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سرمقاله 

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

دغدغه صحنه

م��ا در دهه هاي اخیر ب��ا تغییرات و تحوالت 
مختلفي روبه رو شدیم.این تغییرات چه در سطح 
علمي و چه در سطح اجرایي صورت گرفته است.  
با این حال برخي از تحوالت دو س��طحي است. 
براي نمونه درس��ه دهه گذشته در حوزه تحلیل 
و بررسي آثار، نقدهاي كالسیكي صورت نگرفت 
زیرا بس��یاري از خبرنگاران دچ��ار دغدغه هاي 
ژورنالیس��تي بودن��د. بنابرای��ن نویس��ندگان با 
دیدگاه هاي ژورنالیستي آثار را بررسي مي كنند. 
در نتیجه نقد و بررسي ها چندان عمیق، علمي 

و دقیق نیست. 
همچنی��ن در طراحي صحنه آثار ما ش��اهد 
نوعي استلیزاس��یون و انتزاع گرای��ي بودیم. این 
اس��تلیزه ش��دن چندان مؤثر نیس��ت. این امر 
تاحدي مستلزم تأثیرات هنرهاي كالسیك است. 
در حالي كه sibernetic و مباني بصري جدید 
مطرح مي ش��ود اما این دكورها باید كاربردي و 
fanctional باش��د و از حال��ت انتزاعي تغییر 

كند. 
ضمن این كه این نوع  استلیزاسیون ما را از 
متن دور مي كند؛ مفهوم و محتوا را تحت تأثیر 
composition   صحن��ه ق��رار مي دهد. در 
حالي كه طراحي صحنه براي گرافیك و نقاشي 
با طراحي صحنه در نمایش متفاوت است. ذكر 
یك نكته مهم در زمینه رش��د و توسعه تئاتر 
جاي اش��اره دارد كه آن هم خود جشنواره ها 

است.
 م��ا در دهه هاي اخیر با رش��د جش��نواره ها 
مواجه شده ایم. زماني  جشنواره ها حیات تئاتري 
را تضمین مي كرد. این رویدادها از دوره ابتدایي 

پیروزي انقالب تأثیرگذار بوده است. 
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با سخنرانى دكتر حميد شاه آبادى

برترين هاى تئاتر ايران معرفى شدند

وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
یكی از دس��تاوردهای س��ی امین 
جش��نواره بین الملل��ی تئاتر فجر 
را توجه بیش��تر به اس��تعدادهای 
نهفته در شهرس��تان ها و مناطق 
ای��ران عن��وان كرد. دكتر س��ید 
محمدحسینی دیروز با حضور در 
مجموعه تئاتر شهر، از یك اجرای 
نقال��ی و نمایش »خ��ون رقصه« 
دیدن كرد. وزیر فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی در این دی��دار گفت: در 
جش��نواره امس��ال مشخص شد 
كه به گروه های شهرستانی توجه 
بیش��تری می ش��ود و حضور این 
گروه ها در جشنواره نشان دهنده 
قوی بودن كارها است و این كه آنها 

حرفی برای گفتن دارند.
دکتر سید محمدحسینی وزیر 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی و دکتر 
حمید ش��اه آبادی مع��اون هنری 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
البی سالن اصلی حاضر شدند و از 
یك مراسم نقالی دیدن كردند. وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی همچنین 
پ��س از آن به تماش��ای نمایش 
»خون رقصه« به كارگردانی رضا 

صابری نشست.
وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
درباره این دوره از جش��نواره فجر 
تئاتر  گفت: سی امین جش��نواره 
فجر توانس��ت برگ��زاری موفقی 
داش��ته باش��د و برای مخاطبان 

تئات��ر برنامه های متنوع��ی را به 
نمایش بگذارد. امیدواریم این روند 
ادامه پیدا كند و هر س��ال شاهد 
جش��نواره  ای متنوع و قابل توجه 
باش��یم. دکتر حس��ینی در ادامه 
در باره اهمی��ت حضور گروه های 
شهرس��تانی در جش��نواره افزود: 
در جشنواره امسال مشخص شد 
كه به گروه های شهرستانی توجه 
بیشتری می شود. همچنین حضور 
این گروه ها در جش��نواره فرصت 
بسیار خوبی در كسب تجربه برای 

آنهاست.
این جش��نواره به آنها فرصت 
می دهد از تجربیات پیشکسوتان و 

گروه های تهرانی استفاده كنند.

دكتراردشيرصالحپور

خب��ر یک

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:
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اجرای 13 نمایش در پنجشنبه پایتخت 
تهران ام��روز  با اجرای 13 نمایش صحنه ای 
در سالن های مختلف ش��هر تهران همراه است. 
براین اساس تاالر وحدت  در ساعات 18 و 20/30 

میزبان نمایش »قصر مه آلود« از ژاپن می شود.
در ت��االر اصلی مجموعه تئاتر ش��هر نمایش 
»عش��ق و عالیجن��اب« ب��ه كارگردانی حس��ین 
پاكدل در س��اعت 20/30 به صحنه خواهد رفت. 
تاالر چهارس��و مجموعه تئاتر ش��هر نیز نمایش 
»چنگیزخ��ان« به كارگردانی چیس��تا یثربی در 
ساعات 18 و 20/30  اجرا می شود. تاالر قشقایی 
نی��ز در س��اعات 17 و 19/30 میزب��ان نمایش 
»آدمكش« به كارگردانی محمد زوار بی ریا است. 
نمایش »مراقب گربه باش« به كارگردانی صاحب 
آهنگر از س��اری نیز در س��اعات 16/30 و 19 در 
تاالر س��ایه اجرا خواهد ش��د. همچنین نمایش 

»مار خورده افعی ش��ده« ب��ه كارگردانی گلبرگ 
ابوترابی��ان در س��اعات 16 و 18/30 در كارگاه 

نمایش مجموعه تئاتر شهر اجرا خواهد شد.
تماشاخانه سنگلج نیز در ساعات 18 و 20/30 
میزبان نمایش »میس ژولی« به كارگردانی ویلیام 
س��ان اس��ت. تئاتر مولوی نیز نمایش »شی تال 
برقص ب��ر مرگ م��ن« ب��ه كارگردان��ی مهران 

محمودزاده دهبازی را در س��اعات 17 و 19/30 
میزبانی خواهد كرد. تاالر هنر نیز در س��اعت 17 
میزب��ان نمای��ش »اعترافاتی در م��ورد زنان« به 

كارگردانی رامین رخ فروز از زاهدان است.
تاالر استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر در 
س��اعات 17 و 20 میزب��ان نمایش»كمدی الهی 
جلد دوزخ« به كارگردانی ابراهیم پشت كوهی از 
بندرعباس می شود. تماشاخانه مهر حوزه هنری 
نیز نمایش »این روبان سیاه كه به سقف آسمان 
است« به كارگردانی سید محمد مساوات میزبانی 
می كن��د. نمایش محیطی»هملت ماش��ین« به 
كارگردانی بهاره اسدی نیز ساعت 18 در دانشگاه 
هنر اجرا خواهد ش��د. اما خانه نمایش اداره تئاتر 
نیز در ساعت 18/30 میزبان نمایش »آبی گونه« 

به كارگردانی كاوه مهدوی است.

 تسلیت 
به مجید آهنگران

دبیرخانه س��ی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 
درگذش��ت مادر مجید آهنگران را تسلیت گفت.مجید 
آهنگران بازیگر نمایش خانه پدری نوشته و كار نوشین 
تبریزی با وجود غم سنگین از دست دادن مادر بر سر اجرا 
حاضر شد و به دلیل حس تعهد به جشنواره درنمایش به 
ایفای نقش پرداخت. دبیر سی امین جشنواره بین المللی 
تئاتر و دبیر خانه این رویداد بین المللی فرهنگی به این 
بازیگر تسلیت گفتند. هیأت نویسندگان مجله تئاتر نیز 
درگذش��ت مادر مجید آهنگران را تس��لیت می گوید و 

خود را دراین غم شریك می داند.

سید روماك 
دراماتورژ ندارد

حمیدرضا آذرنگ دراماتورژ نمایش 
سید روماك نیست. 

نمای��ش س��ید روماك نوش��ته و 
كار محم��ود رض��ا رحیمی اس��ت و 

دراماتورژی ندارد. 
پیش از این به اشتباه نام حمیدرضا 
آذرنگ در كاتالوگ جشنواره به عنوان 
درامات��ورژ نمای��ش »س��ید روماك« 

چاپ شده بود.

 بحث جشنواره 
در تاكسی و اتوبوس

برنامه رادیویی دیالوگ به دلیل كیفیت اجرایی 
نمایش و بازیگران، بحث های داغ جشنواره را به 

سطح شهر و میان الیه های مردم برده است.
به گزارش خبرنگار مجله تئاتر، كیفیت اجرای 
این برنامه، گفت وگو های داغ با هنرمندان، دعوت 
از مردم ب��رای حضور س��الن ها و محوطه های 
تئات��ری به یك برنامه همیش��گی این روزهای 
سطح شهر تبدیل شده است كه در اغلب موارد 
پیچ رادیوی تاكس��ی و اتوبوس روی آن متوقف 

می شود.

حركت شایسته كهگیلویه و بویراحمد
30 نفر از هنرمندان اس��تان كهگیلویه و بویراحمد توسط اداره فرهنگ و 
ارش��اد اسالمی این استان برای بازدید از سی امین جشنواره بین المللی تئاتر 

فجر به تهران اعزام شدند.
امین كمالوندی رئیس اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی استان كهگیلویه و 
بوی��ر احمد ضمن تبریك دهه فجر و مقارن ش��دن آن با هفته وحدت درباره 
اعزام هنرمندان حوزه نمایش��ی این استان به جش��نواره تئاتر فجر گفت: »با 
توجه به رویكرد جدید در معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی در 
جهت گس��ترش جشنواره تئاتر فجر در استان ها و بهره برداری قشر بیشتری 
از هنرمندان استانی از این اتفاق مثبت، تصمیم به اعزام 30 نفر از هنرمندان 
این اس��تان به سی امین جش��نواره بین المللی تئاتر فجر گرفته شد.« رئیس 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی كهگیلویه درباره نحوه اعزام این افراد اعالم كرد: 
»سه گروه 10 نفره در سه نوبت به تهران اعزام می شوند كه هر گروه طی دو 
روز اقامت می توانند از تماشای 6 نمایش كه 2 نمایش آن از آثار خارجی است 
دیدن كنند.« كمالوندی از پرداخت 2 میلیون تومان به عنوان كمك هزینه به 
گروه های تئاتری ثبت شده در استان خبر داد و گفت: »عالوه بر كمك هزینه 
تعیین شده از سوی معاونت فرهنگی هنری مبلغ 2 میلیون به هر گروه تئاتری 

ثبت شده اختصاص دادیم.«

اجرای تئاتر سیار به مناسبت دهه فجر
همزمان با جش��ن های پیروزی انقالب، نمایش های فض��ای باز با موضوع 

انقالب اسالمی و مقاومت جوانان ایرانی بر صحنه تماشاخانه سیار اجرا شد.
در تماشاخانه سیار نمایش هایی با قابلیت اجرا در فضای باز توسط اداره كل 
هنرهای نمایش��ی، در پارك ها و فضاهای س��بز منطقه 11 شهرداری تهران و با 
حمایت معاونت هنری، برنامه ریزی و اجرا شد. این نمایش ها كه فاز دوم اجراهای 
نمایش بر سكوی تماشاخانه سیار به شمار می آیند تا پایان بهمن ماه در فضاهای 
كارشناسی شده ش��هرداری منطقه 11، خانه هنرمندان ایران و فضای باز تئاتر 
شهر، از ساعت 16 تا 19 میزبان عالقه مندان به تئاتر خواهد بود. پیش از این در 
فاز اول اجرای تئاتر، نمایش هایی با موضوع حماسه عاشورا و به مناسبت ماه صفر 
در منطقه 6 شهرداری تهران و بوستان های والیت، بعثت، الله و... از سوی اداره 
كل هنرهای نمایشی و معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برنامه ریزی 
و اجرا شده بود. این تماشاخانه با حمایت جدی و سرمایه گذاری مؤسسه توسعه 
هنرهای معاصر تولید و توسط اداره كل هنرهای نمایشی معاونت هنری وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی بهره برداری شده اس��ت. سرپرست اداره كل هنرهای 
نمایش��ی وزارت فرهنگ و  ارشاد اسالمی در اجرای این طرح از حمایت بی دریغ 
فرمانده��ی انتظامی تهران ب��زرگ، معاونت اجتماعی ناج��ا، پلیس راهنمایی و 

رانندگی تهران بزرگ ومعاونت فرهنگی شهرداری تهران یاد كرد.
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ابراهیمحقیقيودغدغههايگرافیكصحنهاي

پوستر فكر است
ابراهیم حقیقي طراح و گرافیست شهیر ایراني، سال 1328 در تهران به دنیا آمد. وي داراي مدرک کارشناسي ارشد معماري از 

دانشگاه تهران است. حقیقي عضو انجمن بین المللي طراحان گرافیک، تصویر گران کتاب کودک، فیلمسازان مستند ایران و... است. 
وي تا کنون  نمایشگاه هاي متعددي در ایران و سطح بین الملل برگزار و جوایز بسیاري  را کسب  کرده است. او امسال داور بخش 

پوستر جشنواره بود.

ï آق�اي ابراهیم حقیقي، لطفًا درباره پروس�ه داوري 
بخش پوستر توضیح دهید.

