات الزم نسبت به بارو آكسسوار گروه هاي خارجي استخراج شود براي این كه هماهنگي 
براي ورود آنها به ایران اتفاق بیفتد. همچنین بلیت گروه هاي خارجي زود تر تهیه شد.  از دیگر مسائلي 
كه همواره داراي اهمیت خاصي است، پذیرا بودن و پاسخگویي به سؤاالت بخصوص گروه هاي ایراني- 

شهرستاني ها بود. گروه هاي شهرستاني انتظاراتي داشتند كه باید برطرف مي شد. 
ï بحث هماهنگي ها با چه دیدگاهي صورت گرفت ؟

 بحث هماهنگي ها بسیار منظم بود. تمام جریان هاي هماهنگي  یك یا دوماه زود تر 
شروع شد. تمامي هماهنگي ها در راستاي  همكاري با كمیته هاي مختلف  و همراستا 
شدن فعالیت هاي  آنها بطور منظم  صورت گرفت. در بخش شهرستان ها استقبال از 
گروه ها، هماهنگي هتل ها و پذیرایي از گروه ها در شهرستان ها به خوبي انجام شده 
است. در بحث هماهنگي ها مؤسسه توسعه هنرهاي معاصر نیز پشتیبان بخش هاي 

مختلف بود.  
ï اهمیت جشنواره سي ام را در بحث هماهنگي چگونه لحاظ كردید؟ 
رویداد امسال سي امین جشنواره فجر و براي سالگرد انقالب است. ما از ابتداي 
س��ال برنامه ها و تدابیري را براي هرچه منظم تر و با ش��كوه تر برگزار شدن آن  درنظر 
گرفتیم. بنابراین كنداكتور اجرایي و روند كلي اجرایي آن زودتر و حرفه اي تر است. كمیته ها 

و تمامي موارد اجرایي بخوبي در مسیر هدایت جشنواره قرار گرفتند.

ï انتخاب داوران بر چه معیاري صورت گرفت؟
داوران از س��ه نسل گذشته، پیشكس��وتان و گرافیست هاي پوستر تئاتر انتخاب شدند بنابراین سالیق مختلف را در نظر 

گرفتیم.
ï در مورد چگونگي راه اندازي بخش پوستر توضیح دهید.

این بخش در س��ه س��ال پیاپي به صورت كاماًل حرفه اي برگزار ش��ده است، در نتیجه جایگاه ویژه اي در 
جشنواره فجر داریم. ما در فراخوان داوران، جوایز و... را مشخص كردیم و براساس روزشمار تعهدات خود را 

انجام دادیم در نتیجه در طول سه سال گذشته اعتماد گرافیست ها به این بخش جلب شده است.
ï در طول چند سال گذشته حضور هنرمندان شهرستاني چگونه بود؟

هنرمندان شهرستان در این بخش همواره حضور پرتالشي داشتند؛ سال گذشته جایزه اول را 
هنرمندي از شهرستان مشهد دریافت كرد. بنابراین شهرستاني ها پا به پاي هنرمندان تهران در 

این بخش شركت مي كنند؛ هرچند مسابقه بهانه اي براي ارزشگذاري پوسترهاي تئاتري است.
ï از وضعیت آثار ارسالي بگویید.

بخش پوس��تر رقابتي است، رقابت بین پوستر نمایش هاي صحنه اي، بخش خیاباني و 
پوسترهاي مربوط به تئاتر! امسال 79 طرح با 232 اثر در این بخش شركت كردند.از این 
تعداد 66 طراح با 172 اثر در بخش مسابقه شركت دارند. مابقي آثار در بخش مرور قرار 

گرفتند.

جهاني نگاه كردیم
ï حسین مسافر آستانه

دهه 80 در میان دهه هاي س��پري شده قابل 
تأمل و بررس��ي خاص اس��ت. دهه رش��د و بروز 
استعدادهاي نسل جوان، دوبرابر شدن جمعیت 
خانواده تئاتر، وسعت، حجم كثیر، گستردگي 
و درعین حال مواجهه ب��ا یك بودجه تعریف 

شده!
در دهه س��وم از نظر كیف��ي كارهاي قابل 
توجه��ي با موضوعات جهان��ي ارائه كردیم كه 

م��ورد توجه جهان هم قرار گرفت. بس��یاري از 
فعالیت ه��ا، جش��نواره ها و رویدادهاي فرهنگي 
تئات��ر، فعالیت ه��اي خود را به ص��ورت جدي و 
كیفي دنبال كردند. مقبولیت تئاتر در دهه  سوم 
هم به لحاظ كیفي و هم به لحاظ كمي قابل اشاره 
است. ما در این دهه با سیل عظیمي از هنرمندان 

تئاتر سراسر كشور روبه رو شدیم. 
تعداد هنرمندان تئاتر دو برابر شد. ضمن آن كه 
امروزه هنرمندان اقشار سني جوان و نوجوان هم 
به فعاالن عرصه تئاتر پیوسته اند. ما امروزه شاهد 

بروز و ارائه توانایي هاي این نسل هستیم.
در این میان بزرگ ش��دن خانواده هنرمندان 
تئات��ر در مواجه��ه با امكان��ات و بودج��ه تئاتر 
كشور، مش��كلي بزرگ اس��ت. بودجه، امكانات، 
سیاس��تگذاري ها، حمایت ه��ا و... همه در حد و 

اندازه حجم و كمیت خانواده تئاتر نیست.
همانطور كه تئاتر كش��ور بارور شده است، ما 
با بالندگي آن مواجه هستیم اما برخي از گروه ها 
در مواجه��ه ب��ا كمبود ها به ناچ��ار حالت انفعال 
گرفته اند. بسیاري از گروه هاي تئاتري در تهران و 
شهرستان ها تنها یكبار در سال نمایش هاي خود 

را اجرا مي كنند!
بطور كلي از ده��ه 80 مي توان به عنوان دهه 
جمع شدن بسیاري از فعالیت ها در دل جشنواره 
فجر یاد كرد. این دهه را مي توان اعتالي جشنواره 
فجر به عنوان عصاره تئاتر نامگذاري كرد؛ دوره اي 
كه گروه هاي كثیر و مختلفي اجرا هاي خود را در 

صحنه فجر معرفي كردند.

تحلیلیک
جواد رمضانی، مدیر هماهنگی 

جشنواره، تلقی خاصی از 
برگزاری امسال دارد؛ تعامل 
حسنه با استان ها و مناطق 

مختلف ایران از جمله مباحث 
اوست. او همچنین تعامل با 

بخش بین الملل و هماهنگی 
حضور گروه های خارجی را بهتر 

از دوره های گذشته می خواند.

ابراهیم حسیني، ریشه اي تر به پوستر نگاه مي كند، او این هنر را در كنار تئاتر گونه اي هویت مي خواند؛ گونه اي از 
اصل و سند حركتي حرفه اي كه در زمان ماندگار است و تئاتر را با آن مي توان مرور كرد. او از سوي دیگر بخش 

پوستر جشنواره را پر استقبال مي داند و به مشاركت سراسري هنرمندان در این حوزه اشاره دارد.

79 نفر سند تئاتر زدند
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احمد كچه چيان عنوان كرد:

رفت و آمد باالی تئاتر ایران و دنیا
پاورقی كار احمد كچه چیان در بخش تجربه های 
نو با اس��تقبال گسترده مخاطبان خاص و عام تئاتر 

روبه رو شد.
ای��ن نمایش دیش��ب به ش��كل ناگهان��ی مورد 
اس��تقبال مخاطبان قرار گرفت و باعث ش��د ده ها 
تماشاگر افزون بر ظرفیت صندلی های تاالر قشقایی 

به این سالن شهیر تهران رو آورند.
كچه چیان كه تا دقایق 90 جش��نواره مش��غول 
تمرین و اتوده��ای گروهی بود، روزه��ای موفق را 
پشت سر گذاشت. این نمایش قرار بود طی دو اجرا 
در س��اعت 17 و 30 : 19 دقیق��ه روی صحنه بیاید 
اما به دلیل ازدحام تماش��اگران، كار به اجرای سوم 

كشید.
كچه چیان خود در گفت وگویی یادآور شد: »سال 
گذش��ته با كارگردانی نمایش »تریو« در جشنواره 

تئاتر فجر ش��ركت كردم و امسال 
نیز طرح نمایش »پاورقی« را برای 
شركت در بخش تجربه های نو ارائه 
دادم و براساس این طرح تمرینات 

نمایش را شروع كردم.«
»گروه ه��ای  داد:  ادام��ه  وی 
شركت كننده دربخش چشم انداز 
ب��ه دلیل ماهیت این بخش اجرای 
عمومی تضمین ش��ده ای دارند اما 
حس��ن بزرگ بخ��ش تجربه های 
نو ش��كل گرفتن نمای��ش در روند 
تمرین اس��ت كه موجب به وجود 
اتفاق��ات و خالقیت گروهی  آمدن 

می شود.«
این كارگردان حسن برگزاری جشنواره تئاتر فجر 
را فراوان ارزیابی كرد و توضیح داد: » در یك پروسه 
زمان��ی كوتاه، حج��م زی��ادی از نمایش ها گزینش 
می ش��وند و با دیدن اجراه��ا می توان روند برگزاری 
جش��نواره را حدس زد و از نحوه برنامه ریزی كالن 

جشنواره مطلع شد.«
وی تب��ادل گروه ه��ای داخل��ی و بین الملل را 
موجب وقوع اتفاقات خوبی در جشنواره تئاتر فجر 
دانس��ت و گفت: »بس��یاری از گروه های نمایشی 
ممكن اس��ت در طول سال اجرای عمومی داشته 
باش��ند ام��ا امکان تب��ادل اطالعات ب��ا گروه های 

بین الملل را ندارند.«
كچه چیان ادامه داد: »از س��ال 78 با بین المللی 
ش��دن جش��نواره تئاتر فجر رفت و آم��د گروه های 
خارجی و ایرانی بیش��تر شده است 
و این مهم به روند رشد جشنواره و 
به روز شدن تئاتر كشور كمك كرده 
است.« كارگردان نمایش »پاورقی« 
اف��زود: »برنامه ری��زی در هیچ یك 
از جش��نواره های معتبر بین المللی 
به شكل یك س��اله انجام نمی شود 
و ع��دم ثبات مدیریت��ی لطمه قابل 

لمسی به تئاتر كشور می زند.«
نمای��ش »پاورق��ی« ب��ا ب��ازی 
فاطمه نقوی، نازگل نادریان، سحر 
دولت شاهی و پگاه آهنگرانی به روی 

صحنه رفت.