پروسه داوري به نسبت داوران و با تفاهم آنها صورت مي گیرد. 
تعداد پوستر هاي زیادي ارسال مي شود؛ مهم هویت تئاتري آنها 
است. القاي پوستر تئاتر با  پوسترهاي نمایشگاه نقاشي، عکاسي، 
کنس��رت و... متفاوت اس��ت. ذكر این مسئله قابل توجه است که 
چرا نمایش هاي  حرفه اي که در طول س��ال اجرا دارند پوس��تر خود 
را براي این بخش ارس��ال نمي کنند؟ پوس��تر هاي ارسالي نوعي 
رقابت دانشجویي را ایجاد مي کند یعني تعداد محدودي 
از اس��اتید  در این بخش ش��رکت  مي کنند در 
حالي که  ش��رکت کردن اساتید باعث پویایي  

این بخش از جشنواره مي شود. 
ï اساس�ًا پوس�تر تئاتر باید چه 

ویژگي هایي داشته باشد؟
ابتدا به ساکن پوستر ها باید ویژگي هاي 
همیش��گي پوس��تر را به طور کلي داشته 
باش��ند، ضمن آنکه اطالع��ات  و مفاهیم را 
منتقل کنند؛ بخصوص پوستر تئاتر باید محتوا 

و مزیت هاي محتوایي آن را لحاظ کند.
ï آیا دیدن آثار نمایش�ي یا خواندن 

متون آنها به داوري ها کمک مي کند؟ 
 بله. قطعاً دیدن کارها به درک بهتر پوستر ها 
هم کمک خواهد کرد. پوستر بالطبع از ساختمان 
آکادمیک تئاتر پیروي مي کند.  با توجه به مفهوم، 
سیر قصه نمایش، تصویر، صفحه آرایي و... بیشتر 

قابل تشخیص است. 
ï اصول داوري پوسترها به چه شرایطي 

وابسته است؟
هر  پروس��ه داوري، به هیأت داوران آن بستگي دارد. اگر مجموع 
تفکر آثار پدید آمده قوي باشد، هیأت داوران نیز بهتر کنکاش مي کند؛ 
بنابرای��ن مراحل  انتخاب یا رد آنها  س��رعت مي گیرد. در عین حال 
به طور طبیع��ي کیفیت آثار باال مي رود. ب��ا توجه به ترکیب متغیر 
هیأت داوران، نحوه و آراي داوران نیز متغیر است، در ضمن  اهمیت 

موضوعي، نکته قابل اهمیت  براي داوري هاست. 
ï رشد و گسترش این بخش به چه شرایطي نیاز دارد؟

بخش پوس��تر وسعت پیدا كرده و هنوز جایگاه و مکان خاصي براي  
نصب آثار در نظر گرفته نشده است. باید در شهر تهران مکاني براي نصب 
پوسترهاي تئاتري در نظر گرفت. تا زماني که جایگاه نصب پوستر تعریف 
نشده است، پوستر تئاتر نمي تواند هویت خود را نشان دهد. بنابراین جایگاه  

ثابت براي نصب پوسترهاي تئاتر  یکي از ضروریات این بخش است.
ï پروس�ه س�ي س�اله پوس�تر تئاتر  را چگون�ه ارزیابي 

مي کنید؟ 
پوس��تر تئاتر بر مبناي زمان بندي ها ب��ا اوج و فرود مواجه بوده و 
هست. در طول سال ها گاهي پوسترهاي خوب و گاهي هم پوسترهاي 
ضعیفي خلق شد.  همانطور که  در طي سال ها، تئاتر مدام دگرگون 

شده، پوستر تئاتر هم مدام دستخوش تغییرات بوده است. 
ï آی�ا با گس�ترش تکنول�وژي و ابزارهاي مدرن، ش�یوه  

طراحي پوستر نیز دستخوش تغییر شد؟ 
من ابزارها و طراحي هاي دیجیتال را در جریان توس��عه پوس��تر 
دخی��ل نمي دانم؛ موضوع اصلي تفکر اس��ت. باید دید پوس��تر براي 
کارگ��ردان نمایش چه اهمیتي دارد. بحث مفهوم گرایي وابس��ته به 
محتواست؛ این بحث قابل توجه است. پوستر تئاتر به خودي خود با 
پوسترهاي تبلیغاتي نوشابه و... متفاوت است بنابر این طراح آزاد است 

با هر تکنیکي ایده هاي خود را طراحي کند.

مریمجعفریحصارلو
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گفتوگوباامیدهاشمی
دربارهكارگاهپرفورمنسآرت

گفتمانی دوباره

ï آقای هاشمی موضوع كارگاه را چگونه انتخاب كردید؟
من با محم��ود رضا رحیمی مدت ها در مورد دو مس��ئله »پرفورمنس آرت 
چیس��ت؟« و »تئاتر تجربی چیس��ت؟« به صورت اینترنتی صحبت می كردیم. 
این كه دانش��جویان و یا هنرمندان تجسمی به س��راغ تئاتر تجربی می روند اما 
هنرمندان جوان تئاتری از این مسئله اجتناب می كنند. در واقع در این كارگاه 

س��عی ش��د تا گفتمانی درباره موجودیت پرفورمنس آرت صورت 
گیرد.

ï واژه پرفورمنس آرت را توضیح دهید؟
واژه پرفورمن��س بس��یار كلی اس��ت. ام��روز در 
بس��یاری از موارد ای��ن واژه را به كار می برند. از مد 
لب��اس گرفته تا كنس��رت و... مفه��وم پرفورمنس 
دارد. اس��تفاده ها نیز درست اس��ت. زیرا چیزی كه 

دارای چند فرم باش��د، پرفورمنس گفته 
می ش��ود؛ ب��ه همین دلی��ل در ارتباط با 
پرفورمنس ابت��دا باید تحقی��ق كرد كه 
اصط��الح پرفورمنس به كدام نوع كاربرد 
آن نزدیك تر است. كتابی نیز در این مورد 
نوشته شده است، اما در این كارگاه بحث 

بر سر مفهوم پرفورمنس آرت بود.
ï دیدگاه هنرمندان جوان به این 

مباحث تخصصی چگونه بود؟
خوشبختانه استقبال بسیار خوبی بود. 
من چون چند سالی در ایران نبودم فقط 
فكر می ك��ردم برخی از هنرمن��دان و یا 

اساتید بخواهند من را مورد آزمون قرار دهند. اما واقعًا این گونه نبود. بسیاری از 
هنرمندان با تجربه همچون رامین اعتمادی در این سمینار شركت كردند. این 
هنرمندان پس از به پایان رسیدن كارگاه هنوز تشنه دانستن بودند. بنابراین در 

حاشیه كارگاهی دیگر برگزار شد.
ï در سمینار چه منابعی را به كار گرفتید؟

بیشتر مقاالت و كتاب ها را معرفی كردم. كتاب هنر چیست نوشته ژوزف 
بویز، از هنرمندان معاصر آلمانی كه در س��ال 1989 فوت شد، یكی از 
آن كتاب هاس��ت. البته متذكر می شوم كه با كتاب »هنر چیست« 
تولس��توی در ایران متفاوت اس��ت. همچنین مقاله ای از آماندا 
كوگن هم در س��مینار معرفی ش��د. او در م��ورد طبقه بندی 
پرفورمنس آرت مقاله ای دارد كه ما در این س��مینار  به آن 
نیز پرداختیم. ضمن آن كه به یك س��ؤال كلیدی و نو پاسخ 

داده شد.
ï دی�دگاه ش�ما نس�بت ب�ه 
سمینارهای خارجی در جشنواره 

فجر چیست؟
به نظرم بس��یار مؤثر است. من هم 
زمان��ی كه در ایران ب��ودم، این حس 
تشنگی را چشیده بودم. دوست داشتم 
اساتید معتبر دنیا در ایران كارگاه هایی 
را برگزار كنند. برای برگزاری و حضور 
برخی از اس��اتید مه��م  و معتبر دنیا 
نیز پیشنهاداتی به دبیر خانه جشنواره 

فجر ارائه دادم.

سید حبیب هاشمی معروف به امید هاشمی در سال 1365 به دنیا آمد. او از اوان جوانی 
به مدت سه سال در كالس های سمندریان فعالیت كرده بود. وی در دانشگاه صدا و سیما 

تحصیالت خود را در رشته كارگردانی تلویزیون آغاز كرد. اما پس از گذشت سه ترم 
دانشگاه را رها كرد و برای تحصیل به فرانسه رفت. در فرانسه مدرك كارشناسی خود را 

در رشته هنرهای نمایشی از دانشگاه سن دونی پاریس اخذ كرد. سپس كارشناسی ارشد 
خود را نیز در همان دانشگاه ادامه داد. پایان نامه اش در مورد نحوه آموزش پرفورمر ها بود. او 

در حال حاضر در حال تحصیل در مقطع دكترا است. وی به همراه آبراماویچ در مورد نحوه 
متدولوژی برای پرفورمنس آرت در هنرهای تجسمی تحقیق می كند. همچنین در زمینه 
تاریخ نگاری این مفهوم كتابی نوشته است؛ این مقوله به بحث فلسفه هنر مربوط است.

5   مجله سی امين
جشنواره بين المللي تئاتر فجر



وحیدلك
مدیرارتباطاتوتبلیغاتجشنواره:

هدف را شناسایی كردیم

ï آقای لك روند تبلیغات برای جشنواره فجر چگونه بود؟
با تعریف دبیر محترم س��ی امین جش��نواره فجر و حوزه های تبلیغاتی و اطالع رسانی، تالش كردیم از 
منابعی كه در اختیار داریم، به بهترین شكل استفاده كنیم. برای این كه برنامه ریزی ها به بهترین شكل 
در اختیار مخاطبان قرار بگیرد و مخاطب در هر موقعیتی اطالع رسانی را دریافت كند، كمیته ای را تحت 
عنوان كمیته ارتباطات و تبلیغات تعریف كردیم. مرحله اول مرحله شناسایی امكانات و تجهیزات بود. در 
نخستین مرحله فضاهای تبلیغاتی شهری را مورد بررسی قرار دادیم. تا بتوانیم برای معرفی 
جشنواره فجر از آنها استفاده كنیم. می دانیم كه بسیاری از امكانات تبلیغی در اختیار ارگان ها 

و نهادها است.
ï جامعه هدف را چگونه پوشش دادید؟

ما باید جامعه هدف را شناسایی می كردیم. این كه تجمع مردمی در كجا شكل می گیرد. 
مكان هایی همچون قطارهای شهری و مترو مورد توجه واقع شد. زیرا روزانه انبوه جمعیت 
از این وس��یله نقلیه عمومی استفاده می كنند. بنابراین بخشی از تبلیغات به صورت بنرهای 

تبلیغی، تیزرها، پوسترهای جشنواره و... در این مكان نصب شد.
ï نحوه تبلیغات تلویزیونی چگونه بود؟

از صبح با طلوع خورش��ید شرایط برای تبلیغات مهیا می شد  اما برای شب هنگام كه مردم به 
خانه های خود می روند از طریق رادیو، تلویزیون و تیزرهای تبلیغاتی می توانستیم برای جشنواره 
اطالع رس��انی كنیم. به همین مناس��بت موارد اطالع رسانی  را در اختیار شبكه های مختلف قرار 

دادیم. در ضمن با زیرنویس های تلویزیونی ساعت، مكان، زمان و معرفی آثار را اعالم کردیم.

آسیب شناسي دقایق 90 
ï سعدي افشار

وقت��ي در ح��ال س��پري ك��ردن دهه 90 
هس��تیم، طبیعتًا انتظارمان از رشد و توسعه 

نمایش هاي آئیني - س��نتي بیشتر است. با 
این حال مشكالت فراواني فرا راه این ژانر 
اصیل ق��رار داد. دگرگوني و دگردیس��ي 
بافت قدیم ش��هري به بافت جدید، رشد 

قارچ وار آپارتمان ها، هجوم آسمان خراش ها 
به سطح ش��هر، وسعت خیابان ها و اتوبان ها، 
رخت بربس��تن خانه ه��اي قدیم��ي، روفتن 
حیاط ها و حوض ها به خاطره ها و... از جمله 
پیامدهاي مدرن و شهري است كه همچون 
مشكالتي بزرگ سد راه شكل اجرایي تئاتر 

بومي و سنتي قرار گرفته است.
بنابراین، در ابت��داي دهه 90 نمایش 
آئیني - سنتي در حالت كماست؛ در حالي 

كه در قدیم تخته حوضي و روحوضي هاي متفاوتي 
اجرا مي شد. هنوز هم نمایش هاي آئیني - سنتي 
را با اجراي روي حوضخانه ها مي شناس��ند. مردم 
در آن زمان روي حوض را مي پوشاندند. سیاه هم 
با مایه خنده بس��یاري كه داشت مردم را به ذوق 
م��ي آورد و به خنده مي انداخت، اما با گس��ترش 
آپارتمان س��ازي و افزای��ش جمعی��ت در ش��هر 
ته��ران تخته حوض آرام آرام كمرنگ ش��د. مردم 
به س��راغ تاالرها رفتند و دیگر این گونه نمایشي 
براي مراس��م استفاده نشد. هنرپیشگان این هنر 
رفتند. من هم اگر با نسل دوم و یا سوم این هنر 
همراهي مي كنم، مي خواهم فوت كوزه گري را به 
آنها بیاموزم تا در دهه هاي بعد هنوز هم این هنر 
وجود داش��ته باشد. مهمترین مسئله اي كه سبب 
كمرنگ شدن هنرهاي س��نتي ایراني شد از بین 
رفتن فضاي س��نتي ایراني در شهر ها و كالنشهر 
تهران بود. دیگر قهوه خانه ها نیس��تند تا مردم به 
نقال��ي گوش بدهن��د بلكه در مقاب��ل برنامه هاي 
تلویزیوني مي نش��ینند. رش��د فرهن��گ آپارتمان 
نشیني جایي براي حوض بزرگ خانه هاي قدیمي 
نگذاش��ت؛ امروزه برنامه هاي تلویزیوني و رسانه ها 
گس��ترش یافته اند و فراموشي هنر سنتي در حال 

وقوع است.