ï دكتر اردشیر صالح پور
ه��ر ح��وزه دانش��گاه از بنیادي تری��ن 
مراكزي  اس��ت كه در رشد وتحول جامعه 
مؤثر واقع مي شود. بنابراین پیش از هرچیز 
دانشگاه ها را مورد توجه قرار مي دهند. این 
نهادها نیاز ب��ه برنامه ریزي دقیق دارند. در 
دهه هاي اخیر  دانش��گاه ها از حجم خوبي 
برخوردار ش��دند. بی��ن 10 ت��ا 14 مركز 
آموزش��ي و دپارتمان تئات��ري در تهران و 
نقاط دیگر كشور ایجاد شده است اما هنوز 
با فرایند حرفه ا ي تئاتر پیوند نخورده است. 
از س��وي دیگر مباحث تئاتر دانشگاهي با 
تئات��ر حرف��ه اي و تئاتر مل��ي فاصله دارد. 
بنابراین جریان تئاتر دانش��گاهي راه خود 
را ط��ي مي كن��د و از تئاتر حرف��ه اي جدا 
ش��ده است. باید شرایط براي پیوند این دو 
ایجاد ش��ود تا تئاتر دانشگاهي نیز در بدنه 
تئات��ر حرفه اي قرار گیرد.ب��راي این هدف 
نیازمند یك برنامه ریزي در دانش��گاه هاي 

كشورهستیم. 
 نكته بعدي این اس��ت كه دانش��گاه ها 
عمدتًا به دنبال كارهاي خارجي، اقتباسي 
و... هستند. امروز تئاتر اقتباسي  عارضه اي 
اس��ت كه در دانشگاه ها شكل گرفته است. 
در آث��ار اقتباس��ي كاره��اي گوناگ��ون با 
برداشتي آزاد از آثار بزرگ جهان همچون 
هملت، شاه لیر، مكبث و...شكل مي گیرد. 
هرچن��د فرایند تجربي اس��ت اما اساس��ًا 
به بدن��ه نمایشنامه نویس��ي لطمه مي زند. 
دانش��جویان س��عي مي كنند با روش هایي 
جدید همچون پرفورمنس و جذابیت هاي 
صحن��ه اي، آثار را اج��را كنند. در حالي كه 
درام واقع��ي در صحنه اتفاق نمي افتد. این 
اتفاق در  پش��توانه ادبیات دراماتیك تأثیر 

مثبتي ندارد.
 

دهه هاي دانشگاه 

دیدگاه

تفسیر

كچه چيان كه تا دقایق 90 
جشنواره مشغول تمرین 

و اتودهای گروهی بود، 
روزهای موفق را پشت سر 
گذاشت. این نمایش قرار 
بود طی دو اجرا در ساعت 
17 و 30 : 19 دقيقه روی 

صحنه بياید اما به دليل 
ازدحام تماشاگران، كار به 

اجرای سوم كشيد
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مجيد واحدی زاده؛ كارگردان پسر انسان

نگاه امروزی است
مجید واحدی زاده متولد 1347 اردبیل و از کارگردانان با س�ابقه درام های ترکیبی اس�ت. ش�یوه کارگردانی او مبتنی بر 
استفاده از آئین ها و دستمایه کهن و تاریخی و ترکیب آن با شیوه های کارگردانی جدید است. او چندی پیش »شبح شرقی 
سگ« را در جشنواره بین المللی صاحبدالن اجرا کرد، دیروز هم با»پسر انسان« درامی در همین مایه های ترکیبی به تاالر 

اصلی و 579 نفری تئاتر شهر آمد.

ساالر قیمتی

 آق�ای واح�دی زاده، ت�م درونمایه »پس�ر انس�ان« به چ�ه ابعادی 
می پردازد؟

داستان این نمایش به زندگی عیسی ابن مریم)ع( می پردازد، مبحث 
به صلیب کشیدن او در داستان مورد آنالیز قرار می گیرد به این که 

کاهنان یهودی وی را محاکمه می کنند و به صلیب می کشند.
 شکل روایت اثر چگونه است؟

قطعًا در درام تاریخی، برداشت های متفاوتی هست. برخی 
به براب�ر با اص�ل نگاه می کنند. اما در نمای�ش ما این ویژگی 
وجود ن�دارد؛ ما به اس�تفاده از متری�ال تاریخی به 

صورت برداش�ت مس�تقیم و نعل به 
نعل نگاه نکرده ایم.

نگاه ما به عیسی ابن 
مری�م)ع(، نگاه�ی ام�روزی اس�ت. ان�گار 
ای�ن پیامبر خدا ام�روز محاکمه می ش�ود، 
در واق�ع اش�اره ای ب�ه توطعه ه�ای کنونی 
صهیونیست هاست. ما سعی کردیم آنچه را 

در تماشاگرامروزمی بینیم، متبلور کنیم.
ب�ه طراح�ی و چیدم�ان صحنه ش�ما 

بپردازیم...
ما صحنه ه�ای زیادی داریم. این امر 
به دلیل حجیم بودن کار اس�ت. دادگاه، 

مجلس کاهنان و فضای دیگر از جمله موارد قابل اشاره هستند. بنابراین 
ناگزیر از استفاده مبتنی بر طراحی پرتابل بودیم. با این حال اگر قرار بود 

نمایش عین خود متن کار شود، 35 بازیگر نیاز داشت.
ام�ا حجم و زمان مورد انتظار مخاطب امروز ظرفیتی دارد. 
ازای�ن رو بیش�تر به فکر ایج�اذ و بازی ه�ای خالقانه بودیم. 

بنابراین این تعداد بازیگر به 18 نفر تقلیل یافت.
ش�یوه بازی گرفتن ش�ما از بازیگران برچه اسلوبی 

مبتنی است...
قصدم�ان گریز از بازیگری کالس�یک بود. هدف از 

ی شیوه بازیها رسیدن به زبان گفتار  ر ش�تا نو و
ب�ان امروزی نب�ود؛ در عین حال حفظ  ز

فاخر اهمیت داش�ت. 

بازیگری خالقه بیشتر از هر چیزی مد نظر بود.
نور هم در نمایش جنبه ای محوری داشت...

این امر به   دلیل تعدد فضاها و صحنه هاست. طبیعتًا نور نقش 
عمده ای در فضاسازی فضاهای متعدد دارد.

توصیف و تفسیر مفاهیم از نکات محوری است و نور در این 
زمین�ه جنبه محوری دارد. ما در این اج�را برای توصیف و ابعاد 
داستان از س�طوح، سایه بازی و استفاده از نور برای توصیف 

فضاها استفاده کردیم.
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اسماعيل خلج همچون گذشته هاي دور ونزدیك

بازیــگر  بــدرخش

 آقاي  اس�ماعیل خلج، درب�اره موضوع نمایش 
قطعه هاي ناتمام توضیح دهید. 

نمایش، داس�تان مش�خصي ندارد بلكه بیش�تر 
براس�اس دیالوگ ها و طرح موقعیت هاي نمایش�ي 

شكل مي گیرد. 
 ای�ن پن�ج قطعه اساس�ًا داراي یك تسلس�ل  
مشخصي نیستند، چرا هر پنج قطعه را در قالب یك 

نمایش اجرا كردید؟  
ه�ر پنج قطعه حال و هواي مش�تركي دارند، در 
واقع هر كدام یك نمایش كامل است. اما حال وهواي 
ش�خصیت هاي آن به هم نزدیك اس�ت.گویي همه 
از یك پایگاه اجتماعي هس�تند. شخصیت ها براي 
تماش�اگران  بسیار آشنا هستند. این پنج قطعه هر 
كدام بخش�ي از زندگي افرادي هستند كه شاید در 
طول روز به آنه�ا توجه  نكرده ایم و آنها از مقابل ما 
گذشته باشند. اما در این پنج قطعه با نگاه انساني و 
محبت آمیز به وضعیت آنها پرداخته مي شود. البته من 
در جایگاه نویسنده، كارگردان و بازیگر این نمایش، 

نمي توانم از بیرون موقعیت این اثر را نقادي كنم. 
 چه شد كه پس از گذشت پنج سال این نمایش 

را كارگرداني كردید؟ 
م�ن در پن�ج س�ال گذش�ته كاري كوت�اه در 
فرهنگس�راي هنر اجرا كردم.  پس ازآن به س�راغ 
بازي در فیلم ها رفتم و فرصت نوش�تن نداش�تم. تا 
9 آبان ماه كه نمایشنامه داستان هاي ناتمام را براي 

اجرا به تئاتر شهر ارائه كردم. 
 طرح موقعیت ها چگونه رخ مي دهد؟ 

ای�ن قطعه ه�ا داس�تان ن�دارد، ام�ا در ط�ول 

دیالوگ هایي كه گفته مي شود داستان خلق مي شود. 
نمایش  در  پنج قطعه شكل مي گیرد و هر قطعه  سه 
پرس�وناژ محوري دارد. در نتیجه نمایش 15 كاراكتر 

دارد.
 چرا پایان بندي ها ناگهاني است؟ 

مي خواس�تم تماش�اگر از نظر تمرك�ز فكري در 
جریان نمایش�ي حضور داشته باش�د  ضمن این كه 
چنی�ن پایاني باع�ث جذابی�ت مي ش�ود بنابراین 
دیالوگ ها آش�نا و ناگهاني هستند. به همان نسبت 
پایان بندي هرقطعه نیز ناگهاني است؛ دقیقًا زماني كه 

انتظارش را نداریم. 
 چ�را در طراح�ي صحن�ه و نورپ�ردازي ب�ه 

استلیزاسیون تأكید داشتید؟ 
ما ب�ا حداقل دكور نمایش را اجرا مي كنیم 

بنابرای�ن از ه�ر چیز اضافه پرهی�ز كردیم. 
طوري ك�ه پ�ارك را با یك نیمكت نش�ان 
مي دهی�م. ای�ن تكنی�ك را  هم�واره در 
كارهای�م لح�اظ ك�ردم. گاه�ي فضاي 
خ�وردن چ�اي را بدون وج�ود قوري، 
اس�تكان، نعلبكي و... نشان داده ایم. 
هم�واره دیالوگ ه�ا و چیدمان ه�ا 
انتخ�اب ش�ده اند ت�ا  اس�تتیك 
)زیبایي شناسي( در آن چیدمان 
پیاده  ش�ود. م�ا در طراحي نور 
آنچه را كه اهمیت داش�ت با نور 

تأكید گذاري كردیم. 
 استلیزاس�یون در كارگرداني 

چه اهمیتي دارد؟ 

در كارگرداني باید از  تأثیرگذاري به وسیله دكور 
و صحنه آرایي پرهیز كرد. به 

این وس�یله  به بازیگر و 
توانایي هاي او اهمیت 

م�ن  مي دهی���م. 
حداقل دكور را در 
بازیگران  اختیار 
مي ده�م  ق�رار 
توانایي هاي  ت�ا 
بازیگ�ران نمود 

داشته باشد.