تحلیل یک

حسنرونده
مدیركمیتهشهرستانها:

بخ�ش  كیف�ي  و  كم�ي  رش�د   ï
شهرس�تان ها را در جش�نواره س�ي ام 

چگونه ارزیابي مي كنید؟
طي جش��نواره 29 فجر از شش منطقه 
12 نمایش به جشنواره وارد شد، در حالي كه 
در جشنواره سي ام  با نظر مساعد سرپرست 
مركز هنرهاي نمایشي، هماهنگي مدیر امور 
استان ها )اتابك نادري( موافقت دبیر جشنواره  
بضاعت تئاتري اس��تان ها گسترش یافت. ما  
توانستیم سه نمایش دیگر نیز به مجموع 12 

اثر این  بخش اضافه كنیم.  این سه نمایش براي نخستین بار 
در حمایت از تئاتر استان ها، در  بخش شهرستان ها لحاظ شده 
است. این حمایت با توجه   به پتانسیل  باالي تئاتر شهرستان ها  

و جمع بندي خروجي آثار صورت گرفت.
ï علت ایجاد شدن بخش شهرستان هاي جشنواره 

فجر چه بود؟ 
ای��ن یكي دیگر از توجهات و حمایت هاي  جدید به  تئاتر 
شهرستان هاي كشور  بود.  این بخش كه در  سال گذشته به 

مجموعه بخش هاي جشنواره فجر اضافه شد 
امسال با قدرت و قوام بیشتري اجرا مي شود 
ضمن آن كه اس��تان هاي بیشتري  مشاركت 
خ��ود را در این بخش اعالم كردند. گروه هاي 
برت��ر نیز حضور اجرایي پررنگ تري دارند. در 
ای��ن بخش، برخي از آثار جش��نواره فجر در 

استان هاي میزبان روي صحنه مي رود.
ï بخ�ش شهرس�تان هاي فجر چه 

روندي را طي كرده است؟
تفاهمنامه اي با مدیران كل استان ها منعقد 
شد. ش��رایط میزباني  از جمله اس��كان و پذیرایي  از گروه ها با  
هماهنگي و هم��كاري مدیران كل اس��تان ها صورت مي گیرد.  
مسائلي همچون ایاب و ذهاب، دستمزد و هزینه هاي گروه، توسط 
جش��نواره پرداخت مي شود. به لحاظ ظرفیت گروه هاي اجرایي 
در استان هاي مذكور س��قف چهار گروه براي هر استان تعیین 
شده است لذا گروه ها هیچ گونه هزینه اي را متقبل نشده اند. نحوه 
هماهنگي نیازمندي هاي تكنیكي از جمله نوع سالن، نور و دكور 

نیز بر اساس فیلم ارسال شده گروه ها صورت گرفت.

حسن رونده، مشاركت شهرستان و تئاتر مناطق در دومین حضور آنها را روبه  توسعه مي داند؛ پتانسیل 
باالي شهرستان ها و خروجي آثار تولیدي این مناطق از عوامل اصلي  بحث های اوست.

مناطق مي درخشند

همین روزها بود كه انگشت اشاره مسافرانی در ایستگاه مترو صادقیه، تبلیغات جشنواره را نشانه می رفت؛ 
آنهایی كه از مسافت مابین ایستگاه متروی امام حسین)ع( و چهارراه ولیعصر بحث می كردند. بحث 

تبلیغات جشنواره امسال یكی از موارد قابل تحلیل بود. وحیدلك مدیر ارتباطات و تبلیغات جشنواره در 
این زمینه به زوایای خاصی اشاره دارد؛ بحث جامعه هدف یكی از مباحث محوری است.
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مجیدامرایي،مدیركمیتهخیاباني:

 خيابـــان 
تماشاگر مي آورد

ï ارزیاب�ي ش�ما از گروه هاي خیاباني بخش 
آئیني جشنواره چیست؟

امسال 5 گروه آئیني در بخش تئاتر خیاباني حضور 
دارن��د. مخاطبان این بخ��ش  به دلیل تنوع آئین هاي 
مختلف، خاص هستند زیرا تركیب موسیقي، حركات 
فرم س��نتي و آئیني و توجه به ابعاد  زیبایي شناس��ي  

سبب جذب مخاطبان خاص مي شود. 
ï آثار  بخش مسابقه چه ویژگي هایي دارد؟ 

در این بخش 9 گروه نمایش  ش��ركت دارند. این 
9 گ��روه در واقع »تجربه هاي ن��و« در بخش خیاباني 
هس��تند. گروه ها نمایش هاي اورژینال و تازه اي را در 

این بخش شركت داده اند. این نمایش ها 
پیش از این در هیچ جش��نواره اي اجرا 

نداشته اند.
ï با خبر ش�دیم در این بخش، 
دو گ�روه داوري آث�ار را بررس�ي 

مي كنند. چرا؟ 
زیرا امسال براي اولین بار  ما از هیأت 
داوران دانشگاهي نیز استفاده كردیم. در 
نتیجه تركیب داوران به دو گروه تقسیم 
مي ش��ود. 1- داوران مربوط به جشنواره 
فجر 2- داوران بخش دانشگاهي.  قصد 

داشتیم تا جامعه تئاتر دانشگاهي نیز 
در بخ��ش خیاباني حضور رس��مي 
داش��ته باش��ند بنابرای��ن از چند 
كارش��ناس زبده دانش��گاهي در 

داوري آثار استفاده كردیم. 
ï ب�ه ج�ز اس�تفاده از 

داوران  دانش�گاهي چ�ه مقول�ه اي را تأكی�د 
داشتید؟ 

اجراي عمومي آثار برتر این بخش و انتشار دو مقاله 
تخصصي حوزه تئاتر خیاباني در كتاب مجموعه مقاالت 

جشنواره تئاتر فجر.
ï وضعی�ت تئاتر خیابان�ي را چطور ارزیابي  

مي كنید؟ 
بخش تئاتر خیاباني جش��نواره، ظرف 10 س��ال 
گذش��ته روند رو به رشدي در جذب مخاطب داشته 
است.  هم اكنون، این بخش در جذب مخاطب مهمترین 
بخش جشنواره است چراكه از محدودیت هاي سالن 
و... مبراس��ت  و در فضاي باز اجرا 
مي شود؛ به دلیل محدودیت سالن، 
بخش اعظم مخاطبان به س��مت 

تئاتر خیاباني گرایش دارند. 
ï ش�اخصه محوري بخش 

تئاتر خیاباني چیست؟ 
  یكي از شاخصه هاي محوري 
این بخش تن��وع موضوع��ي آثار 
خیاباني  اس��ت. آثار این بخش از 
موضوعات اجتماعي، مذهبي، دفاع 
مقدس و... دارند و به صورت متنوع 
و تركیبي استفاده شده اند. یكي 
دیگر از شاخصه هاي این بخش 
حضور عمده گروه هاي حرفه اي 
است، همچنین حضور 10 اثر 
منتخب جشنواره تئاتر خیاباني 
مریوان قابل ذکر اس��ت. این آثار 
پ��س از  گذش��تن از مراحل 
توانس��ته اند  س��خت 
فج��ر  جش��نواره  در 
حضور داشته باشند 
بنابرای��ن  از ت��راز 
كیفیت��ي باالیي 

برخوردارند.

ï دكتر عطااهلل كوپال
س��ازماندهي جش��نواره ها فعاًل چنان است كه 
ابت��دا نمایش��نامه ها خوانده مي ش��وند و پذیرفته 
مي ش��وند. س��پس گروه ها تمرین مي كنند. كارها 
بازبیني مي ش��وند و بعد، اجازه ورود به جشنواره را 
پیدا مي كنند؛ در حالي كه این س��از و كار مي تواند 
به گونه اي اصالح ش��ود. اینکه گروه  هاي مذكور به 
صورت غیر متمركز، بتوانند اجراهاي خود را پس از 
ارزیابي یا بازبیني، )اگر الزم باشد( به صورت مستقل 
به روي صحنه ببرند. چنانچه توفیقي چشمگیر به 
دس��ت آوردند و توانستند تماش��اگران بي شماري 
را به نمایش خ��ود فرا بخوانند، به جش��نواره هاي 
گوناگون راه یابند. این فرایندي اس��ت كه بسیاري 
از جش��نواره هاي جهاني نیز بر آن منطبق هستند. 
جاري شدن چنین ساز و كاري مي تواند روح تازه اي 

در كالبد تئاتر حرفه اي بدمد.
در میان جش��نواره هاي تئاتري ایران، جشنواره 
فجر اخیراً گام هایي را هم در جهت بین المللي شدن 
برداشته است. این رویداد در حال حاضر مهم ترین 
تكیه گاه اهل تئاتر است. جشنواره فجر از لحاظ كیفي 
با روزهاي نخس��ت خود خوشبختانه فاصله زیادي 
گرفته و تجربه و تالش گروه هاي نمایشي ایران طي 
سه دهه اخیر در این جشنواره كیفیتي نوین یافته 
اس��ت. در واقع مي توان گفت كه اصلي ترین كانون 
جذب گروه هاي حرفه اي ایران در حال حاضر همین 
جشنواره اس��ت. اگر بخواهیم نسبت دشواري هاي 
حض��ور در این جش��نواره را با مجموعه كارهاي به 
صحنه رفته بسنجیم، باید اذعان كنیم كه تئاتري ها 

تا امروز این جشنواره را با تالش حفظ كرده اند. 
واقعیت این است كه بعد از چند دهه جاي تئاتر 
حرفه اي هنوز در مجموعه هنر نمایش ایران خالي 
است. در واقع تئاتر در كشور ما هنوز تا تبدیل شدن 
به یك شغل فاصله زیادي دارد. آنچه كه در سه دهه 
گذشته كمتر مورد توجه واقع شده، تبدیل تئاتر به یك 
»حرفه« بوده است. امروز، كسي با نمایشنامه نویسي، 
بازیگري و كارگرداني و صحنه گرداني تئاتر، نمي تواند 

مخارج زندگي خود را بطور مستمر تأمین كند. 

راهي نوین

دیدگاه

گزارش

بخش تئاتر خياباني 
جشنواره، ظرف 10 سال 

گذشته روند رو به رشدي 
در جذب مخاطب داشته 

است.  هم اكنون، اين بخش 
در جذب مخاطب مهمترين 

بخش جشنواره است

مدیر كمیته خیاباني بحث 
داوري آثار این بخش را ناشي 
از دو ظرفیت مي داند. به گفته 
مجید امرایي تركیب داوران 
جشنواره به دو دسته داوران 

مربوط به جشنواره فجر و 
داوران دانشگاهي تقسیم شد. 

وي همچنین از اصل تنوع 
آثار، ظرفیت گسترده عابران و 

رهگذران خیابان در تئاتر خیاباني 
به عنوان برگ برنده این ژانر یاد 

مي كند.

7   مجله سی امين
جشنواره بين المللي تئاتر فجر



عليبرجيودرخششدرامدفاعمقدسدرروزيدیگر

پهلوانان میهن
نگاه منتقد 

هاتفجليلزاده*

نوس�تالژي ابرانس�ان هاي تمدن هفت هزار س�اله 
گفتني است، سرودني است، سرشار از حسي قدسي و 
كیهاني است. آنجا كه وجب به وجب خاك پاك این مرز 
و بوم همچون قداس�ت آئین و آداب این مردم ش�ریف 
پاس داشته مي شود، این رسم به قصه ها و افسانه هاي 
هزارگان آینده مي پیوندد. تبلور رس�تم هاي این خاك 
گویي همچون شعر آن شاعر بزرگ تا به ابدیت شنیده 

سرانگشتان یك مي شود. این لیدي از 
نیست؛ واقعیت ژورنالیست كهنه كار 
پاكب�از  ح�اال مردمان�ي  اس�ت. 

دیگر مي دانیم كه هش�ت سال دفاع مقدس نه تنها به 
شكل پیكره اي ستودني از رستم هاي معاصر این خاك 
بلكه به سوي افقي نو در صحنه تئاتر نیز خیز برمي دارد. 
درام هاي دفاع مقدس فجر سي ام مبتني بر عمق ژرف 
بافت بیاني و با تأكید دیگر بر تكنیك هاي پیشرو تئاتر 
روبه مسیر دیگري مي رود. »مهرماه از سال شصت« هم 
از همین قاع�ده كنوني تبعیت مي كند. علي 
برجي با اجراي این نمایش برگي تازه 

را در كارنامه كاري خود رقم زد.
نمای�ش م�اه مه�ر از س�ال 60 
برگزیده جش�نواره مقاومت است. 
نمایش، داس�تان یك زن )آلنوش( و مرد 
)دانیل( خادم كلیسا است. این دو در زمان 
محاصره آبادان حاضر به ترك شهر نشده اند زیرا 
آنها مي خواهند از كلیسا و خاكشان دفاع كنند. 
از سوي دیگر ممكن است مجروحي به كلیسا پناه 
بیاورد. در ضمن ی�ك فرد عقب مانده ذهني هم به 
كلیس�ا پناه مي آورد. آنها ش�روع به نگهداري از 
مجروح�ان مي كنن�د. در انتهاي نمای�ش دانیل 
متحول مي شود و در راستاي نجات آدم ها پیغامي 
را به خارج از شهر مي برد. نكته متفاوت این اثر 

اتمس�فر و  دفاع مقدس�ی 
فضاس�ت؛ داستان در یك 
كلیسا مي گذرد. كارگردان 
از زاویه دید رئالیس�م در 
كارگردان�ي س�ود جس�ته 
اس�ت. هرچن�د در ابت�دا و 
انتهاي نمایش تصاویري ذهني 
از طری�ق ویدئ�و پروجكش�ن اجرا 
مي شود. با این حال ویژگي رئالیسم 
در طراحي لباس نیز اس�تفاده شده 

است.
علي برجي درباره نمایش خود 

مي گوید: »در نورپردازي، فضاي نیمه روشني ایجاد شده 
اس�ت تا تصویرسازي هاي نوري شكل  گیرد. صلیبي از 
یك ترك دیوار به وجود آمده است، نور از آن به صحنه 

پرتاب شده و بخشي از صحنه را روشن مي كند.«
وي ادام�ه مي ده�د: در طراحي صحن�ه از تركیب 
دوپنج�ره و ی�ك صلی�ب، همچنین یك حف�ره براي 
رفت وآمد اس�تفاده شده است زیرا در ورودي كلیسا با 
گل پوشیده شده تا نظامیان تصور كنند، مخروبه است. 
دو نماد مح�وري در اثر وج�ود دارد. در این میان نماد 
خاك به مفهوم وطن به كار رفته است. موسیقي نمایش 
توس�ط س�عید رضایت انتخاب و بخش های�ي از آن با 

سازهاي سه تار و دف ساخته شده است.
ب�ا این حال، كارگردان در ش�یوه كارگرداني خود به 
س�راغ نمایش هایي مي رود كه مخاطب ارتباط بهتري با 
آن پیدا مي كند. فضاسازي ها در ارتباط با جذب مخاطب 
اس�ت. علي برجي، س�ال 1355 در شهرستان میانه به 
دنیا آمد. وي داراي مدرك كارشناس�ي كامپیوتر است. 
برجي از س�ال 1372 با بازیگري در كانون حر وارد حوزه 
تئاتر ش�د. از اجراهاي وي مي توان ب�ه نامزدي ویولت، 
سیاوش و س�ودابه، شطرنج سوئیسي، زني از پشت در، 
غریبه و... اشاره كرد. علي برجي درباره اهمیت جشنواره 
فجر مي گوید: »جشنواره فجر ویترین 
جش�نواره هاي مختلف دیگر اس�ت. 
مي توان گفت پدر بزرگ جشنواره هاي 
تئاتر ایران است. این جشنواره نمودار 
تئاتر ایران را فراهم مي كند. بنابراین 
هرچه ب�ه جوان ه�ا اهمی�ت بدهیم 
موفق تر خواهیم بود. از س�وي دیگر 
باید جش�نواره هایي را كه به ش�كل 

موازي كار مي كنند یكي كنیم.«
* منتقد و روزنامه نگار 
عضو کانون ملی منتقدان تئاتر 
ایران

كارگردان از زاويه ديد 
رئاليسم در كارگرداني 

سود جسته است. 
هرچند در ابتدا و 

انتهاي نمايش تصاويري 
ذهني از طريق ويدئو 

پروجكشن اجرا مي شود
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تراژديمليخونرقصهدرنگاهرضاصابري

رستم معاصر به بهشت رفت

»خ�ون رقص�ه« براس�اس مصاحب�ه 
مطبوعاتي یك دختر خراس�اني 19 ساله 
به نام راضیه فدایي اس�ت. او به رغم میل 
خانواده و اطرافیانش به خواستگاري مردي 
مي رود كه 80 درصد جانبازي دارد. دختر 
ب�ا اعتقاد تالش مي كن�د و با تمام توانش 
براي آرامش همسر جانبازش از جان مایه 
می گذارد. در نهایت همس�ر جانبازش به 
جم�ع همرزمانش در بهش�ت مي پیوندد. 
نمایش یك تراژدي ملي است كه مبتني 

بر اثرات جنگ طراحي شده است.
رضا صاب�ري كارگردان پیشكس�وت 
خراس�ان، این ب�ار تجرب�ه ت�ازه اي را در 

كارنامه حرفه اي خود دنبال مي  كند. او نوس�تالژي دو نس�ل 
پاك ایراني را در بس�تري مدرن )جهان رس�انه( دستمایه و 
تم كار خود قرار مي دهد. او با این اثر به خیال ده ها كارگرداني 
مي پیوندد كه دغدغه توسعه درام دفاع مقدس را به شكلي 
جدي و شكوهمند در قالب بیاني تأثیرگذار و قدرتمند دنبال 
مي كنند. صاب�ري درباره نمایش خون رقصه مي گوید: طراح 
صحنه این نمایش اصغر خلیلي اس�ت. او با ایجاد سه دیواره 
توري، س�ه موقعیت را طراحي مي كند. این دیواره ها كمك 
به طرح موقعیت مي كند. ابزارها در عین رئالیستیك بودن، 
نمادین هستند و با تفكیك سفید و سیاه به صورت اله ماني 
اس�تفاده ش�ده اند. بخش هایي از نمایش تصاویري از پرده 
سیكلوراما پخش مي ش�ود زیرا صحنه هایي از زندگي است 
كه در قالب مصاحبه پخش مي شود. در نتیجه نوعي نمایش 
مستند داستاني اس�ت؛ در عین حال تصاویر، رنگ، لباس، 

تفكیك موقعیت ها و... كمك به درك نمایش مي كند.
به گفته صابري سه موتیف و درونمایه در تعامل و مجاورت 
همدیگر بر بافت دراماتیك در استان مي افزایند؛ در واقع سه 

بحث مطبوعاتي، داستان نمایش و تخیل 
سه موقعیت نمایش�ي متفاوت را در این 
درام ایج�اد مي كنند. پرده س�یكلوراما 
و تصاویري كه پخش مي ش�ود در واقع 
نكت�ه قابل اهمی�ت در این اجراس�ت 
زیرا در حین مستند گونه بودن، ویژگي 
پس�امدرنیته نی�ز ب�ه اثر مي بخش�د. 
همچنین موسیقي این نمایش با تركیبي 
از موس�یقي هاي محلي، موسیقي هاي 
كالس�یك و پاپ و تلفیق ای�ن دو نوع 
ساخته ش�ده است. ساخت موسیقي از 
ساز دف، ویولون سل، سنتور و همچنین 
تركیبي از آواها، ساخته حمید وجداني 

است. موسیقي این نمایش زنده اجرا مي شود.
رضا صابري متولد 1337 در روستاي اقماري مشهد است. 
وي داراي تحصیالت درجه یك هنر )معادل دكتري( اس�ت. 
او از س�ال 1350 وارد حرفه تئاتر شد. صابري تاكنون آثاري 

همچون خانات، مظلوم پنج�م، دانگ هفتم، یخبندان، 
بازي نامه باس�تان، عش�یق، ت�راژدي تردی�د و... را 

كارگرداني كرده است.
او درباره جایگاه جش�نواره فجر در رش�د و توس�عه 

تئاتر ایران مي گوید: »جش�نواره فج�ر ویتریني براي 
فعالیت ه�اي تئاتري ایران اس�ت. جش�نواره فجر 

معتبرترین جشنواره تئاتري كشور است. محل 
قضاوت همه ژانرهاي نمایش�ي، همه باورهاي 

تئاتري و... جشنواره فجر است؛ در جشنواره 
فج�ر خالقیت ها، شناس�ایي هنرمندان 

و قضاوت بر كارهاي تئاتري سراس�ر 
كش�ور صورت مي گیرد. همچنین 

جش�نواره فجر محل داد و ستد 

فرهنگي، ارتباطات هنري و فرهنگي میان كش�ورهاي مختلف 
و هنرمندان سراس�ر كش�ور اس�ت. ام�ا باید ب�ر خروجي هاي 
 آن تمرك�ز ك�رد. بای�د از طری�ق خروجي س�االنه فج�ر دامنه 
درام نویس�ي كش�ور را گس�ترش داد. بنابراین بر بی�الن و آمار 
س�االنه تمركز نكنیم بلكه بر كیفیت متمركز ش�ویم و این گونه 

مي توانیم با چه�ره هاي 
برجس�ت��ه اي در 
این حوزه رو به  رو 

شویم.«
* نویسنده و 

محقق - پژوهشگر 
نمایش های مذهبی 

و آیین های 
عاشورایی

گپ نو

سيدعلیفالح*

رضا صابري كارگردان 
پيشكسوت خراسان، 
اين بار تجربه تازه اي 

را در كارنامه حرفه اي 
خود دنبال مي  كند. او 

نوستالژي دو نسل پاك 
ايراني را در بستري 
مدرن )جهان رسانه( 

دستمايه و تم كار خود 
قرار مي دهد
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 امیر دژاكام
در میانه دهه 70 ما با تحوالت دیگري در جشنواره فجر روبه رو 
شدیم. از جمله بین المللي شدن جشنواره فجر. این حركت خوبي 
بود. به این شكل توانستیم نمونه هاي برتر تئاتر جهان را  در جشنواره 
فجر نمایش دهیم. این فرایند به دلیل كمبود بودجه در دهه اخیر با 
افت وخیز مواجه شده است. ضرب المثل »پول نداریم جنس ارزان 
بخریم« نمود بیروني این مقوله است. گروه ها آرام آرام حرفه اي شده 
بودند، جش��نواره راه خود را طي مي كرد، با باز شدن دانشكده هاي  
تئاتر و فارغ التحصیالن این رشته، خانواده تئاتر گسترش یافت اما 
دیدگاه هاي جدید و شهرنش��یني در تئاتر اعمال نشد. براي نمونه 
این كه آیا تئاتر مي تواند در بهداشت فردي مؤثر واقع شود یا خیر؟ 

بنابراین موضوعات تئاتري متنوع نشد. پیشنهاد من این است كه از 
خاك س��رخ تا معدن زغال سنگ، تكنولوژي روز و انرژي هسته اي  
تا تحوالت پزش��كي و... را در تئاتر به تصویر بكشیم. البته تحوالت 
دیگري در راس��تاي گس��ترده كردن س��الن هاي تئات��ري رخ داد. 
بازشدن پاركینگ تاالر وحدت،تاالر خورشید، تاالر سایه،تاالر نو و... 
از جمله آنهاس��ت. ضمن آن كه تئاتر خیاباني شكل گرفت و رونق 
یافت. جشنواره مریوان به عنوان مهم ترین جشنواره تئاتر خیاباني 
به عرصه آمد  و مورد اس��تقبال قرار گرفت. همچنین تغییراتي در 
ش��كل قراردادها ایجاد ش��د. یكي از آن تغییرات، شرط گیشه در 
دستمزدها است كه ش��اید مثمرثمر واقع نشد. در حوزه تحقیق و 

پژوهش،كتاب ها، بولتن ها و مجالت بسیاري نوشته شده است. 

از خاك سرخ تا معدن زغال سنگ

آزادگلمحمدی

ایي»مدهآ«اززبانمهديآگاهي
ساختارموسیق

مويــه هاي يك تـــمدن
اجراي ما گون�ه اي از یك تكنیك 
خاص اس�ت، بحث موسیقي فقط در 
جنبه هاي شنیداري خالصه نمي شود. 
موسیقي در مركز اجراست. مركز ثقل 
درام با موسیقي آغاز مي شود، تحول 
مي یابد، بسط و گسترش پیدا مي كند 
و در كل بافت بیاني اجرا طنین انداز 
مي شود. موسیقي در این نمایش فقط 
شنیده نمي شود، بلكه دیده مي شود. 
كل رن�گ آمی�زي كار در موس�یقي 

تجسم و تبلور مي یابد.
كارگردان برتر جشنواره سیزدهم 
تئات�ر دانش�گاهي در حال�ي ای�ن 

جم�الت را بر زبان مي آورد كه با ایده هاي دیگري 
به تجربه هاي س�پري ش�ده خود نگاه مي كند؛ یا 
بهتر اس�ت واژه شنیدن را براي او به كار ببریم. او 
این بار سراپا گوش، چكیده ایده هاي خود از تئاتر 
دانش�گاهي را به زمزمه هاي موس�یقایي سپرده 
است. بنابراین سراپاگوش، خود را مي شنود! مهدي 
آگاهي بشدت دوستدار ایده گرایي و ایده پردازي 
است. همچنین دوستدار ایده هایي كه متفاوت اند. 
او »م�ده آ« را ب�ا لحن و بیاني دیگ�ر تولید كرده 
است؛ بیان موسیقایي خود به خود سرشار از نشانه 
شناس�ي ملون و متكثر اس�ت؛ با این ح�ال او از 
تكنیكي صحبت مي كند كه براي اجراي »مده آ« 
یكي  دو س�الي ذهنش را مش�غول كرده اس�ت. 
مي گوید: »ما دو س�ال پیش با تكنیك همین كار 
آشنا ش�دیم. آن را دوست داشتیم و حول محور 
همین تكنیك كار كردیم؛ ساختار موسیقایي در 
حد ش�نیداري نیس�ت، بلكه در فیزیك مي آید، 
در طراحي صحنه مي آید، تكنیك »مده آ« طوري 

نیس�ت كه مثاًل آهنگ را سوار یك 
صحنه مي كنند؛ یا این كه تیكه پاره 
باشد. بافت كاملي از اجراست. طنین 
و آوا در حرك�ت، در ذه�ن بازیگ�ر، 
دربازي ه�ا و ن�ور و طراح�ي صحنه 
تأثیر مي گذارد و ذهن و زبان بازیگر 
را هدای�ت مي كن�د. از س�وي دیگر 
موس�یقي این كار جنب�ه اي عمومي 
دارد. زیرا از كل آواهاي كهن ایران، 