گپ نو

اسماعیل خلج  نویسنده، كارگردان و بازیگر در شهر آستارا متولد شد. وي از 
سال 1328 وارد حوزه بازیگري تئاتر شد.وي با بازي در فیلم »یكي بود یكي 
نبود« وارد سینما شد. از نمایشنامه هاي او پاتوق، حالت چطوره مش رحیم ؟، 

گلدونه خانم، باجه، جمعه كشي، قمر در عقرب، بابلي ها، عبید زاكاني، شبات 
و... مثال زدني هستند. اسماعیل خلج پس از سال ها و با نمایش »داستان هاي 

ناتمام« در بخش مهمان سي امین جشنواره تئاتر فجر حضور دارد... 

فرزانه صالحی فر
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 سعدي افشار
آدابتاسیون آثار دنیا از سوي هنرمندان ایراني در سالیان دهه 
هفتاد و هشتاد متضمن نكات خاصي بود؛ ذهنیت آشناي تماشاگر 
غربي با متون اقتباس��ي یك��ي از راه هاي ارتباط با تماش��اگران 
بین المللي بود. از سوي دیگر تكنیك هاي نمایش ایراني در بستر 
آش��نا و تریبوني نزدیك به ذهن آن مخاطبان معرفي مي ش��د. 
كارهاي ش��اخص و قابل توجهي اجرا ش��د. این كارها عمدتًا به 
لحاظ محتوا و درونمایه آش��نا براي مخاطبان عام آن كش��ور ها 
حائز اهمی��ت بود، نكته مهمتر از آن جوه��ره دراماتیك و بافت 
نمای��ش ایراني ب��ود كه در قالب تكنیك و فرم به آثار اقتباس��ي 

تاریخ تئاتر جهان ش��كل  و تصویري خاص مي بخشید. سفرهاي 
خاطره انگیزي در این زمینه روایتگر و تداعي گر استقبال جهانیان 
از آثار ما بود؛ خوب یادم هس��ت آرین مشكین در باغي خارج از 
شهر در سالني به نام تئاتر خورشید از نمایش ما دیدن كرد. در آن 
زمان هنرمندان عرصه تئاتر آئیني- سنتي در زمینه آثار دراماتیك 
كالسیك، قصه ها و نمایشنامه  هاي شكسپیر و... كار مي كردند. این 
نمایشنامه هاي معروف را آدابته و ایرانیزه مي كردند. با ویژگي هاي 
نمایش هاي آئیني - س��نتي در قالب نمایش هاي آئیني - سنتي 
اجرا مي كردند. بنابراین براي كشورهاي دیگر هم مفهوم دراماتیك 

خود را داشت.

2راهبردارتباط

گفت وگو با عليرضا مهران كارگردان »تن« 

... و خدايي كه در اين نزديكي است
علي رضا مهران، سال 1359 در شهر تهران به دنیا آمد. وي داراي مدرك نقشه كشي ساختمان است. او از سال 1378 با كالس هاي سمندریان وارد حوزه تئاتر 

شد، به طور متمركز در حوزه بازیگري تئاتر فعالیت داشته است و طي چند سال گذشته، فعالیت خود را در عرصه كارگرداني تئاتر نیز دنبال كرد. نمایش هاي 
ایستادن بر فراز یك اتفاق، ترانه اي براي آیدا، زندگي دیگران، باید براي كبوترها و... در كارنامه كاري او دیده مي شود. »تن« به عنوان اثر برتر جشنواره بین المللي 

صاحبدالن به اجراي عمومي رفت و هم اكنون با نمایش یادشده در بخش مهمان جشنواره فجر حضور دارد.

ï آقاي علیرضا مهران از تم »تن« بگویید... 
داس�تان مربوط به آسید كاظم س�اروقي است كه 
120 س�ال قبل معجزه قرن شناخته شد. این انسان 
بي س�واد بر اثر واقعه ناشناخته اي، ناگهان حافظ 
كل قرآن كریم مي ش�ود.در این نمایش ما سعي 
مي كنی�م مباح�ث اصلي تئات�ر دین�ي را كاماًل 

موشكافانه اجرا كنیم.  
ï گوی�ي »تن« ب�ه جز نمادگرای�ي، داراي 

مفاهیم اجتماعي است. چرا؟ 
بل�ه، زیرا قص�ه و درام این 
اثر مي تواند روال مش�خصي 
را دربرداش�ته باش�د چون 
معجزات دیني هم�واره در 
جامع�ه م�ا سر چش�مه اي 
از ن�ور و معنویت هس�تند. 
الی�ه  ب�ر  ع�الوه  نمای�ش 
مفهوم�ي داراي دیدگاه هاي 
اجتماع�ي اس�ت. گون�ه اي 
ش�خصی��ت پردازي هاي  از 
ش�ده  لح�اظ  آن  در  تصاع�دي 
است. در نتیجه نقطه شروع و پایان 
مش�خصي ن�دارد بلكه دس�تمایه 

اولیه اش كاماًل متافیزیكي است. 
ï چرا در طراحي صحنه به شكل 

كاربردي و چند منظوره از ابزار استفاده كردید؟
زیرا مي خواستم با ابزارهایي كه دراختیار دارم،  فضاهاي مختلفي را بازسازي 
كنم. بنابراین از 10 چهارپایه و آینه هایي كه روي این چهارپایه ها نصب شده است، 
اس�تفاده كردم. این چهارپایه ها مكان هاي مختلفي را بازسازي مي كند. از سوي 
دیگر آینه هایي كه روي چهارپایه ها نصب شده، به خلق تصاویر هنري كمك كرده 

است. 
ï چرا در اس�تفاده از آینه ها شیوه میني مالیستي را لحاظ كردید؟ بازي هاي 

نوري چه كمكي  مي كرد؟ 
با توجه به رفلكس هاي نوري مي توانستیم الیه هاي مفهومي كار را مطرح كنیم. 
از س�وي دیگر بي ارتباط به بازي هاي نوري نبود. ما از لحاظ آكسس�وار، تركیب 
رنگ ها، ایده هاي ن�وري را پرداخت مي كنیم؛ با یك نور عمومي تخت نمایش را 

اجرا كردیم. 
ï از شیوه هاي نمایش ایراني هم استفاده كرده اید...

بله، ما از نقالي، سایه بازي، سیاه بازي، تعزیه و... استفاده كردیم. 
ï ماهیت حضور شخصیتي به نام »تن« چه بود؟ 

در متن ناصر كریمي نیك اساس�ًا چنین شخصیتي وجود نداشت. ما با توجه 
به ش�كل بازي هاي شخصیت آسید كاظم متوجه شدیم كه او از كار خود فاصله 
مي گیرد. بنابراین  »تن« از دل ش�خصیت آس�ید كاظم ساروقي شكل گرفت تا 
به لح�اظ بصري  و ش�خصیت پردازي به اجراي نمایش كمك كرده و فش�ارهاي 
بازیگ�ري را از بازیگر نقش آس�ید كاظم كم نماید؛ همچنی�ن در داخل قصه به 
ش�خصیت پردازي كمك ش�ود. در انته�اي نمایش، »تن« به كالبد آس�ید كاظم 

ساروقي بازمي گردد. 
ï معرفت شناختي تم نمایش چیست؟ 

 شناخت خدا. 
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 دستاوردهای جشن انقالب 
در بحث با محمد دشتگلي

 تئاتر مناطق 

محروم درخشيد

ï جایگاه جش�نواره فجر را در طول سي س�ال گذش�ته چطور ارزیابي 
مي كنید؟

طي سي سال گذشته از جشنواره تئاتر فجر انقالب اسالمي به عنوان تریبون و معدل 
تئاتر کشور یاد مي کنند هرچند ممکن است واقعًا براي این تریبون و معدل، شرایطي 
بایسته و درخور فراهم نشده باشد زیرا در دقایق آخر ناگهان اتفاقاتي رخ مي دهد که 
این فرایند را دستخوش تغییرات مي کند. اما  آنچه از جشنواره فجر مدنظرمسئوالن 
است، برآیند و معدل تئاتر کشور  به شمار مي رود.  در طول سالها  بخش هاي مختلفي 
به جشنواره فجر اضافه شده است.  بخشي از این کارها را در اجراي عمومي سال بعد  
نیز ش��اهد هستیم.  اگر به روند این جشنواره به دقت توجه کنیم روند برگزاري این 

جشنواره سیر صعودي، کمي و کیفي داشته است. 
در دهه60 و اوایل دهه 70 ما حضور پررنگ  و جدي گروههاي شهرس��تاني 
را ش��اهد بودیم زیرا در اجراهاي آنها  پارامترهاي مختلفي لحاظ مي ش��د. طي 
این سالها شاهد حضور موفقیت آمیز شهرستان هایي از جمله کرمانشاه، مشهد و 
استان هاي محرومي همچون چهارمحال و بختیاري بوده ایم. اگر روند یاد شده 
را تا به امروز بررسي کنیم، حضور این مناطق جدي تر و  بیشتر شده است.  از 

زماني که جشنواره، بین المللي شد حضور گروه هاي خارجي را تا به امروز در 
جشنواره شاهد بوده ایم. همگي این موارد قابل تأمل و بررسي است. 

ï جایگاه  و اعتبار جش�نواره فجر در جهان 
چگونه است؟ 

امروز  از جشنواره فجر به عنوان یکي از 
معتبر ترین  و جدي ترین فستیوال هاي 

جهان��ي در دنی��ا نام برده مي ش��ود. 
بنابراین رش��د عجیب��ي در میزان 
تقاضاي کش��ورهاي ب��زرگ دنیا 
ب��راي حضور در این جش��نواره  
وجود دارد. ب��ه طورکلي  بالغ 
بر 250 سي دي  از گروه هاي 
متقاضي کشورهاي مختلف  
ارس��ال  دبیرخان��ه  ب��ه 
شده اس��ت. ای��ن حج��م 
کیفیت��ي و تقاضاها براي 
مي دهد  نش��ان  حضور، 
که  جشنواره فجر خارج 
از مرزهاي کشور  اعتبار 
بین الملل��ي را کس��ب 

کرده است.
ک�ه   اهداف�ي   ï
براي جش�نواره سي 
ام مد نظر قرار گرفت، 

چگونه رقم خورد؟
با بررس��ي پیشینه جشنواره فجر، بخشي از اهداف جشنواره فجر به دست آمد. اما 
آنچه در این سال ها به دالیل مختلف پرداخته نشده، مربوط به نوع و مفهوم آثاري است 
که در جشنواره فجر شرکت مي کنند. این آثار  نشانه هایي از انقالب، دفاع مقدس و... 

را باید داشته باشند.  
 خوشبختانه امسال از سوي مرکز هنرهاي نمایشي و دبیرخانه جشنواره فجر تالش 
شد تا از بین 130 نمایش متقاضي در جشنواره 30  اثر نمایشي  با مضمون و محتواي 
انقالب اسالمي حضور داشته  باشد. در بخش تجربه هاي نو، 
آئیني سنتي و... این نمایش ها را خواهیم داشت. با این 
معنا که در سي امین جشنواره تئاتر فجر 30 اثر با 
این مضمون اجرا مي شود.  با این ویژگي، جشنواره 
فجر  مي توان��د هم معرف انقالب اس��المي و هم 

معرف تئاتر علمي و تکنیکي در دنیا باشد. 
ï طراحي بخش استان ها را چگونه ارزیابي 
مي کنید، آیا با به وجود آمدن این بخش موافق 

هستید؟
در مورد حضور بخش استاني کاماًل موافقم. در دهه  60 
و حتي اواخر دهه 80 ما شاهد حضور موفق، جدي و شگفت 
انگیز اس��تعدادهاي شهرس��تاني بودیم و این مسئله 
نشان دهنده پتانس��یل تئاتر شهرستان هاست. 
تئاتر شهرس��تان ها پشتوانه ای براي تئاتر 
کش��ور محس��وب مي ش��ود. بنابراین 
جش��نواره تئاتر فجر امسال تنها به 
این مسئله اکتفا نکرده است. بخش 
اس��تان ها در س��ال گذشته یک 
نمایش را براي اجرا به شهرستان 
منتق��ل مي کرد اما امس��ال در  
بخش استان ها شاهد برگزاري 
این رویداد بزرگ در 5 اس��تان 
بودیم حتي برخي از آثار خارجي 
نیز در این شهرس��تان ها اجرا 
ش��د. بنابراین امسال جشنواره 
فجر به شکلي جدي تر و مؤثرتر 
در شهرستان ها برگزار شد. این 
 بخش ه��م از روز  چهارش��نبه

5  بهم��ن ماه فعالیت خود را آغاز 
ك��رد. در ضمن بخ��ش یونیما نیز 
در اج��راي ای��ن بخش از جش��نواره 

مشارکت جدي دارد.

گفتوگو

سرپرست اداره كل هنرهاي نمایشي تلقي خاصي از دستاوردهاي جشن 
انقالب در توسعه تئاتر ایران دارد. تحلیل هاي او بیشتر پیرامون رشد 

تئاتر منطقه ایران و بازتاب هویت جشنواره فجر در انظار جهانیان گره 
مي خورد. به گفته محمد دشتگلي، جشنواره فجر مي رود كه به رویدادي 

معتبر در سطح دنیا تبدیل شود؛ از سوي دیگر به استان هایي اشاره دارد 
كه طي این سالیان همچون انرژي هاي نهفته تئاتر سراسر كشور به عرصه 

آمده اند.

11   مجله سی امين
جشنواره بين المللي تئاتر فجر
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لحظههای
هنرمندانه

پیام آور صلح و دوستی
نمای��ش »دولیت��ر در دو لیتر صلح« گانه س��وم از یک 
تریلوژی اس��ت که در این گانه آذرنگ صلح را بن مایه کار 
خود قرار داده و به صلح می پردازد و تماشاگر را با شیوه های 
صلح آشنا می کند. صلحی که دغدغه بشر جوامع امروز است. 
آذرنگ به س��اده ترین شکل و در یک فضای خالی و ترسیم 
چن��د خطوط و ابزار و ادوات اندک نمایش��ی و با بازی های 
کاماًل فرمالیس��تی و استرلیزه و با عنصر نور و ایجاد و خلق 
صحنه ه��ای لطیف و بی بدیل به بیان مهم ترین دلواپس��ی 
بش��ر می پردازد. صحنه ریزش برف ب��ا کاغذ ریزه ها در یک 
تصویر مح��دود، زیبا ترین جلوه نمایش��ی را پیش روی ما 
تصوی��ر می کند و قانونمداری را با دو جلدکتاب درنمایش و 
بهره برداری نمایشی از این دو جلد کتاب به شیوه بسیار بدیع 
و زیب��ا خلق می کند. نمایش »دولیتر در دو لیتر صلح« یک 
نمایش نمادگراست، لذا عناصر نمادین نمایش نقش تعیین 
کننده دارند. حتی ش��یوه بازی بازیگران هم در یک ترکیب 
بندی صحنه اعمال و رفتاری نمادین دارند و شخصیت های 
نمایش اگر چه به ش��کل فانتزی هستند و رفتاری فانتزی 
دارند اما انتخاب یک زن و یک مرد در جبهه راس��ت و یک 
زن و یک مرد در جبهه چپ و مجموعه این زن و مرد نماد 
دو ملت هستند که در رویا رویی هم پیام آور صلح و دوستی 
هس��تند. حتی فضای نمایش یک فضای اس��تعاری است. 
یکی از عناصر مه��م و تعیین کننده این نمایش عنصر نور 

می باشدکه در تفکیک وتأکید در مفاهیم نمایش و زمانبندی 
بس��یاری از جلوه های بصری وتأکید بر رخدادها و تأکید بر 
شخصیت های نمایش انتخابی بسیار ظریف و آگاهانه است. 
نمای��ش »دولیتر در دولیتر صلح« در میان آثار اجرا ش��ده 
در حوزه ه��ا و ژانرهای گوناگ��ون به لحاظ اجرا و خالقیت و 
طراحی صحنه، شیوه بدیع بازی بازیگران بی تردید از کارهای 

شاخص جشنواره سی ام محسوب می شود.
بازنگری مجدد

النه خرگوش نمایش ریزبینانه وهنرمندانه ای است در باره 
احساس همدردی میان انسان هایی که در وسعت این بال و 

پر، متحمل دردی فراموش نش��دنی شده اند 
که کارگردان قصد دارد ما را با تجربه این درد 
و رنج آش��نا کند. بکا،  ایزی، هویی، نت، که 
شخصیت های این نمایش هستند به گونه ای 
در وقوع این حادثه نقش داشته اند و به همین 
دلیل است که هر کدام نیز به شکلی متفاوت 
قصه دار می شوند و یاد می گیرند چطور با این 
حادثه کنار بیایند. شخصیت های این نمایش 
پویا و در معرض تغییر دائم هستند، هرچند 
هرکدام از آنها مرتکب خطایی شده اند اما آنها 
تالش می کنند به جای آن که تسلیم چنین 
شرایط غمباری ش��وند ودردمندانه به سوگ 
بنش��ینند، به دنبال راهی ب��رای تحمل این 

درد و رن��ج و مقابله باآن بپردازن��د. و در پایان نمایش »النه 
خرگوش« تالش دارد خانواده و روابط و نقش های خانوادگی 
را به حالت نرمال خود بازگرداند و شخصیت ها را آرام آرام به 
س��وی اتحادی نهادی سوق دهد. نقطه اوج شکل گیری این 
یکدلی آن جاس��ت که بکا حرف دلش را با مادرش در میان  
می گذارد و بی پرده و صادقانه با او در مورد این که آیا این درد 

فراموش شدنی هست یا نه، صحبت می کند.
 شخصیت ها بسیار عملگرا، واقع بین، با روحیه و اغلب 
آدم های بامزه ای هستند که تمام تالش خود را می کنند تا 
از میانه غم و اندوه و نیز حتی از اطراف خودشان ماهرانه 
و ب��ا تدبیر بگذرند. نمایش ش��یوه اجرایی 
رئالیستی همراه با بازی های خالق و حسی 
اس��ت که فضای قابل لم��س و درکی باور 
پذیر را برای مخاطب ایجاد کرده است که 
دکور این نمایش به واقعیت و ایجاد فضای 
واقعی کم��ک مطلوبی می کن��د. نمایش 
»النه خرگوش« مسیر تالش آدم هایی است 
ب��رای بازیابی و رس��یدن به وحدت فکری 
و آرام��ش، که تجربه تلخ از دس��ت دادن 
عزیزشان آرامش و انسجام فکری پیشین 

آنها را برهم زده است. 
 *نویسنده، منتقد، بازیگر 
عضو انجمن بازیگران خانه تئاتر 

دو نگاه  در یك نگاه

حامد هوشیاری*

»دوليتر در دوليتر 
صلح« در ميان آثار 

اجرا شده در حوزه ها 
و ژانرهای گوناگون به 
لحاظ اجرا و خالقيت و 
طراحی صحنه، شيوه 
بدیع بازی بازیگران 
بی تردید از كارهای 

شاخص جشنواره 
سی ام محسوب 

می شود
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مخاطبان تاالر دانشگاهی در تعامل متفاوت

اژدهاكازاسطورههابرخاست
اسعد کرم ویسه

»اژدهاك« كار خالقه ش��هر س��بزوار، دی��روز نگاه 
تماشاگران تاالر مولوی دانش��گاه تهران را برانگیخت؛ 
اثری ك��ه س��اده و بی ریا آمد و در پ��ی تعامل عمیق و 