موسیقي كردي و... در آن استفاده 
شده است. بنابراین در »مده آ« 
دارد،  ذك�ر  اس�ت،  الالی�ي 
مویه هاي »لكي« در آن نهفته 

است، هرچه به آخر نمایش مي رسیم این 
مویه ها بیشتر مي شوند، تركیب صداها 

و آواه�ا در این اثر ی�ك پلي فوني 
)چند صدایي( اجرایي را مد نظر 

قرار مي دهد.«
با ای�ن حال »م�ده آ« اثري 
مبتني بر سازه هاي كالسیك 
از  ذه�ن بش�ر باس�تاني و 
»اوریپی�د«  نوش�ته هاي 
اس�ت، اث�ري ك�ه در آن 
روان ش�ناختي،  مباح�ث 
ناخودآگاه فردي و جمعي 
از بط�ن كه�ن الگوه�ا، 
ب�ه  توتم ه�ا  و  تابوه�ا 
رخ  تراژی�ك  ش�كلي 
مي نماید. مهدي آگاهي 
مي كوشد با استفاده از 
بافت بیاني موسیقایي، 

بحث تأویل متن را به بخش خودآگاه ذهن مخاطب 
بس�پارد، بنابراین او از قلمرو نش�انه هاي بصري به 
قلمرو عناصر شنیداري مي رود بااین حركت در پي 
بس�ط تصاویر و الیه هاي بیاني است. او متولد سال 
1361 است. سال 80 به دانشگاه صنعتي شریف رفت 
و ریاضي خواند. سال 88 فوق لیسانس ریاضي گرفت 
و از سال 81 تاكنون در حوزه تئاتر كار مي كند. با این 
حال نخستین بار است كه به جشنواره فجر مي آید 
و در بخ�ش نگاه ویژه حض�ور مي یابد. درباره بخش 
نگاه ویژه یا تجربه هاي متف�اوت كارگردانان 
این بخش مي گوید: »ما هم اكنون در تئاتر 
به ن�گاه خاص و وی�ژه  نیاز داری�م. تئاتر 
چیزي نیس�ت ك�ه آن را اختراع كنیم! 
تئاتر هس�ت، تئاتري ها در همه جاي 
دنیا كار مي كنند. جوري نیس�ت كه 
تئاتر یكجا به دس�ت آید بلكه هر 
هنرمندي در گوشه اي كار مي كند 
و محص�ول خود را ارائه مي دهد. 
در ای�ن میان »ای�ده« محوریت 
مي یاب�د، ام�ا اگ�ر كارگ�ردان 
ایده های�ش منجر ب�ه فضاهاي 
عجی�ب و غری�ب ش�ود، اثرش 
ماندگار نخواهد ب�ود. ایده زماني 
مؤثر است كه به یك جریان منتج 
شود؛ در عین حال از دل این جریان 

حركت درستي دربیاید.«
مهدي آگاهي بر این باور اس�ت كه 
جش�نواره فجر بس�تري براي حضور 
جوانان اس�ت، به گفته او امسال حجم 
و تولیدات گروه ها بیش�تر ش�ده و آثار 

بهتري تولید شده است.

مهدي آگاهي بر 
اين باور است 

كه جشنواره فجر 
بستري براي حضور 

جوانان است، به 
گفته او امسال 

حجم و توليدات 
گروه ها بيشتر 

شده و آثار بهتري 
توليد شده است
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تجربهاشكانخلیلنژاد
درنورگیر

دنیا خوب است 

پـــدر
اسعدكرمویسه

پدر با مرور خاطرات جنگ 30 س��اله اس��پانیا گویي به 
همان ش��اعرانگي ذهني آن فیلسوف آلماني رسیده است؛ 

اندكي جنون و اندكي احساس!
»آنتونیو یوئدو بایخو« اما، انگار همچنان دس��ت هایش 
بر سر س��رش فكر مي كند؛ آنگونه كه در رئالیسم جادویي 
رشته جریان هاي ذهني متوالي و متكثر، صحنه درام را در 

مي نوردد. 
كارگردان 23 ساله ایراني در حالي پنجه در پنجه متن 
او مي افكند كه همچنان شیفته تجربه گرایي است. اشكان 
خلیل ن��ژاد »نورگیر« را به بخش نگاه وی��ژه »فجر« آورده 

است.
اشكان خلیل نژاد، سال 1367 در كرج به دنیا آمد. وي از 
16 سالگي وارد حوزه تئاتر شد. بعدها از طریق آموزشگاه ها 

فعالیت خود را در این حوزه دنبال كرد 
و در حال حاضر دانشجوي تئاتر است.

او درباره متن نمایش خود مي گوید: 
»نمایش داس��تان خانواده اي است كه 
در شهر مادرید اسپانیا زندگي مي كنند. 
پ��س از گذش��ت 30 س��ال از جنگ 
آنها به واكاوي رواب��ط اعضاي خانواده 
مي پردازند. شخصیت محوري نمایش 
پدر خانواده اس��ت. او مدت هاست كه 
دیوانه ش��ده است با این حال، از نقطه 

نظر او، اتفاقات بررسي مي شود.
نمای��ش به لح��اظ معنای��ي قصد 
دارد به بررس��ي روابط انساني بپردازد؛ 
بي آن كه تنه��ا بخواهد ب��ه جغرافیا و 

تاریخ خاص اسپانیا بپردازد. متن به روابط دالي و 
مدلولي انسان تأكید دارد. همین مسئله باعث 
ش��اخص بودن نمایشنامه نورگیر اثر آنتونیو 

یوئدو بایخو مي شود.«
این كارگ��ردان جوان، چن��دان دنباله رو 
س��بك خاص��ي نیس��ت، ام��ا در عین حال 
متأثر از بس��یاري از داده ه��اي معلوماتي و 
اندوخته هاي خودش است؛ به گفته او اگر چه 
نمایش س��بك خاصي را مد نظر قرار نداده 
 است، اما ویژگي هاي رئالیسم جادویي در 
این اثر قابل رؤیت اس��ت. میزانسن های 
نمایش بسیار رئالیستي و ساده طراحي 

شده است، اما طراحي نور به 
استعاره سازي پرداخته است. 

در نمایش ساق پاي شخصیت ها در بك گراند صحنه نشان 
داده مي شود. این استعاره از دل مفاهیم نمایش شكل گرفته 
اس��ت. طراحي صحن��ه نمایش ب��ا تأثیر از یك س��اختار 
سینمایي قابل بررس��ي است. همزمان تمام بازیگران روي 
صحنه حضور دارند؛ در س��ه فضاي خانه، دفتر كار و كافه 
به زندگي خود ادامه مي دهند. اما آكسسوار نمایش وسایل 
روزم��ره از جمله میز و صندلي اس��ت. در طراحي صحنه 
تالش شده تا با توجه به مستند نگاري تاریخي لباس هاي 

دهه 70 اسپانیا استفاده شود.
آنچ��ه در كارگردان��ي این اثر مورد توجه اس��ت؛ 

بازي ه��اي روان و تأثیرگذار اس��ت. زیرا اش��كان 
خلیل نژاد همواره در كارگرداني هایش به درایت 
بازیگران، یكدس��تي و رواني ب��ازي بازیگران 
او  وی��ژه دارد.  عالق��ه 
در اج��راي نمای��ش در 

تعامل با بازیگران و بررسي 
ایده هاي آنها به خلق لحظات 

دراماتیك پرداخته اس��ت. وي در 
طراحي موس��یقي به فض��اي دهه 

60 و 70 اس��پانیا نگاه كرده اس��ت. 
علت س��اخت موس��یقي اس��پانیایي 
خلق نوعي موقعیت كاماًل رئالیستي و 
زندگي وارگي نمایش است. كارگردان 
بر ای��ن باور اس��ت؛ تماش��اگر با آن 

همذات پنداري مي كند.
كارگ��ردان نمایش »نورگیر« از بخ��ش نگاه ویژه و كل 

جشنواره تئاتر فجر تلقي خاصي دارد.
اشكان خلیل نژاد درباره علت حضور خود در بخش نگاه 
ویژه مي گوید: »نگاه ویژه به گروه هایي كه چندان شناخته 
شده نیس��ت، مي پردازد. این بخش حدفاصل میان بخش 
دانشجویي و حرفه اي است. همین دلیل قابل تأمل است.«

خلیل نژاد براي نخس��تین بار در جش��نواره فجر حضور 
مي یابد. وي درباره ماهیت برگزاري جش��نواره فجر یادآور 
مي ش��ود: لطفي كه برگزاري جشنواره تئاتر 
فجر دارد، به نش��ان دادن آثار تولیدي 
اس��ت. آثاري كه تاكنون اجرا نشده 
است. این مس��ئله در نسل جوان، 
انگیزه ایجاد خواهد 

كرد.

گفت و گو 
تحلیلی

آنچه در كارگرداني 
اين اثر مورد توجه 

است؛ بازي هاي روان و 
تأثيرگذار است. زيرا 

اشكان خليل نژاد همواره 
در كارگرداني هايش 
به درايت بازيگران، 

يكدستي و رواني بازي 
بازيگران عالقه ويژه دارد
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قصرمهآلود

نورگیر

سومینشنبههفته

مدهآ ماهمهرازسال60

نمایدیگرازخونرقصه



نمایدیگرازنمایشنورگیر

خونرقصه

میسژولی

نمایدیگرازنمایشسومینشنبههفته

نمایدیگرازقصرمهآلود



24 ساعت تا امید

69 روز زیر آوار، زیر آرزوهاي دنیایي كه با یك روزنه به 
بیرون وصل مي شود، تصویر و تصوري میكروسكپي است! 
كارگران در 24 ساعت مانده به هفتادمین روز گرفتاري در 

معدن، ترس ها، نا امیدي ها و... را به نظاره نشسته اند!
اپیزود دوم؛ دو جوان مي خواهند به صورت قاچاقي از مرز 
بگذرند؛ آنها به یك قاچاقچي پول داده اند، اما س��روكله اش 
پیدا نمي شود. دو جوان همدیگر را گم مي كنند و هر كدام 

قصه دیگري از نمایش را دنبال مي كنند.
اپیزود سوم؛ بزرگ ترین سرگرمي زن و مرد جواني دیدن 
یك سریال اس��ت. قرار اس��ت عده اي مهمان به خانه آنها 
بیایند. مهمانان سر مي رس��ند، در مي زنند، كسي در را باز 
نمي كند. حواس زن و مرد همچنان به پخش سریال است؛ 
یكي از دو جواني كه در مرز همدیگر را گم كرده بودند، سر 
مي رسد. قصه جدیدي را براي زن و مرد تعریف مي كند. آنها 
سرگرمي جدیدي پیدا مي كنند، اما به یكباره به یاد مهمانان 

مي افتند؛ از خود مي پرسند كه چرا مهمانان نیامده اند!
حسن برزگر با پرداخت و دراماتیزه كردن قصه »سومین 
ش��نبه هفته« روایتي س��یال و نمادین را در كنار هم قرار 
مي دهد. به گفته خودش كار درامي اپیزودیك است، نمایش 
به ش��كلي غیر خطي و الیه الیه روایت مي شود، هر بار یك 
تك��ه از اپیزودها به روایت درمي آی��د و در مجموع نمایش 
تكمیل مي ش��ود. او در كس��وت نویس��نده متن و یكي از 
كارگردانان اثر، تم مح��وري »امید« را یگانه عامل نمایش 
مي داند، مي گوید: »این نمایش مصداق ش��عري اس��ت كه 

خطاب به انسان مي سراید؛ در ناامیدي بسي امید است!«
حس��ن برزگر متولد دوازده��م فروردین 1355 تفرش 
است؛ او دانش آموخته دانشگاه پلي تكنیك در رشته ریاضي 
است. سال 85 با نمایشنامه »واقعیت اینه كه خورشید دور 
ما مي گردد« مورد توجه قرار گرفت. سال 88 با كارگرداني 
»11:11« در بخش مسابقه ایران كاندیدا شد. او با »سومین 
شنبه هفته« س��ومین تجربه حرفه اي نمایشنامه نویسي و 

دومین دستاورد كارگرداني اش را سپري مي كند.
اما به گفته ركس��انا به��رام، دیگر كارگ��ردان نمایش 
»سومین ش��نبه هفته« در ژانر تئاتر تجربي است. یعني 
یك هدف كل��ي در اولویت بوده و ریزه كاري هاي نمایش 

در اتود، فضاسازي و ویژگي هاي موقعیتي 
شكل گرفته است.

آن گونه كه بهرام تعریف مي كند، نمایش 
رویك��ردي پژوهش��ي- منطقي نی��ز دارد، 
مي گوید: »نویسنده براي نگارش درام، یك 
نمونه گیري از قش��رهاي مختلف انجام داد، 
ما براس��اس همین نمونه گیري و مبتني بر 
ش��یوه هاي كارگرداني تجربي پیش رفتیم. 
قصد ما تجربه اي نو بود؛ فضایي در مواجهه 
با اتفاق��ات و دیدگاه هاي دیگ��ر! ما به فكر 
كار متفاوت بودیم. خواه ناخواه كار به روز و 

متفاوت از تكرار بودن بهتر است.«
ركسانا بهرام، خواهر پانته آ بهرام بازیگر 

نامي تئاتر و از شاگردان استاد حمید سمندریان است. او در 
برخي از كارهاي س��مندریان در كسوت دستیار كارگردان 
فعالیت داشته است. عروس��ك گرداني و دستیاري 25 كار 
در كارنامه هاي ركسانا بهرام دیده مي شود. وي با »سومین 
شنبه هفته« دومین تجربه كارگرداني خود را سپري مي كند. 
تجربه اول او ب��ا »11:11« و عنوان پر فروش ترین نمایش 
كارگاه نمایش گره خورده اس��ت، مي گوید: »پارسال گفتم 
جش��نواره فجر را دوس��ت دارم، اما ثبات، یكي از ملزومات 
اصلي این جشنواره است. نباید سیاستگذاري و برنامه ریزي 

امسال یك جور و سال بعد جور دیگري باشد!«
نمایش »سومین شنبه هفته« در پي ایجاد چشم اندازي 
بصري، دراماتیك، پر تعلیق با ایجاد ریتمي 
تند و جذاب براي تماشاگر است. حسن برزگر 
همین عوامل را با وحدت مكان جمع بندي 
مي كند. مي گوید: »فاصله اپیزودها به لحاظ 
فرم، زیاد اس��ت. به همین دلی��ل در اپیزود 
»جوان ها« ی��ك تغییر م��كان مي بینم؛ ما 
براي وحدت به یك نوع انتزاع نیاز داش��تیم 
بنابراین عناصر صحنه اي در جایي به قطار، 
چادر یا صف بند تبدیل مي شوند. میزانسن ها 
در همین راستا تعریف مي گردند و در طول 
نمایش به شكل گیري فضا كمك مي كنند.« 
او، احساس خوبي نسبت به جشنواره دارد و 

مي گوید: »جشنواره، جشنواره است.«

پايصحبتهايحسنبرزگر

وركسانابهرام

سومینشنبههفته
در

ایوببینياز

حسن برزگر 
با پرداخت و 

دراماتيزه كردن 
قصه »سومين 

شنبه هفته« 
روايتي سيال و 

نمادين را در كنار 
هم قرار مي دهد
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وی گفت: آثار شاخص شهرس��تان نمودی از قدرت جشنواره است. 
دكتر شاه آبادی همچنین به برخی بخش های جدید جشنواره اشاره كرد 
و گف��ت: بخش های جدیدی همچون نگاه نو، فرصتی را برای هنرمندان 
و ش��كوفایی استعداد هایشان فراهم كرده است. برپایه این گزارش ادامه 
مراس��م باتقدیر از نفرات برتر همراه ش��د. برپایه این گزارش نفرات برتر 

جشنواره بر شرح زیر معرفی شدند: 
مسابقه تئاتر خیابانی:

برگزیده طراحی لباس:
»س��عیده عبداللهی« طراح لباس نمایش »یك تن ب��ال پروانه« از 

دهلران
برگزیده طراحی صحنه:

»سپیده امین عسگری« طراح صحنه نمایش »مجلس شبیه خوانی 
جولیوس سزار« از نظرآباد

برگزیده موسیقی:
»محمد مرتضوی« برای موسیقی نمایش »سرای من« از تهران

بازیگری زن:
تقدیر از »راضیه ده پایینی« بازیگر نمایش »داستانك« از ورامین

بازیگری مرد:
تقدیر از:

1-  »مصطفی خوش نشین« بازیگر نمایش »دستبند« از الهیجان
2- »احمد صمیمی« بازیگر نمایش »میعادگاه« از فوالدشهر

3- »حمیدرض��ا معدن كن« بازیگر نمایش »مجلس ش��بیه خوانی 
جولیوس سزار« از نظرآباد

4- »مسعود مهرابی« بازیگر نمایش »زندگی در چند نگاه« از تهران
5-»مهران وزیری« بازیگر نمایش »تولد« از تفرش

برگزیده بازیگری مرد:
»علیرضا مدنی« بازیگر نمایش »سرای من« از تهران

طرح و ایده:
تقدیر از »مسعود مهرابی« برای طرح نمایش »زندگی در چند نگاه« 

از تهران
برگزیده طرح و ایده:

»اصغر گروسی« برای طرح نمایش »مجلس شبیه خوانی جولیوس 
سزار« از نظرآباد  

كارگردانی:
تقدیر از »میثم سرآبادانی« كارگردان نمایش »تولد« از تفرش

برگزیده كارگردانی:
مژگان معقولی كارگردان نمایش »سرای من« از تهران

جایزه ویژه:
گروه نمایش »سرای من« از تهران

هیأت داوران: علی پویان، مریم معترف و شهرام كرمی
برگزیده نگاه دانشجویی:

خیابان یك طرفه به نویسندگی و كارگردانی سامان خلیلیان
هیأت داوران: رضا كناریوند، حسین صفریان، میالد نیك آبادی، میثم 

جهانگیری و احسان ملكی
مسابقه پوستر:

تقدیر از:
1-  شكوه احمدی برای طراحی پوستر نمایش »منو تلخك«

2- نگین احتسابیان برای طراحی پوستر نمایش »حشره«
3- محسن جعفری برای طراحی پوستر نمایش »دل بسته«

4- اش��كان قازانچایی برای طراحی مجموعه پوس��ترهای مجامع و 
رویدادهای تئاتری

5- مسعود نجفی امیر كیاسر برای طراحی پوستر نمایش »مده آ«
 رتبه سوم:

رضا باباجانی برای طراحی پوستر نمایش »كنار«

رتبه دوم:
س��امان خس��روی و علی معتمدیان طراحان پوستر نمایش»ونسان 

هلندی«
رتبه اول:

سرور یزدی طراح پوستر نمایش »بهار و آدم برفی«
هیأت داوران: ابراهیم حقیقی، كیانوش غریب پور و آرش تنهایی

 مسابقه عكس:
 تقدیر از:

1- عاطفه آرانی 2- مهدی حسنی 3- عباس كوثری 4- رضا موسوی
جایزه نگاه ویژه:

مهرداد متجلی برای عكس ایشان از نمایش »نامه هایی به تب«
رتبه سوم:

مهدی آشنا برای عكس ایشان از نمایش »ویتسك، داستان ناتمام«
رتبه دوم:

مانی لطفی زاده برای عكس ایشان از نمایش »تاریكی همچون دریا«
رتبه اول:

مصطفی قاهری برای عكس ایشان از نمایش »پاندورا 88«
هیأت داوران: سیف اهلل صمدیان، مسعود پاكدل، حبیب رضایی

مسابقه رادیو تئاتر:
تقدیر:

علی تاج میر كارگردان نمایش »نوای اسرار آمیز«
برگزیده:

عمار خطی كارگردان نمایش »مالقات در پاییز«
هیأت داوران: داود رشیدی، صدرالدین شجره و ایوب آقاخانی

سپاس و لوح ویژه: ستاد برگزاری جشنواره لوح ویژه خود را به عظیم 
موس��وی برای تالش های سازنده اش در ثبت پرونده تعزیه در سازمان 

جهانی یونسکو اهدا کرد.

باسخنرانیدكترحمیدشاهآبادی

برترین های تئاتر ایران 
معرفی شدند

برترین های تئاتر ایران شامگاه دیشب در آئین پایانی بخش مسابقه خیابانی، 
رادیو تئاتر، عكس و پوستر با سخنرانی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و با حضور سرپرست مركز هنرهای نمایشی و دبیر جشنواره معرفی 

شدند. دكتر حمید  شاه آبادی در این مراسم، جشنواره سی ام فجر را دارای چند 
ویژگی برجسته و شاخص دانست.

حضور مشاركت واقعی هنرمندان، رقابت سالم، پویا و... از موارد مثال زدنی 
معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بود.

جریان 
روز

15   مجله سی امين
جشنواره بين المللي تئاتر فجر



نمايش 3 بازيگر دارد؛ سه كاراكتر محوری كه كنش ها و واكنش های آنان در 
صحنه بيش از هر چيزی تحت تأثير فرم ها حركتی خاص آن سرزمين است

شيوه بازی 
بازيگران 
به گونه ای 
فضاسازی عينی و 
حركتی می انجامد. 
بااين حال نمايش 
»ميس ژولی« در 
مرز تئاتر مدرن و 
مفهومی جوالن و 
تكاپو دارد

يكی از عناصر 
اصلی نمايش 

فضا سازی و تكيه 
بر چشم اندازهای 

بصری صحنه 
است؛ در واقع 

طراحی صحنه اين 
نمايش در عدم 

طراحی تعريف 
می شود

دربارهمیسژولی
بهكارگردانیویلیامسان

 عبور از خیال 
با صندلی

داریوشنصيری*   

»میس ژولی« كار ویلیام سان از چین بیشتر اثری بومی 
شده است؛ اثری كه دستمایه و مؤلفه های روساختی درام 
استریندبرگ را اقتباس می كند؛ اما در زیرساخت بدیل های 
بومی و خرده فرهنگ های رایج در تمدن قدیمی چین را 

ترویج می دهد.
نمایش 3 بازیگر دارد؛ سه كاراكتر محوری كه كنش ها 
و واكنش های آنان در صحنه بیش از هر چیزی تحت تأثیر 
فرم ها حركتی خاص آن س��رزمین است. این بازیگران در 
هر حال تحت ش��رایط خاص بازیش��ان تعریف می شود. 
برای نمونه می توان گریم س��نتی، طراحی لباس سنتی و 
ش��یوه  های آوایی و ایمایی رایج در بازیگری چین را مثال 
زد. در هر حال همین عناصر بر تشخص رفتاری و حركتی 
بازیگران و برداش��ت و تأویلی از ب��ازی آنان حائز اهمیت 
اس��ت.  یكی از عناصر اصلی نمایش فضا سازی و تكیه بر 
چشم اندازهای بصری صحنه است؛ در واقع طراحی صحنه 
این نمایش در عدم طراحی تعریف می شود. یك صندلی 

قرمز رنگ در نور متمایل به قرمز به بازی گرفته می شود.
شاید همین آكسسوار وس��یله ای برای فضاسازی های 
ذهنی اس��ت. همانطور كه شیوه بازی بازیگران به گونه ای 
فضاس��ازی عینی و حركتی می انجامد. بااین حال نمایش 
»میس ژولی« در مرز تئاتر مدرن و مفهومی جوالن و تكاپو 
دارد. مقایس��ه تئاتر و هنر پرفرمانس )مفهومی( می تواند 
از زیربنای گفتمان تئاتر مدرن باشد. مقصود یك تحلیل 
ستایشی از خود »هنر پرفرمانس« نیست. بحث جابه جایی 
مناظر باید را در نظر گرفت. »تئاتر« به این معنی بوده كه 
هنرمندان، به وسیله مصالح و ژست ها، واقعیتی را نمایش 
می دادند، در واقع هنرمندانه آن را دگرگون می كردند. در 
»پرفرمانس«، عمل هنرمند بیش از آن كه دگرگونی یك 
واقعیت باش��د، فرآیندی بیرونی اس��ت. به انتقال واقعیت 
كمك می كند و به یاری زیبایی شناختی خود می پردازد. 
در واقع هنر مفهومی خواستار یك »خوددگرگونی« است. 
هنرمند –غالبًا در هنر پرفرمان��س- عمل هایی را ترتیب 
می دهد، اجرا می كند و می س��ازد كه ش��خص او را متأثر 
می كن��د. اگر او از این طریق، نه همچون »س��وژه كاربر«، 
بلكه به عنوان »شیء كاربر« عملی منطقی را عرضه كند، 
آنگاه، این فرآیند برای خود هنرمند و در تماشاگران زیبایی 

شناختی فاصله می اندازد.
نمایش میس ژولی در حالی میزبان تماشاخانه سنگلج 
بود كه بیش��تر با نگاه تماشاگران خاص و تخصصی تئاتر 

مورد بررسی قرار می گرفت.
*   نویسنده و بازیگر

تفسیر
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خبر داغ

حسن وارسته یكی از كارگردانان آئین پایان 
س��ی امین جش��نواره بین المللی تئاتر فجر به 

موضوع و جزئیات این مراسم پرداخت.
وی كه به همراه مه��رداد رایانی مخصوص 
كارگردانی مراس��م اختتامیه جش��نواره را نیز 
برعهده دارد به برنامه های این مراس��م كه 22 
بهمن ماه ساعت 30 : 18 در تاالر وحدت برگزار 
می شود اشاره كرد و افزود: در ابتدا بعد از پخش 
تیزر جش��نواره و سرود ملی جمهوری اسالمی 
ایران، گزارش تصویری دبیر جشنواره به نمایش 
گذاشته خواهد شد و در ادامه كلیپی به مدت 5 
دقیقه از ایام جش��نواره پخش می شود. مجری 

این مراسم هم امیر حسین 
مدرس خواهد بود.

ادامه داد: یك  وارسته 
قطعه نمایشی از نوجوانان 
آذری كه همراه با حركت 
نمایش��ی است به اجرا در 
می آی��د و س��پس یادی 
خواهیم كرد از هنرمندان 
و عزیزانی كه سال گذشته 
در میان م��ان بوده ان��د و 
امسال از میان ما رفته اند. 
اختتامی��ه  كارگ��ردان 
فج��ر  تئات��ر  جش��نواره 
گف��ت: در ادامه، تجلیل و 

بزرگداش��ت 4 استاد بزرگ جمشید مشایخی، 
اس��ماعیل خلج، ش��یرین بزرگمه��ر و احمد 
جوالیی برگزار می ش��ود و دكتر س��یدمحمد 
حس��ینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیر 
جش��نواره لوح تقدیر و یادمان جش��نواره را به 
این ب��زرگان اهدا خواهد كرد. همچنین كلیپ 
مستندی از زندگی این افراد به مدت 15 دقیقه 
برای حضار پخش خواهد ش��د. وی یادآور شد: 
پس از بزرگداش��ت ها نیز وزیر فرهنگ و ارشاد 
اس��المی سخنرانی خواهند داشت. سپس یك 
قطعه نمایش خواهیم داش��ت و واحد سیار نیز 

در این روز مستقر خواهد شد.
 وارسته با بیان این كه 
در پایان مراسم نتایج بخش 
صحنه ای اع��الم و جوایز 
اه��دا خواهد ش��د، گفت: 
طراحی دكور مراس��م هم 
توس��ط وحید الری انجام 
و توس��ط پناهی س��اخته 
شده اس��ت. وی در پایان 
بیان كرد: امیدوارم ش��ب 
برای هنرمندان  اختتامیه 
تئاتر به یاد ماندنی باش��د 
و بتوانیم به همراه مهرداد 
رایانی مخصوص مراس��م 

شایسته ای را برپا كنیم.