گسترده با مخاطبان اهل تهران بود.
این نمایش با طراحی صحنه مبتنی بر خالقیت های 
فردی و استفاده از فضای موجز و مینی مالیستی در پی 

درك عمیق تری از فضای تئاتر بود.
مصطفی حمیدی فر كارگ��ردان این نمایش گفت: 
در طراحی صحنه از س��ازه متحرك نردبان اس��تفاده 
ش��ده و باتغییر شكل آن نردبان به حالت های الكلنگی 
تا چرخش 360 درجه اش��كال جدیدی ایجاد می شود. 
درنتیجه طراحی صحنه كاربردی و در راستای مفاهیم 
است. همچنین رنگ سفید و مشكی از رنگ های اصلی 
صحنه هس��تند. این دو رنگ سبب ایجاد یك سری از 
تابلوها می شود. تابلوهایی كه برمبنای حضور فیزیكی 
بازیگران و ح��ركات فرمیك آنها ایجاد می ش��ود. این 
تصویرها نیازمند بك گراندی سیاه بود تا خأل، سیالیت 
زمان و مكان ایجاد ش��ود. نمایش داس��تانی استلیزه و 
انتزاعی را متبادر می كند. به دلیل اس��تفاده از هنرهای 
تجس��می، خطوط مورب و عم��ودی در دكور از قبیل 
پایه و نردبان ها شایدبتوان گفت دكور دارای ویژگی های 
كنستراكتیویستی است. با این اوصاف نمایش بین فضای 

ذهنی و عینی معلق است.
با این حال، كارگردان پس از دراماتورژی متن تصمیم 
به اجرایی باحركات فرم گرفت. او از مونولوگ های روایی 
در شیوه نقالی و اساطیری به اجرای مدرن رسیده است. 
ویژگی اصلی این نمایش هم اجرای نو از داستان قدیمی 

اژدهاك است.
نمایش 11 بند دارد. در طول این بندها موس��یقی 
كه تركیبی از سازهای كوبه ای و اسطوره ای است، اجرا 
می شود. اما به طوركلی ماهیت اسطوره ای وفادار مانده 

است.
طراحی لباس، لباس پهلوانی و مبتنی بر 
مفاهیم نمایش است. در واقع مبین مبارزه 

اژدهاك با درونیات و سیاهی هاست.
مصطفی حمیدی فر در سال 1360 در 
شهرستان س��بزوار به دنیا آمد. وی دارای 
مدرك كارشناس��ی ادبیات اس��ت. وی از 
س��ال 1376 با آثار دانش آموزی كار تئاتر 
را آغاز كرد و بعدها در اداره ارش��اد سبزوار 
به ط��ور حرفه ای فعالیت خ��ود را در تئاتر 
ادامه داد. اژدهاك در سایه روشن این دایره 
خاكی در پی بیرون راندن هیوالی درونش 
سفری را آغاز می كند. نمایش های بعد از 

یك نمایش، صیقل، بازی هفتم، معركه مهتاب، دیوان 
تئاترال، ترناس جان، عطس��ه، مجن��ون قجری، گدار، 

مجلس شاه كشی و... در پرونده كارگردانی اوست.
مصطف��ی حمیدی فر درباره جش��نواره فجر گفت: 
»جش��نواره فجر بایدمحلی باش��د تا تبادل تجربیات 
دیگران، دیدگاه ها، نظرها و... را نش��ان دهد. در مرحله 
بعد رقابت در جش��نواره فجر اهمیت بسیاری دارد. در 
واقع هنرمندان شهرستانی باید در جشنواره ها حضور 
فعال داش��ته باش��ند. آنها باید دیدگاه های متفاوتی را 
در همه شهرها اجرا كنند. كسی كه در یك شهرستان 
دی��دگاه خاصی داش��ته باش��د. همان 
دیدگاه را در آثارش نشان می دهد. این 
دیدگاه ها در واقع نشانگر تجربه خانواده 
تئاتری آنهاست. بنابراین معتقدم باید 
پیشكس��وتان  ازدیدگاه ه��ای مختلف 
اس��تفاده ش��ود.« همچنین وی درباره 
اهمیت رقابتی بودن جش��نواره گفت: 
»رقابتی بودن جش��نواره س��الم است. 
بچه ها تالش می كنند ت��ا از تجربیات 
دیگر گروه ها در جشنواره استفاده كنند 
و در این بین رقابت سالم سبب تالش 

برای باال بردن كیفیت آثار می شود.«

جریان روز

طراحی لباس، 
لباس پهلوانی و 

مبتنی بر مفاهيم 
نمایش است. در 

واقع مبين مبارزه 
اژدهاك با درونيات 

و سياهی هاست
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در جست وجوی تاریخ تولد و انقراض ماموت ها شاید مبين دیدگاه های فلسفی 
بسياری از هنرمندان سينما و تئاترجهان باشد. همچنانكه برخی از ویژگی های 

آثار استنلی كوبریك  را می توان دید

كارگردان حتی 
از ویژگی های 
نمایش ایرانی  
سود جسته 
است.  همچون 
تعزیه و یا سياه 
بازی جایی برای 
تعویض لباس ها 
در حضور 
تماشاگران وجود 
داشت

در جست وجوی 
تاریخ تولد و 
انقراض ماموت ها 
مفاهيمی همچون 
جنگ، تنازع برای 
بقا، توجه به زن و 
هستی او، مفهوم 
اصلی و یا راز 
كيهان و... اشاره 
دارد

درباره نمایش »درجست وجوی 
تاریخ تولد و انقراض 

ماموت ها«كارگردان علی راضی

جستارپست
مدرنیستیصحنه

مریم جعفری حصارلو*

نمایش تاریخ تولد و انقراض ماموت ها دیشب در حالی 
ب��ه روی صحنه رفت كه كیفیت ویژگی ه��ای بازتاب و 
اطالع رسانی این نمایش بسیاری را تا پشت درهای بسته 
سالن كشانده بود. با این حال این نمایش به مدد برخی 

نگاه های تكنیكی اجرایی متفاوت را پشت سر گذاشت.
نمایش تاریخ تولد و انقراض ماموت ها نوش��ته نسیم 
احمد پور و علی راضی به كارگردانی علی راضی براس��اس 
منطق الطیر عطار نیش��ابوری طراحی و اجرا شد. اجرای 
نمایش��ی كه بر اساس  ماهیت و چارچوب داستانك های 
كوچكی ش��كل گرفت. یك نوع جس��تار پس��ت مدرن! 
داستانك هایی كه نه پایانی دارند و نه آغازی  و نه قصد 
دارند تا مفهومی ویژه را متبادر كنند. تنها وضعیت مهاجران  
مدرن بی توشه و بی هدف كه به ضرب گلوله ای  در روی 
خط مرز از پای در می آیند و یا مورد آزار و ش��كنجه قرار 
می گیرند. آنچه از نقطه شروع نمایش فضای رعب آوری 
را ایجاد كرد. نوعی مازوخیس��م و سادیسم رفتاری كه از 
زمان مهاجرت ادیپ نابینا به كلونوس دیده شده  تا كنون 
است. در این نمایش نیز به طور سمبلیك  پادشاه ادیپ 
در هیبت یك بوكسور و دو دخترش آنتیگونه و ایسمنه 
حضور دارند و او را هدایت می كنند. مفهوم دیگری كه در 
تعابیر اجرایی وجود داشت، تعبیر جنگ و كشتار در پهنه 
زندگی انس��ان مدرن و از هم گسیخته است. انسانی كه 
تحت لوای یك ورزش، همچون ورزش بوكس با درگیری 
تا س��ر حد مرگ  می جنگد. نوعی تن��ازع برای بقا كه از 

ابتدای ازل بوده و هست. 
بنابرای��ن اج��رای نمای��ش نیازمند نوع��ی از بازیگری 
حس��ی بود. در نتیجه كارگردان در هدایت بازیگران خود 
ت��الش كرده  ك��ه نوعی ایرانیزه و یا حس��ی بودن بازی ها 
نمود پیدا كند. هرچند به نظر می رس��ید بازیگران اروپایی 
دارای توانمندی های بدنی خوبی نیز هس��تند. این همان 
متامورفیسم است. متامورفیسم انس��انی كه شاید در آثار 
یوجین اونیل به خوبی ش��اهد آن هس��تیم. تغییر انسانی 
و دفورمه ش��دن ش��خصیت ها و در نهای��ت تبدیل آنها به 
ماموت ها دور یك میز شام كه مسیح واره ای را، برای شام 
در نظر گرفتند به نوعی یاد آور شام آخر  عیسی مسیح)ع( 
است. ساختار شكنی متن تنها در پهنه متن باقی نماند، بلكه 

نوعی ساختار شكنی در شكل اجرایی نیز وجود داشت. 
همچنین ابزار آالت صنعتی قرقره ها و سازه های فلزی 
فضایی س��رد و خش��ن را تداعی می كنند. همین ویژگی 
در طراحی صحنه مش��خصه اكسپرسیونیستی به كلیت 
اجرا می بخش��د. هرچند برای  نش��ان دادن دغدغه های 
انسان های بی خانمان كه  مورد ظلم و ستم قرار می گیرند؛ 
چاره دیگری نیس��ت. یكی دیگر از ویژگی ها، با تأكید بر 

هتك حرمت، كشته شدن و تحقیر زنان مهاجر است. 
*  منتقد و روزنامه نگار، پژوهشگر تئاتر

نگاه
منتقد
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وي با توجه به 
تكنيك مجادله 

پنهان، سعي 
در تعویض 

جایگاه بازیگر 
و تماشاگر 

دارد؛ به نحوي 
كه تماشاگر 

بطور ناخودآگاه 
در فرایند 

اجراي نمایش 
دخالت كند 
و در نهایت 

جاي بازیگر و 
تماشاگر عوض 

شود

كافي اس��ت كه از خیر مدل تماتیك نوشته هاي نظامي گنجوي گذشت؛ 
فقط به جناس اشتقاق این شاعر و تكنیك هاي بي بدیل شعر فارسي توجه كرد، 
آن وقت راه را براي ورود ش��خصیت هاي داس��تاني او به داستاني تازه باز كرد؛ 
چیزي ش��بیه آنچه »توارد« نامگذاري اش مي كنن��د. آنگونه كه در ذهن افراد 
یك داس��تان با داستاني دیگر یكي مي شود؛ بنابراین اگر یكي داستان شیرین 
و فرهاد را با لیلي و مجنون اش��تباهي گرفت یا شخصیت هاي این دو داستان 
را ب��ه همدیگر ربط داد، نباید تعجب كرد، خندید یا این كه به ناخودآگاه ذهن 
مخاطب ایراد گرفت زیرا شهرت و عمومیت این كاراكترهاي كالسیك چنین 

پیش زمینه اي را در ذهن مخاطبان پیش مي آورند.
سامان خلیلیان اما با آگاهي كامل این كار را انجام مي دهد، همچون تكنیك 
جناس اش��تقاق كه در شعر رایج است او گونه اي توارد دراماتیك را به عهده و 
در تالقي و تقابل تحول مدرنیته در نمایش خود كاربردي مي كند. او مي گوید: 
نمایش دو داستان موازي بر اساس شیرین و فرهاد و لیلي و مجنون است. در 
این وضعیت نظامي گنجوي با فرهاد درگیر مي شود. فرهاد از ازدواج با شیرین 
امتناع مي كند؛ در عوض لیلي مي خواهد با او ازدواج كند. درگیري ها با حضور 

مجنون به اوج مي رسد!
وي ادامه مي دهد: این كار با اس��تفاده از تكنیك هاي نمایش خیاباني، یك 
قصه طنز را در فضایي رئالیستي بازگو مي كند. مهم ترین ویژگي هاي این نمایش 
ارتباط با تماش��اگر اس��ت. نمایش از محیط اجرا نیز بطور كاربردي اس��تفاده 
مي كند. گ��روه قصد دارد تا نمایش ها را در محیط هاي عمومي و كارگري نیز 
اجرا كند، به همین دلیل ش��خصیت هاي محوري نمایش دو كارگر ساختماني 

هس��تند. در این میان فرهاد كوهكن وارد مي ش��ود! ط��ول مدت تمرین هاي 
نمایش پنج ماه را در بر گرفت. گروه اجرایي براساس اتودهاي متفاوت، اجراي 

میداني را براي این نمایش در نظر گرفته است.
سامان خلیلیان عمومًا بر اساس تكنیك هاي پنج گانه آگوستوابال و همچنین 

تئاتر مجادله و تئاتر پنهان آثارش را كارگرداني مي كند.
وي ب��ا توجه به تكنیك مجادله پنهان، س��عي در تعویض جایگاه بازیگر و 
تماشاگر دارد؛ به نحوي كه تماشاگر بطور ناخودآگاه در فرایند اجراي نمایش 

دخالت كند و در نهایت جاي بازیگر و تماشاگر عوض شود.
این كارگردان درب��اره امكانات و ظرفیت هاي مدیوم تئات��ر خیاباني یادآور 
مي شود: »بي شك نمایش هاي خیاباني مرزي براي تماشاگر دارند. بنابراین در 
رسالت تئاتر، بسیار موفق و گسترده عمل مي كند. تعداد مخاطبان و قشرهاي 
مختلفي ك��ه در آن وجود دارد، به درك مخاطبان تئاتر كمك مي كند. حتي 

مي توان جاي مخاطب و بازیگر را در نمایش خیاباني تغییر داد.«
سامان خلیلیان س��ال 1358 در شهر تهران به  دنیا آمد. وي داراي مدرك 
كارشناس��ي ارشد علوم سیاسي است. او از س��ال 1376 با بازیگري و طراحي 
صحن��ه وارد حوزه تئاتر ش��د. تاكنون 18 نمایش خیاباني و هش��ت نمایش 
صحنه اي را كارگرداني كرده اس��ت. تمدن، عشق سیري چند، سهراب دیگر، 
ش��الي كو، حكایت آن چوپان پاك طینت كه شب ها ستاره ها را مي شمرد و... 
برخي از آثار او هستند. او درباره جایگاه جشنواره فجر نیز مي گوید: »جشنواره 
فجر حاصل یك س��ال ت��الش هنرمندان عرصه تئاتر را به تصویر مي كش��د. 
امیدوارم با نگاه ویژه مسئوالن به بخش خیاباني شاهد رشد و توسعه بیش از 

پیش تئاتر در كشور باشیم.«

كارگر ساختمان در نقش اول
گفتوگویتحلیلی

 سامان خليليان در خيابان یکطرفه
فرهاد و مجنون را به محيط هاي عمومي آورد

ایوب بی نیاز
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 در برزخ شب زدگان 
عزيز زادسر

تماشاگر خود 
بازیگر است!

پنج سال از ترك اعتیاد مردي مي گذرد، 
او به خواستگاري دختري مي رود اما پدر 
آن دختر به دلیل پیش�ینه مرد، راضي به 

ازدواج دخترش نیست.
او هم اكنون حتي لب به س�یگار هم 
نمي زن�د اما به هر دلیل م�ردم او را در 
زندگي عادي نمي پذیرند. نمایش قصد 
دارد مش�اركت و همفكري مردم براي 
ح�ل ك�ردن مش�كل او را ب�ه تصویر 
بكش�د، زاویه دید تماشاگر را تغییر 
داده و كمي انس�اني تر به آن بنگرد. 
نوع�ي  ب�ا  دارد،  كارگ�ردان قص�د 
زندگي وارگي از س�یاق نمایش بهره 
 بگیرد. تصویر سازي ها در تمرین هاي 
اس�ت.  گرفت�ه  ش�كل  كارگاه�ي 
كارگردان تصویر سازي ها را در پایان 
نمایش، با هم هماهنگ كرده است. 
این نمای�ش با مطرح كردن دغدغه 
م�ردم، قص�د دارد مخاط�ب را به 
تفكر وادارد ط�وري كه مخاطب در 
عملكرد خود تغییر ایجاد كند. عزیز 
زادس�ر، با كوله ب�اري از تجربه هاي 
تئات�ر در ك�ف خیاب�ان و عن�وان 
نمایش برگزیده جشنواره بین المللي 
مریوان ب�ه بزرگ ترین رویداد تئاتر 
ایران آمده اس�ت. او حاال با اجراي 
»برزخ شب زدگان« تعاملي تازه را با 
مخاطبان اهل تهران تجربه مي كند.

عزیز زادس��ر، سال 1353 در مریوان به دنیا آمد. وي از 
اوان نوجواني با تجربه هاي دانش آموزي وارد حوزه تئاتر شد. 
با تأسیس انجمن نمایش مریوان به طور حرفه اي كار تئاتر 
را دنبال كرد. برزخ شب زدگان، فایل هاي مجازي ذهن من، 
آواي ناخوش، تاوان، خواستگاري سوگ و... از جمله كارهاي 
او هستند. وي در كارگرداني به شیوه كارگاهي معتقد است 
زیرا تصور مي كند ایده هاي بازیگران در شكل گیري نمایش 
بسیار مؤثر خواهد بود. بنابراین در ابتدا نقش ها را به بازیگران 
پیشنهاد مي كند. در طول تمرین ها بازیگران ایده هاي خود را 
در ب��ازي ارائه مي كنند و با حذف و اضافه ایده ها به پرداخت 

دقیقي از اجرا نائل مي شوند.
»برزخ ش��ب زدگان« نمایش��ي براي ارتباط با ساده ترین 
تماشاگران است، اثري كه به دلیل نزدیك شدن به شیوه رفتار 
معمولي و روزمره، براي همه قابل درك است؛ بازي عین زندگي 
و زندگي به مثابه یك بازي! كارگردان این نمایش مرز صمیمیت 
بازیگر و تماش��اگر را تا آنجا جلو مي برد كه دیگر تفاوت چنداني 
بین بازیگر و تماشاگر حس نمي شود. عزیز زادسر در همین باره 
مي گوی��د: »در نمایش خیاباني مردم و بازیگ��ران به هم نزدیك 
مي شوند. بنابراین تماشاگر، بازیگر نمایش است و در پیشبرد قصه 
كم��ك مي كند. در نتیجه بهترین تكنیك براي نمایش خیاباني، 
واقعي بودن واقعه است. به نحوي كه مخاطب، یك كشمكش واقعي 
در خیابان را شاهد باشد، گویي لحظه اي از زندگي عادي را مشاهده 
مي كند. بنابراین مي توان گفت وي بشدت به واقعگرایي یا رئالیسم 

معتقد است و این شیوه را در كارگرداني هاي خود لحاظ مي كند.
زادسر نخستین بار است كه به مطرح ترین رویداد تئاتر كشور 
مي آید، او در مورد جش��نواره فجر معتقد اس��ت: »جشنواره فجر 
رویداد بسیار بزرگي در حوزه تئاتر كشور قلمداد مي شود. به نظرم 
در طول س��ه دهه گذشته از رش��د كمي و كیفي باالیي برخوردار 
بوده است. بنابراین باید از تجربه هاي پیشین براي تجربه هاي آینده 

بهره برداري شود.«

نرگس علیزاده
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»ملکه موریانه« فرزانه سلحشور و مهسا آبيز در بوته نقد

هاتف جلیل زاده*
»ملكه موریانه« نوشته صحرا رمضانیان به كارگرداني 
فرزانه سلحشور و مهسا آبیز به دلیل عدم تورق الیه اي 
از ذه��ن مؤلفان، نگرش زیرس��اختي تري به الیه اي از 
تصاویر دیداري و در واقع گریز از كلیش��ه هاي ش��كل 
گرفته در ناخودآگاه ذهن قابل نقد و بررسي است؛ البته 
این نمایش فضایي اجتماعي را مدنظر دارد؛ تا نقب زدن 
به الیه هاي روانشناختي با تصاویري كه عمق بصري و 

نشانه شناختي گسترده تري را نشانه مي روند.
جودیت دوراكف، دراماتورژ و كارگردان در س��اخت 
الیه ه��اي تصویري ك��ه باعث ایجاد فضاه��اي دروني 
و عمیق مي ش��وند، اصط��الح »جرقه تصاویر« را به كار 
مي گی��رد. به گفته او ایجاد جرق��ه تصاویر نیازمند این 
اس��ت كه ش��ركت كننده، لحظ��ه اي از زندگي خود یا 
شخصیتي را كه مي آفریند یا بررسي مي كند، برگزیند. 
معمواًل، این تمرین با نوش��تن واژگاني چون »داستان 
درباره...« یا جمالت آغازیني شبیه آن، آغاز مي گردد. به 
مدت تقریبًا پانزده دقیقه، نویسندگان به بیان سیل آساي 
ایماژها مي پردازند. این ایماژها، جرقه هایي سریع و كلي 
از رخدادها، احس��اس ها، اندیشه ها، كنش ها، انسان ها 
یا هرچی��زي كه ارتباطي آني با لحظه برگزیده ش��ده 
برقرار مي كند، به دس��ت مي دهند. نویس��ندگان- در 
سراس��ر جرقه ذهني- تشویق مي ش��وند تا از برگردان 
)refrain(، استفاده كنند؛ برگردان هایي چون »تنها به 
آتش فكر مي كنم« )یا – در صورت تناسب - »خاك«، 