زمان پیچیده؛ نگاه پیچیده

ï محبوبه بیات
دهه هاي اخیر، شاهد تحوالت دیگري در بخش 
نمایشنامه نویسي بوده ایم. آثار بسیاري از هنرمندان 
پیشكسوت هم در این دهه ها تغییر پیدا كرده است. 
از جمله مرحوم رادي كه پیش تر در فضاي رئالیستي 
و ناتورالیس��تي مي نوش��ت. اما در دهه 70 آثارش 
ویژگي ابزورد و سوررئالیس��تي پیدا كرد. به جز او 
نویس��ندگان جواني پا به عرصه گذاشتند، از جمله 
محمد چرمشیر، علیرضا نادري، محمد رحمانیان، 
حمید امجد، محمد یعقوبي، جالل تهراني، كوروش 
نریماني و... قابل اشاره هستند. این گروه سردمداران 
نگاه جدیدي در حوزه نمایشنامه نویسي بودند. این 
نمایشنامه نویس��ان با زمانه اي مواجه ش��ده اند كه 
حرف براي گفتن بسیار است. جوان ها با فشارهاي 
بسیاري مواجه بودند. در حالي كه پیش از این دنیاي 
م��ا جمعیت و رقابت كمتري داش��ت اما امروز آنها 
با تعداد رقابت كننده بیش��تري روبه رو هس��تند. 

داشته ها اندك شده است و رسیدن به آنها سخت!
زمانه ما زمانه پیچیده اي اس��ت. شكل و ظاهر 
رواب��ط با واقعی��ت روابط متفاوت اس��ت. حتي در 
جهان نیز این مس��ئله را ش��اهدیم. هنرمند با آثار 
هنري، مشكالت خود را به شیوه هاي متعدد مطرح 
مي كند. نویسندگان جدید در طول خلق اثر متوجه 
ش��دند كه پایبندي به یك س��بك آنها را محدود 
مي كند؛ اجازه نمي دهد كه همه حرف هایش��ان را 
ب��ه خوبي به تصویر بكش��ند، در نتیجه براي خود 
یك سبك مخصوص به خود مي سازند. براي مثال 
در ش��اه لیر بحث ظلم فرزندان به پدر است. اما در 
درام مدرن مشكالت ریشه اي تري بررسي مي شود. 
سختي زمانه، مسائل اجتماعي، اسطوره ها و تكثر 
موضوع ب��ا محوریت خاصي مطرح مي ش��ود. این 
تكثر س��وژه  ها، ضربه اي هم به شالوده نمایش هاي 
م��درن نمي زن��د. در حالي ك��ه در دهه هاي قبل، 
عشق یا ثروت سوژه اصلي بود. امروزه دنیا به سوي 
نوعي جنون پی��ش مي رود. ولع قدرت، ولع ثروت، 
ولع شیك پوش��ي و... در س��وژه هاي نویس��ندگان 
آسیب شناسي مي شود. حس رسیدن به همه چیز، 
انسان را از مسیر انسانیت خود دور كرده است. اینها 
خود س��وژه هایي اس��ت كه سبب به هم آمیختگي 

سبك ها مي شود.

کافه نگارش

 حسن وارسته
و تشریح صحنه پایان

تجليل و بزرگداشت 4 استاد 
بزرگ جمشيد مشايخی، 

اسماعيل خلج، شيرين بزرگمهر 
و احمد جواليی برگزار می شود 

ودكتر سيد محمد حسينی 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی 

و دبير جشنواره لوح تقدير 
و يادمان جشنواره را به اين 

بزرگان اهدا خواهد كرد

17   مجله سی امين
جشنواره بين المللي تئاتر فجر



 درباره نمایش و اجرای دیگرگون
از حمید نعیمی

لحظاتی برای 
تجربه مشترك

تجربه »معناگرایانه ای« كه كاش در همان فضای 
»روان كاوانه« مورد نظر كار - یا احساس من از كار- 
باق��ی می ماند... دقت كنی��د، از همه صداهایی كه 
ممكن اس��ت در یك اجرا؛ بنابه وضعیت هر شب از 
اجرا، مخلوطی از ده ها صدا باشد؛ به چند صدا- آوای 
محدود می رسد.شاید به زحمت بتوان گفت، به اندازه 
انگشتان یك دست، حركت یا عمل دراماتیك، یا كار 
نمایشی بسیار محدود؛ و شاید )به اعتقاد من( كمی 
بیش��تر از آنچه كه می توانست باشد كم هستند. در 
تمامی گزینش های »نما- آوا«یی این اجرا، یا اساطیر 
كه��ن خ��ود می نمایانند و یا س��مبل های جهانی؛ به 
تماشاگر هجوم می آورند. هر كدام كه باشند، بشدت مرا 
به یاد »یونگ«، »فروید« و سپس »كاسیرر« و »میرچا 
الی��اده« از تعابیر و معانی ای، مانند »خود«، »فرا خود« 
و »من«... می اندازد. اما به  س��رعت درمی یابم او كه قصد 
تعریف و تعبیر این آدم ها و سبك های روانكاوانه  را ندارد: 
اگر هم در نمایش هستند فقط جزو چند عنصر محدود به 
كار گرفته شده؛ برای »امر« مهم تری است كه وجود دارند. 
توگویی خود را مقابل یا درگیر یك تجربه آئینی- دینی در 
مورد انسان، می یابی. یك هم آوایی »تماشاگر« ها با »اثر«. 
چنانچه درون خط روایی- داستانی اثر هم، این نشانه ها را 
پ��س از زوزه های مردگونه گرگنم��ا و جابه جایی آنها روی 
نشانه های »س��نگ یخ ها« می توانیم احساس كنیم. شما 
را اش��ارتی می دهد به صداهای ویرانگر گلوله ها كه ما را به 
یاد یك جنگ دو س��ویه می اندازد. همان قدر كه می توان 
تجربه مش��ترك من از نیستی به هستی با تجربه مشترك 
عشق، تجربه مشترك مرگ و زندگی باشد. این همان شكل 
یا انتخاب ناخود خواس��ته كارگردان در نوع اجراست. شاید 
اگر اجرا این همه به ش��كل مس��تقیم و رو )البته در برخی 
موارد رو(، صریح و س��طحی نمی شد؛ و اگر نجوا به معنای 
واقعًا تئاتری اش نجوا می بود، هیچ نقصی را نمی توانستم وارد 
بدانم. اما در اجرا حداقل هفت بار، دچار گسس��ت ارتباطی، 
عاطفی و حسی می ش��ویم. اما مگر نمایش كاماًل بی عیبی 
هم وجود دارد؟ ش��اید حمید نعیمی با دق��ت در برخی از 
لحظات بازیسازی اش و علی رغم برخی جمالت مزاحم متن 

می توانست چنین باشد.

هوشنگهيهاوند
احتمااًل هر كس به تماشای نمایش »خیال« رفته، 
همان ابتدا به خود گفته: »قرار اس�ت شكل نویی از 
تئاتر را ببینم«. ناگفته پیداس�ت مقصودم از شكل، 
»فض�ا« اس�ت. ط�رح صحنه ناآش�نا و ت�ا حدودی 
جدید، نخس�تین نکته ای است که بیننده را درگیر 
اثر می كند. در مقابل آواها و اصوات آش�نا و سپس 
تغییر ش�كل یافتن آنها و ضربات ناگهانی در جهت 
تغیی�ر »تمپ«؛ موجب�ات از هم گس�یختگی ذهن 
»آدم« را فراه�م می آورد. ذهن هوش�مند می داند 
كارگ�ردان می خواهد چه كند و چ�ه قصدی دارد: 
»جلوگی�ری از هر نوع پی�ش داوری، بخصوص كه 
پدید آورنده، ش�ناخته ش�ده باش�د.« به نظر شما 
آیا ای�ن اقدام�ات و دیگران�ی كه می توانس�تند 
باش�ند، برای به هم زدن ذه�ن حاضرین- آدم ها- 
به کار می آید؟ بنده ع�رض می کنم آری، این گونه 
اس�ت. تركیب به ظاهر ناهماهنگ عناصر تشكیل 
دهنده میزانس�ن در معنای واقعی اش؛ از ریختن 
قطرات آب از سقف بركف صحنه؛ شنیدن صدای 
قطرات در لحظات خاصی؛ تا ش�نیدن صداهایی 
كه خالق اث�ر انتخاب كرده و در گ�زارش آنها به 
حاضری�ن، مجبور ب�ه بزرگ نمایی درآنها ش�ده 
كه منجر به نوعی ش�اعرانگی ناتورئالیس�می در 
»كلمه« و »ش�یء« می گشت و خود این بخش كه 
وقتی به »كلمات« و »اش�یاء« تبدیل می شد، در 
پس خود نوع�ی از روایت نجواگون�ه را می آورد 
و نیز به دنبال اینه�ا، اقدام به گزینش بخش های 
اندك�ی از دكور و دیگر دیدنی های خاص می كرد؛ 
حاصل این همه چه بوده است؟ آیا به نظر می رسد 
كارگردان، اثر خود را ازناتورئالیسم، به یكباره به 
فضایی »اكسپرسیونیس�تی« كه ب�ا خالقیت های 
روان شناسانه ازتماش�اگرش )حاضرین در مكان( 
توأم اس�ت، تغییر و تبدیل »حال�ت« داده و ضربه 
نهایی اش را ب�ه حاضرین وارد كرده اس�ت. همین 
لحظات است كه حاضرین در سالن،  می بایست پس 
از اندك زمانی متوجه خواس�ته كارگردان ش�وند: 
»كارگردان آنه�ا را با تجربه خاص�ی - نمایش نما- 

شریك كرده است.
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میز نقد

تئاتری که شبیه زندگی است
مریمجعفریحصارلو*

تحليل ميكروسكپی 
اين اثر حاوی نكات 

نشانه شناختی 
است. اين تأويل های 

نشانه شناختی 
اگر چه بيشتر به 

صورت سايه، عناصر 
بدون كالم و... اجرا 

می شود، اما برای 
مخاطب خاصی همواره 

در خور تأويل است

گروه نمايش مدت پانزده 
سال در كنار همديگر 
در ژاپن و كشورهای 

ديگر اجرا داشته است 
و مدعی است، نمايش 

از ويژگی های مدرن 
بهره مند است

نگاه 
منتقد

گروه تئاتر: DAZZLE ژاپن
كارگردان: تاتزیاها سه گاوا 
نویسنده: كوایتز بلو ایزوكا

نمایش »قصر مه آلود« برگرفته از قصه ای قدیمی در فرهنگ ژاپنی كه نویسنده آن را با شخصیت هایی 
نمایشی نگاشته است. داستان دو برادر كه برادر كوچكتر بیمار است و نیاز به خون دارد و این در حالی است 
كه خون برادر بزرگتر می تواند برایش شفابخش باشد و از طرفی پسر پادشاهی در قصر نیز در بستر بیماری 
نیاز به خون دارد، دو برادر در مسیر طوالنی در جنگلی همدیگر را گم می كنند و مسیر برادر بزرگ تر به قصر 
منتهی می شود و حوادثی اتفاق می افتد تا به رغم دشمنی های متعدد دوباره به هم می رسند طبق اعتقادات 
ژاپنی ها رؤیت روباه سبب می شود كه فرد مسیر خود را گم كند. نمایش دارای داستانی ساده و نماد هایی 
چون عنكبوت و عروسك و هر كدام نشان دهنده و نماد گرفتاری و دلبستگی است كه لحظه ای سر درگمی 
برادران در جنگل از طریق نماد عنكبوت تداعی می شود و لحظه  های تماس عاطفی شاه با عروسك بیانگر 
نوستالژیایی است كه شاه به یاد همسرش افتد كه زمانی عروسك را دوست داشته است. نكته قابل تأمل 

نمایش استفاده از حركات آكروباتیك در طول نمایش است.
گروه نمایش مدت پانزده سال در كنار همدیگر در ژاپن و كشورهای دیگر 
اجرا داشته است و مدعی است، نمایش از ویژگی های مدرن بهره مند است و با 
نمایش سنتی ژاپن فاصله دارد، بهره گیری از دكور متحرك و ایجاد فضاهای 
متعدد توسط اتاقك های چرخدار به عنوان داالن های قصر ویا جنگل با مهارت 
و سرعت باال چشم  نواز و متحیر كننده است. انعطاف بدن بازیگران مثال زدنی 
و نشان دهنده این است كه شیوه بازیگری در ژاپن بسیار سخت و طاقت فرسا 
می باش��د. به نحوی كه حركات هماهنگ ح��دود دوازده بازیگر كوچكترین 

بی نظمی در آن مشاهده نمی شود.
علی رغ��م ثب��ت نوش��ته ب��ه زب��ان 

انگلیس��ی و ارائه گفتار نوش��تاری انتقال موض��وع برای مخاطب 
س��هل الوصول نیس��ت و حوادث پیچیده و متعدد تحت شعاع 
زیبایی حركات موزون گروه می ش��ود و تماش��اگر می پذیرد 
كه بیشتر برای دیدن حركات موزون آمده است تا یك متن 

دراماتیك.
نكت��ه مهم این كه اس��تفاده از اس��الید در 

نش��ان دادن برخی از اش��یا و نش��انه ها 
ضرورتی ندارد، ح��ركات ریتمیك و 

اورتیمیك بازیگران به تنهایی قابلیت 
انتقال برخی از مفاهیم را دارد.

موسیقی یكنواخت و مستمر 
به بافت كلی اثر آس��یب می زند، 
اگر چه برای حركات بازیگران در 

اكثر مواقع ض��رورت دارد. در پایان 
باید گفت: نمایش قصر مه آلود توانست 

انتظ��ار تماش��اگر رادر یكی از ش��ب های 
جشنواره فجر برآورده نماید. حداقل برگی آموزشی 
برای دانشجویان رشته بازیگری تئاتر ایران این است 

که بدن بازیگرتا چه اندازه می تواند اهمیت 
داشته باشد.

* عضو کانون جهانی 
منتقدان تئاتر

نگاهیبهنمایشقصرمهآلود

دو برادر در دل جنگل
م��ا كتابي به نام 10 س��ال خان��ه تئاتر و نحوه 
ش��كل گیري اش را منتشر كردیم. اساسنامه خانه 
تئاتر 14 بند اس��ت كه اهداف خانه تئاتر را مطرح 
مي كند. ما طبعًا نتوانستیم به هر 14 بند بپردازیم. 
هر سال عنوان های آن را اهم و في االهم مي كنیم! 
طبیعت��ًا ه��ر كاري نیازمند بودجه اس��ت. هنوز 
پرداخت ها و بودجه ها زمان مشخصي ندارند. هنوز 
اطمینان مالي نداری��م، بنابراین گاهي از برنامه ها 

عقب مي افتیم!
خانه تئاتر در طول این سال ها دو بخش فعالیتي 
را دنبال كرده است. بخش اول، فعالیت هاي صنفي 
و بخش دوم، فعالیت هاي فرهنگي- هنري است. 
طبیعتًا در ح��وزه فرهنگي- هن��ري، كارگاه هاي 
آموزشي زیر نظر انجمن ها برگزار شده است. خانه 
تئاتر در ابتدا با 4 یا 5 انجمن ش��روع كرد؛ اكنون 
به 14 انجمن رسیده است. با این حال، زماني كه 
بودجه داشتیم نشریه و كتاب هایي را منتشر كردیم. 
هر ساله، جشن بزرگداشت تئاتر را در اردیبهشت 
برگ��زار كرده ایم؛ تقدیر از هنرمندان هر رش��ته و 
مس��ائل مختلف تئاتري در یك هفته مطرح شده 
است. هر ساله در این جشن نمایشگاه هایي دایر و 
نمایش هایي در فضاي باز اجرا مي شود. همچنین 
جلس��ات نمایش��نامه خواني و... برپاست. در حال 
حاضر مسابقه ادبیات نمایشي به صورت سراسري 
از سوي انجمن نمایشنامه نویسان برگزار مي شود. 
خان��ه تئاتر در كنار این فعالیت ها، به رغم امكانات 
مختصر به دنبال كار براي اعضا اس��ت. آرش��یو ها 
و  آلبوم هایي از بازیگران درس��ت ش��ده است. این 
آلبوم ها به كارگردان ها نش��ان داده مي شد. انجمن 
كارگردان ها نیز شش ماه یك بار فعالیت خود را در 
قالب یك كتاب منتشر مي كند. همچنین جلسات 
خود را به ط��ور مداوم پي مي گی��رد. انجمن 
بازیگران مراسمي به نام شب بازیگر دارد. 
هیأت داوران این انجمن انتخاب بازیگر 
س��ال را عنوان و مط��رح مي كند. در 
كنار فعالیت این بخش ها، جشن روز 
خبرنگار از س��وي انجمن منتقدان 
برگ��زار مي ش��ود. ضم��ن آن كه با 
بیانیه ها و دادن نظریات و انتقادات، 
مسائل مختلف گسترش تئاتر نیز 
مورد بررس��ي و آسیب شناسي 
ق��رار مي گی��رد. این مس��ائل 
مجموعه اي از فعالیت خانه تئاتر 

در دهه هاي گذشته است.

خانهاي
با
14انجمن

دفتر صنف

ایرج راد

حميدكاكاسلطانی*
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2000 Theater Graduates 
Each Year

In the 1980s, theater actors and actresses 
and other theater crew members were not 
lagging behind the events of the war, they 
were at least synchronous with them. An 
artist should always move ahead of the oth-
er layers of the society. During those years, 
at least synchronicity was acceptable. 
But thence, social and economic conditions 
changed towards presenting the art cheaply. 

Cheapening the art was propagated. Nowadays, the prices of 
cinema and theater tickets have increased. This was due to the 
removal of the subsidies as well as economic condition.
But the producers, directors and other crew members always 
had to wrap up the project as cheaply as possible to ensure re-
turn of capital. This is while, the art of cinema and theater due 
to its need to the audiences is an expensive art. Obviously, it 
requires a particular position and place. This particular place is 
the workshops and performing halls. The number of the cinema 
and theater halls has not increased in line with the population 
growth during the 80s to the 90s and the 90s to the 2000. Even 
some of them have become inactive. 
During the last three decades, youths have reached a kind of 
mental puberty in selecting this profession. But regarding the 
population growth during this period, there are not enough 
workshops for them to gain the needed experience. I think an 
average of at least 2,000 writers, directors, actors and actresses 
and lighting designers are trained and educated each year. The 
question is whether they gain practical experience in their pro-
fession?
A point of view which is supposed for the universities and stu-
dios is to keep the balance between the graduated students and 
the society which is supposed to provide them with practical ex-
perience. The society should prepare the ground for the gradu-
ated students of this major. But with respect to the current quali-
tative growth, unfortunately no opportunity exists for them. 

By Dr. Ataollah Koupal

During the past 30 years, Iran’s theater owing to 
the efforts of theater lovers has made eye-catching 
qualitative and quantitative advances. The most 
important qualitative advancement was the in-
crease in the number of higher education centers in 
the field of training the performing arts. 
By the end of the 1970s, only two universities of 
Dramatic Arts and Fine Arts held courses for the-
ater training. These two universities, however, used 
to grant admission to a limited number of art stu-
dents each year. At the beginning of the 80s, due to 
the delay in holding the competitive examination, 
the number of art students was less than 500. The 
university theater landscape from 1980 to 2011 is 
indicative of a remarkable increase in the number 
of the theater students.
On the one hand, the number of the theater uni-
versities grew in Tehran and other counties of the 
country, and on the other hand a great number of art 
lover youths became interested in studying theater. 
Despite the qualitative growth and the increase in 
the number of the theater universities, each year 
a countless number art lovers are left behind the 
closed doors of the universities and are unable to 
study in their favorite major. 
In addition, during the past 15 years, postgraduate 
courses for Master and PhD degrees in theater have 
been held in numerous universities. Unfortunately, 
also in this case the number of the volunteers ex-
ceeds the acceptance limit of the universities. Each 
year, the number of those who are interested in re-
suming postgraduate studies in theater increases. 
Of course, this issue, per se, leads to the sublimity 
of the art of theater and improvement in the knowl-
edge of those who are active in this field.

Education at the Top

By Anoushirvan 
Arjmand
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By Mostafa 
 Mahmoudi

The Industrialized Fall of the Earth
The process of industri-
alization--which began 
from European states in 

the West and Japan in Asia--despite having benefits 
for these countries and their leaders, caused irrepa-
rable losses for nations and environment, including 
Earth’s ecosystem, global warming, thinning of the 
ozone layer, an increase in desert droughts, deforesta-
tion, increasing noise and air pollution, etc.
This will also have other disadvantages such as the 

emergence of Individualism, degradation of values, 
decline of traditions, alienation and self-estrangement 
which are challenging for politicians of industrialized 
countries.
In a fantasy island named ‘Morning Glory’, three 
characters are struggling against seasonal changes 
on the one hand, and industrialization on the other. 
This is the theme of the play ‘Season of Wind and 
Rain’ that is a nonverbal performance mainly based 
on movements. It represents a strange world in which 
wind and rain turn into music and movement; and the 
audience experiences a blend of theater, music, song 

and movement.
It seems that the play is a protest against industrializa-
tion across the world, a phenomenon which turns hu-
mankind into mechanical creatures and robots whose 
smallest movements are based on determined com-
plex calculations.
In ‘Season of Wind and Rain’, several images of gi-
ant color pencils, shaking parallelograms, swords and 
battles of the Samurai, aircraft propellers and things 
like this are recreated. This alternative use of simple 
tools is quite interesting. It not only touches the audi-
ence, but also reflects the message and concerns of 
the creators.
The most striking parts of the play are: the scene of 
the island which becomes a habitat for the characters 
as well as hurricanes and seasonal winds, the wide-
spread urge toward industrialization which produces 
industrial waste and contaminates the island which 
was earlier the only part on the earth which has re-
mained intact.
However, repeatedly pointing at problems caused by 
industrialization, seasonal winds and storms-which 
somehow reflectins the Earth’s protests to its dwell-
ers--reduces the play’s attractions. Repetitions and 
numerous hesitations between acts, slows the rhythm 
and makes the two third of the performance quite mo-
notonous.
Undoubtedly, if the performers refrained from depict-
ing several sounds and symbols, and instead focused 
on certain sections, they could successfully convey 
their message to the audience.
Disharmony between the characters when the three 
had to make the same movement is among the other 
weak points.

A Review of 'Season of Wind and Rain' From France
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Ismail Khalaj is an author, ac-
tor and director. Born in Astara, 
Gilan province, Khalaj began his 
theatrical activities in 1949. He 
made his debut in ‘Once Up on 
a Time’. ‘Hangout’, ‘How Are 
You Mr. Rahim?’, ‘Miss Gold-
ouneh’, ‘Booth’, ‘Friday Kill-
ing’, ‘Chaotic’, ‘Babol Citizens’, 
‘Obeid Zakani’ and ‘Shabbat’ are 
among his works. The artist is 
now presenting his ‘Unfinished 
Stories’ at the guest category of 
the 30th Fajr International The-
ater Festival.

Mr. Khalaj, tell us about the 
theme of the play.
The plot is not clear. However, 
the play is centered on dialogue 
and performance.

The play features five sections which are not related. 
Why did you decide to present them in form of one 
play?
Basically, all five pieces share the same theme. Indeed, 
each of them is an independent play. The characters in 
all pieces have the same mood, as if they all are from 
the same social base. The personages are quite familiar 
to the audience. Each section features part of the life of 
people that we encounter daily but leave them in neglect. 
However, during the show, they are treated kindly. As the 
author, director and actor, I cannot take a critical look at 
the story.

Why are you directing such a work after a lapse of five 
years?
I staged a short play at Tehran’s Honar Cultural House five 

years ago. Then I was attracted 
to acting, and had no time to 
write until October 30 when I 
submitted ‘Unfinished Stories’ 
to City Theater.
 
How do situations occur?
It does not follow a solid story, 
but the whole idea is created 
through dialogues. The play is 
presented in five sections, each 
of which has three main person-
ages. Thus, there are 15 charac-
ters.

Why is the ending so unex-
pected?
I would like to engage the audi-
ence by tapping into their atten-
tion. Moreover, such an ending is 
more exciting. Thus, the ending 

of each section is sudden, exactly when we never expect. 

Why do you emphasize on sterilization in light de-
sign?
We perform a play with a minimum of set design. For in-
stance, we use a bench to depict the scene of a park. I have 
always had this technique in my works. Sometimes, I de-
pict drinking tea without teapot, saucer or glass. Dialogues 
are selected in a way that they involve the most aesthetics. 
This is also the case in light design.     

What is sterilization so significant in directing?
We have to impact on the audience through ways other 
than set design. Nevertheless, the abilities of the actors 
and actresses should be taken into consideration. I try to 
perform with the minimum of set design, in order to pro-
vide an opportunity for artists to shine.  

Ismail Khalaj Same as the Past
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Like the World 
During the past three decades, Fajr Festival has had different secretaries. 
Therefore, there has always been a kind of variety, according to the direc-
tors’ point of views, in the form of its programs. 
Sometimes, when we turn over the pages of Fajr Festival’s bulletin or cat-
alogue, we imagine that this festival could have been held in New York, 
Ireland or any other part of the world. This is because of the variety of the 
works which have taken part in it. 
Nevertheless, there is no emphasis on the national-Iranian works in this 
festival. Therefore, our national-popular theater still has no specific posi-
tion. Although we have made many progresses during the past decades, 
there still exists lack of attention and shortage in our national genuine 
theater. In my opinion, we should direct and organize the national theater 
in Fajr Festival. 

Regardless of what mentioned above, we have always faced a kind of growth in different fields and 
theater components in the past decades. Advances in the field of acting can be referred to as one of 
the advancements made in the past three decades. In most of the festivals that I have attended as the 
referee, I have witnessed major changes in terms of acting. Nowadays, in our festivals, there are very 
few candidates for the first prize in the field of writing. Sometimes, the second and the third candidates 
receive the prize. However, the number of acting candidates has risen. This is what has made judgment 
difficult. Sometimes, a writer performs his/her own work in the festival, without the help of another 
director. Therefore, it is not considered an independent separate drama. 
On the other hand, in the 90s, we faced changes in lighting element. One of the reasons for this ad-
vancement was the entrance of foreign groups into the festivals. Some of the foreign directors present-
ed impressive works in the festival. Among them we can refer to Roberto Chuli and Claus Peymann. 
Their works have made changes to the point of view of the angle of lighting. On the other hand watch-
ing foreign movies and other facilities were also effective.

By Ardeshir Salehpour
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