»هوا« یا »آب«(.
برگ��ردان چون مكث ی��ا لحظه اي ب��راي پردازش 

دروني عمل مي كند بي آن كه ضرباهنگ، قطع ش��ود 
یا ش��تاب از دس��ت رود. ای��ن تمهید مي تواند ش��ور 
نویس��نده را دوچندان یا حتي مانند پلك زدن هنگام 
 فهرس��ت برداري از تصاویر ذهني، عمل كند. نویسنده
- در گرماگرم فهرست برداري - درباره عنصر به كار رفته 
در قطعه، تصمیم مي گیرد. در این مرحله از كار، عنصر 

به كار رفته عمومًا آشكار است.
داستان نمایش »ملكه موریانه« به ماجراي دو خواهر 
مي پردازد. س��یمین استاد دانشگاه است و تنها زندگي 
مي كند. نس��رین كه با ش��وهر و تنها فرزندش زندگي 
مي كند گرفتار مشكالتي خانوادگي است. شوهر در پي 
تصاحب خانه پدري نسرین است، از سوي دیگر پدر به 
خانه سالمندان برده شده است. فرزانه سلحشور و مهسا 

آبیز براي روایت این قصه تقریبًا تحت سه 
چشم انداز دیداري سه اتمسفرساخته اند؛ 

اتاق، آشپزخانه و سراي سالمندان!
ام��ا همچنان  ك��ه به تلق��ي جودیت 
دوراكف هم اش��اره ش��د، س��هیم كردن 
زندگي خود ب��ا كاراكترها، یا دس��تیابي 
ب��ه جرقه هاي بص��ري ك��ه از طریق آن 
نش��انه هاي تنهایي انسان در اشیا، اشكال 
ی��ا نم��اد و مفاهی��م تبلور یاب��د، عمق و 
زیرس��اخت نگرفته اس��ت وگرنه انتخاب 
اش��خاص جذاب است؛ اس��تادي كه تنها 
زندگي مي كند، نسرین كه با خانواده اش 
تنهاس��ت و پدر كه به مشخص ترین نماد 
تنهایي یعني سراي سالمندان رفته است. 

انتخاب ها زیباست، اما الیه بعدي اشخاص روبه  عمق و 
ژرفس��اخت نمي رود. از سوي دیگر به لحاظ تكنیكي و 
ساختاري، مواردي جاي اشاره دارد. منولوگ هاي بلند 
و طراحي فضاي رئالیستي سبب كندي ریتم مي شود. 
این كندي از جذابیت هاي اجرایي نمایش مي كاهد، در 
حالي كه كندي ریتم و دیالوگ هاي بلند تكیه بر نوعي 
جزئي نگري در شرایط است. نمایش تداعي گر رئالیسم 
عام است، رئالیس��مي كه در برخي از رمان هاي بزرگ 
دنیا به چشم مي خورد؛ رمان هایي كه مرگ یك زن در 
مقابل چشمان همسرش را با تكان خوردن پرده و چین 
و تاب آن نشان مي دهد. شاید مفهوم نام نمایش در پي 
نوعي از خود گذشتگي ملكه موریانه اي است كه خود را 
باید فداي گروه موریانه ها بكند. بنابراین سیمین به طور 
كنایي ملك��ه زنبورهاس��ت. البته 
صحنه به سه قسمت تقسیم شده 
و باعث ایجاد تنوع مكاني مي شود 
كه ب��ه  تدوین م��وازي در یك اثر 

سینمایي نزدیك مي شود.
ای��ن نمایش حاصل یك تالش 
خ��وب از دوكارگ��ردان اثر اس��ت 
اما با كم��ي تغییر لح��ن اجرایي 
مي توانس��ت به اثري جذاب براي 
مخاطبان ع��ام با رویكردي از درام 

اجتماعي- معمایي تبدیل شود.
*  منتقد و روزنامه نگار- 
عضو كانون ملي منتقدان 
تئاتر ایران

کارگاه
نقد

خانهپدرينميمیرد

این نمایش حاصل 
یك تالش خوب از 

دوكارگردان اثر است 
اما با كمي تغيير لحن 
اجرایي مي توانست 

به اثري جذاب 
براي مخاطبان عام 

با رویكردي از درام 
اجتماعي- معمایي 

تبدیل شود
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به قول یك نظریه پرداز تئاتری »برشت می گفت كه او به مثابه انیشتین دراماتیك جدید است. 
اگر تئوری تئاتر حماس��ی او را به عنوان یك اختراع فوق العاده متقن و كاربردی درك كنیم، در 
این ارزیابی شخصی او هیچ چیز مبالغه آمیز نخواهیم دید. این تئوری در فروپاشی دیالوگ سنتی 
صحنه را به صورت دیالوگ یا تك گویی تحركی به وجود آورده اس��ت. تئوری برش��تی به طور 
ضمنی نشان می دهد كه در تئاتر، پیام با مشاركت هم طراز عوامل كالمی و حركتی )ژستوس 
gestus( جفت وجور می شود و دیگر اختصاصًا از نوع ادبی نیست.« ولی تحركاتی كه در این جا 
یاد ش��د، آیا حقیقتًا از تئاتر برشت برآمده یا در همین میزان، از رد و انكار آن؟ ژست، در شیوه 
بسیار معمولی، آیا هسته بازی در همه فرم های تئاتر نیست؟ و بدون بازخوانی عمیق متن هایش، 
آیا می توانیم اختراعات »كاربردی« برشت را از وجوه قراردادی و از »تئاتر داستان«، كه تئاتر نو با 

آن قطع رابطه كرده، تفكیك كنیم؟
بازخوانی چنین دیدگاهی در مواجهه با نمایش نیما دهقان )خاموشی دریا( متضمن چنین 
بررسی ای است. اگر چه اوج سیالن اندیشه این كارگردان در آثاری همچون »کادانس« اما گویی 
همچنان بر مسیر روال خالقه در گذر است؛ داستان نمایش خاموشی دریا، با محوریت حضور 
یك افسر آلمانی در خانه یك زن و شوهر فرانسوی در جنگ رقم می خورد. افسر نازی درتالش 
برای ارتباط است، خانواده كوچك فرانسوی در مقابل سكوت كرده  اند. او در طول دیالوگ هایش 
یك فاجعه زندگی اش را یادآوری می كند با این حال، افسر نازی در مواجهه باسكوت طوالنی و آزار 
دهنده این زوج بارها عصبی می شود. اما سكوت این زوج باعث می شود دریك فضای رئالیستی 

رفتارهای اكسپرسیونیستی شخصیت سرباز نازی را شاهدیم.
نیما دهقان در این نمایش چند هنر خاص را به كار می برد. نخس��ت؛ طراحی ریتم براساس 
سایکولوژی و آناتومی شخصیت های درام است. مثاًل ریتم میزانسن های زن و شوهر فرانسوی 
كند است؛ برعكس بنابر طول موج باالی شخصیت نازی، او به گونه سرعتی و انفجاری برخورد 

می شود.
دوم؛ بعد گفتاری سكوت انسان ها در اشیا و اشکال و مهمتر از همه این ها در ذهن مخاطب 

است.
گفتمان نیما دهقان در این تئاتر مابین دو قرائت است. نخست همان برداشت نوین از شیوه 
حماسی تئاتر برشت است؛ دوم سكوت معنی نشده است. هنراین كارگردان در این كار این است 
كه س��كوت را معنی نمی كند. در واقع باز به همان شعر شهیر شاعره آلمانی »مارگوت بیكل« 

می رسیم كه می گوید: »سكوت سرشار از ناگفته هاست«
*  نویسنده و منتقد- عضو كانون جهانی منتقدان تئاتر

 

گوران به كارگردانی نيما دهقان
درباره »خاموشی دریا« نوشته رضا 

سال 1361 نخستین جش��نواره تئاتر فجر سكوت سرشار از ناگفته هاست
برگزار ش��د. چند سال بعد دانشگاه هاي هنر و 
دراماتیك گشوده شد. همان سال حركت هاي 
نمایش��ي در تاالر مولوي ش��كل گرفت. پري 
صابري، عباس جوانمرد، علي نصیریان، عزت اهلل 
انتظامي، اس��ماعیل خل��ج و... از فعاالن عرصه 

تئاتر بودند.
در ابتداي دهه 60 انجمن نمایش��ي توسط 
عل��ي منتظ��ري در اداره تئاتر مس��تقر ش��د. 
آن ای��ام، حركت های��ي در ح��وزه نمایش هاي 
ایران��ي صورت گرف��ت. هنرمندان��ي همچون 
داوود فتحعلي بیگ��ي در ح��وزه نمایش آئیني 
سنتي ش��روع به فعالیت كردند. از سوي دیگر 
فعالیت ه��اي آكادمیك و كالس��یك با حضور 
اساتیدي همچون قطب الدین صادقي آغاز شد. 
همچنین آتیال پسیاني متون ایراني و خارجي 
را بازخوان��ي مي كرد. همزمان با این فعالیت ها 
برخي گروه هاي تئاتري از جمله گروه »ماهان« 

فعالیت خود را شروع كردند.
در آن دهه به دلیل حمایت از نویس��ندگان 
ایراني شرطي براي ش��ركت در جشنواره فجر 
گذاشته شدمبني بر این كه، متون ایراني براي 
نخس��تین بار در جش��نواره فجر حق شركت 
دارند. این شرط ضرورت زماني داشت. تا سال 
1375 این ش��رط ضرورت داش��ت. اما امروزه 
باید این ش��رط برداشته شود چرا كه با اجراي 
مك��رر كارگردان ه��ا مي توان از نویس��ندگان 
ایران��ي حمایت كرد. زماني كه متون توس��ط 
كارگردان ه��اي گوناگون به اج��را در مي آیند، 
منتق��دان در مورد آنها قلمفرس��ایي مي كنند. 
نویس��نده ها ب��ا آثارش��ان معرف��ي و معروف 
مي شوند. در این شرایط، لزومي ندارد كارهاي 
پیشین نویس��نده در جش��نواره ها اجرا نشود. 
ما نمایش��نامه هاي خوبي داری��م، كارگردان ها 
مي توانند به آنها رجوع كنند و اجراي متفاوتي 
از آن متون داش��ته باشند. اورژینال بودن یك 
متن، ش��رط خوبي نیس��ت، بخصوص كه این 
شرط تنها در مورد متون ایراني لحاظ مي شود. 
ما در یك جش��نواره چندین اجراي متفاوت از 
آثار بزرگ خارجي دنیا را ش��اهد هس��تیم. در 
نتیجه آثار خارجي بطور مداوم تبلیغ مي شود 
اما براي نویس��ندگان ایراني وضعیت مشابهي 
وجود ن��دارد بنابراین باید ای��ن طرح بازنگري 

شود.

ضرورت 
سپري 
شده!

بحث
پایان

صحنهآخر

امیر دژاكام

امید بی نیاز*
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نمایش »تولد« یك پرفورمنس آرت است كه مفهوم 
بیداري اس��المي را در كشورهاي عربي و منطقه نشان 
مي دهد. ت��م كلي نمایش ضدیت ب��ا جنگ را مطرح 
مي كند. این نمایش مفهوم بیداري اس��المي را نشان 
مي دهد؛ بیشتر مفهوم كش��ورهایي را كه مظلوم  قرار 
مي گیرند، بررس��ي مي كند. در واقع نمایش ضد ظلم 
اس��ت. همچنین، مفهوم انقالب و جنبش هاي انقالبي 
را به تصویر مي كش��د با این حال بر كش��ورهاي عربي 

تأكید دارد.
این جمالت، تحلیل میثم سرآباداني از نمایش خود 
با عنوان »تولد« در بخش مسابقه تئاتر خیاباني است. 
كارگردان��ي كه با اجراي نمای��ش »تولد« در پي تورق 

برگي موفق در كارنامه حرفه اي اش است.
او متولد 1363 دانشجوي كارشناسي جامعه شناسي 
است. از سال 1379 تاكنون در حوزه تئاتر فعالیت دارد. 
وي در آثاري همچون شب سگي، دیده بانان ابدي، چه 
كسي جنگ را آغاز كرد، یك معركه، پدرها پسرهایشان 
را دوست دارند، من و روحم با هم و... بازي داشته است. 
همچنین موفق به كسب جایزه اول بهترین بازیگر مرد 
از جشنواره چهارم ماه و رتبه سوم بازیگر مرد جشنواره 

منطقه اي شده است.
میثم س��رآباداني اگر چه فضای بیداري اسالمي و 
جغرافیاي كشورهاي منطقه را در اتمسفر تئاتري خود 
توصیف كرده است اما به دلیل فضاي تئاتریكال از جا و 

مكان یا كشور مشخصي نام نمي برد.
او بیش از اشاره به جاي خاصي، مفهوم حق، حقیقت 
و بیداري اسالمي در مقابل ظلم را توصیف مي كند. با 
این حال اثرش نمادگرایانه است و نشانه هاي توصیفي 
و تصوی��ري را براي بیان این اج��راي خیاباني مد نظر 

قرار داده است.
به گفت��ه این كارگردان، یكي از نشانه  شناس��ي این 
نمایش تضاد بین سفید و سیاه است، یا دستي خوني 
است كه بر دیوار كشیده شده است. همچنین استفاده 
از ماس��ك ها و لباس فرم��ي كه مبتني بر هیچ ملیتي 
نیس��ت. در اجراي نمایش از مفاهیم كاربردي رنگ ها 
نیز كمك گرفته ش��ده است؛ نوعي تضاد رنگي یادآور 
مفاهیم محوري نمایش است. وی مي گوید: »به لحاظ 
طراحي، بنر بس��یار بزرگ قرمزرنگ را خود نشانه هاي 
نمایش قرار دادیم، همچنین تابوت شیش��ه اي كه یك 
انس��ان به مفهوم كلي از آن خارج مي ش��ود. كبوتر با 
مفه��وم تولد، آزادي، گل، پوكه هاي فش��نگ و... همه 
یادآور نمادگرایي و مفهوم سازي هااس��ت. عالوه بر این، 

نمایش از ویژگي هاي سوررئالیس��تي نیز سود جسته 
است.«

سرآباداني درباره جش��نواره فجر مي گوید: »بسیار 
خوش��حالم كه از میان كارهاي بسیاري كه درخواست 
حضور در این جشنواره را داشتند، نمایش گروه كارگاه 
تئاتر خیاباني پذیرفته ش��د. جشنواره فجر سال هاست 
كه با تالش، فرایندي حرفه اي را در كشور ایجاد كرده 
اس��ت و در شكل اجرایي آن تأثیر بسزایي داشته است. 

یك��ي از این تأثیرات مهم آش��نایي 
هنرمندان ما ب��ا فرهنگ، آداب و 

رسوم كش��ورهاي دیگر، تئاتر 
آنها و تكنیك ه��اي متداول 

آنهاست.
س��رآباداني قدرت 
تئاتر  مدیوم  تأثیر  و 
به عنوان  را  خیاباني 
عامل��ي در جری��ان 
س��ازي،  مخاط��ب 

بیشتر از س��ایر ژانرها 
ذكر مي كند و مي گوید: 

تأثیري كه تئاترهاي خیاباني بر مخاطبان دارد، هرگز 
تئاترهاي صحنه اي نخواهند داش��ت؛ مخاطبان تئاتر 
خیاباني از تنوع خاصي هم برخوردارند؛ روشنفكر، عامه 
مردم، تئاتري ها، هنرمندان دیگر و...همه بخوبي با این 
نوع تئاتر ارتباط برقرار مي كنند. جا دارد از مجید امرایي 
در ساماندهي به بخش خیاباني تشكر و قدرداني شود. 

ش��اید اگر بخواهیم شعار »تئاتر براي همه« را به 
مرحله اجرا برس��انیم، بای��د به بخش تئاتر 

خیاباني توجه بیشتري بكنیم.

كبوتر از تابوت پريد
گزارش نشانه هاي »تولد« در بحث با ميثم سرآباداني

پایان

سرآباداني 
قدرت و تأثير 

مدیوم تئاتر 
خياباني را 

به عنوان عاملي 
در جریان 

مخاطب سازي، 
بيشتر از 

سایر ژانرها 
ذكر مي كند
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By Hamid Kakasoltani

The play ‘Night Memories’, 
written by Philip Bouie and 
directed by Matthew Roth-
man, tells the story of a detec-
tive who wakes up by a phone 
call that urges him to investi-
gate about the case of a lost 
woman.
While, opening drawers of a 
desk in a mysterious and enig-
matic place, the detective finds 
himself linked to the past. 
Each drawer unfolds some of 
the good, bad, ugly and nice 
memories that appear subcon-
sciously and then fade away.
The play is surrealistic in form 
and content, which also im-
pacts the actions. Making use 
of tricks and sleight of hand, 
the director tries to make the play more exciting. 
The doubtful look of the detective accompanied by 
suspenseful lighting and appropriate music touches the 
audience.
Philip Bouie who also plays the main role, features ac-
robatics and unusual gestures as the characteristics of 
surrealistic works.
The symbolic use of tools which imply several mean-
ings reflect the amalgamation of detective’s internal cri-

sis. These include a suitcase, an 
egg, a mirror, a bloody cloth, a 
clock, moonlight, clouds and 
even the clock ticking. 
The play symbolically sug-
gests that each redeemer may-
be a criminal, and provokes the 
audience to think and doubt 
every certain issue.
‘Night Memories’ is a bit 
strange for the Iranian audi-
ence that wonders how the 
tricks are made. And, where 
is the distinction between the 
fantasy and real? Thus, they 
interact with a delay, though 
fascinated by visual aspects 
and beauties of the perfor-
mance.
At the end, the detective dis-
appears like other nostalgic 
things in the drawers. One 

can say that the final technique creates one of the most 
beautiful dramatic scenes. 
‘Night Memories’ has been staged in over 12 courtiers. 
The Tehran performance was also memorable and use-
ful for Iranian theater students. 
*********************

Kakasoltani is a member of the International Asso-
ciation of Theater Critics

Sangelaj Was Rapturous 

A Memorable Night 
The Swedes at a 46-Year-Old Hall 
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An Eye-Catching Growth 
During the past three decades, we have witnessed an incremental growth in terms 
of holding festivals and theater events. This is a developing and pervasive trend. 
All festivals in general and Fajr Festival in particular have had an eye-catching 
growth. 
In addition to the festivals’ growth, we have witnessed growth in modern theater. 
Electronic space and industry have also been effective in theater scene. The early 
years of the 2000 can be considered as an era in which eye-catching advances 
have been made in modern theater. 
In the aforementioned period, modern tools and technologies were used on the-
ater stage. Therefore, Nasr and Lalehzar theater halls were shut down during the 
same time span. Sometimes, when traditional theater viewers went to the old 

theater halls to see plays, they faced empty trolleys. Some of the masters of traditional theater became stay-
at-home or had a chance of performance only once a year. 
But in the late 80s, we see a growing interest in traditional and ritual theaters among the young generation.
Nevertheless, one of the necessities of working in the field of traditional theater is to get familiar with this 
art.
Often, young artists due to the lack of familiarity with this type of plays, face difficulties. Their plays aren’t 
effective. The solution to this problem is to increase “training”. The conditions and grounds for training 
should be prepared. We should make effort to completely familiarize the youth with the original and indig-
enous arts.
Currently, some festivals are the only opportunities where genuine Iranian plays can be performed. Ritual-
Traditional festival is an example of this kind of theater which is held biennially. This is while; continuity in 
performing ritual-traditional plays is one of the methods for introducing this kind of theater. If these kinds 
of theaters are performed continually, the young generation will find the opportunity to become familiar 
with them. 
I do believe that one solution to the cultural development is introducing this type of theater via training and 
familiarizing the young generation with the national original plays of Iran.

Sa’di Afshar
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