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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

جوانان را ببینیم

جشنواره ها همیشه جایی برای بروز استعدادها، 
دیده ش��دن نسل جدید، بحث درباره كارها و آثار 
بوده اس��ت. یكی ازویژگی های جش��نواره ها، باب 
كردن نمایش های خیابانی و میدانی است كه برای 

آشنایی مردم بسیار حائز اهمیت است.
هركج��ای دنی��ا نمایش های خیابان��ی دارای 
اهمیت ویژه اس��ت؛ نمایش های آئینی سنتی هم 
به همین مناسبت جایگاه ویژه دارند و شاید بتوان 
گفت در گروه نمایش های خیابانی قرار می گیرد. 
درهمه نق��اط ایران فرصت اج��رای نمایش های 
س��نتی را می توان فراهم كرد. برخی سالن ها در 
شهرستان ها مهجور مانده اند. اما اجرای آن نباید 
فورمالیته باش��د. بلكه باید از اس��تادان این حوزه 
دعوت شود تا این سالن ها فعال گردد. شهرداری 
باید از گس��ترش این گونه نمای��ش و تألیف آثار 
مرتبط با آن حمایت كند. فرهنگسراها سالن های 

مناسبی دارند.
هم��كاری و هماهنگی این گون��ه موارد باعث 
رشد، دیده شدن و عرض اندام نسل جوان می شود؛ 
وگرنه پدیده های شهری جدید خود به خود مانع 

فرهنگ بومی و تئاتر ملی هستند.
با رشد شهرنشینی در دهه های اخیر، زورخانه ها 
از بی��ن رفتند و آن جمع صمیمانه جوانان به طور 

كل از بین رفت.
بنابراین برای دور شدن جوانان باید روی همین 
م��وارد فرهنگی تأكید كرد. جش��نواره های فجر، 
آئینی سنتی و... در این سال ها در زنده نگاه داشتن 
تئاتر سهم بس��زایی داش��ته اند. این جشنواره ها 

محملی برای دیده شدن جوانان هستند.
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زمزمه بازار تئاتر پيچيد

در ديدار دكتر حميد شاه آبادی و شفيق احمدی  تأكيد شدارتباط گسترده تئاتر ايران و عراق

ارتباط و پیوند گس��ترده تر بین 
تئاتر ایران و ع��راق در دیدار دكتر 
حمید ش��اه آبادی و شفیق المهدی 
مدیركل تئاتر و سینمای عراق مورد 

تأكید قرار گرفت.
این دی��دار همچنی��ن با حضور 
محمد دش��تگلی، سرپرس��ت مركز 
هنره��ای نمایش��ی و دكتر رحمت 
امین��ی دبیر س��ی امین جش��نواره 
بین الملل��ی تئاتر فجر هم��راه بود. 
مع��اون امور هنری وزی��ر فرهنگ و 
ارشاد اس��المی در این دیدار گفت: 
ایران و عراق پیش��ینه و تناس��بات 
مذهبی- فرهنگ��ی دیرینه ای دارند 
و این مس��ئله بستری برای گسترده 
ش��دن فعالیت های هنری دو كشور 

بویژه هنر تئاتر است. دكتر شاه آبادی 
یادآور ش��د: فرهن��گ مهم ترین پل 
ارتباطی بین ملت ها است وان شاءاهلل 
از این طریق بتوانیم به گس��ترده تر 
ش��دن رواب��ط در س��طوح مختلف 
بویژه فعالیت هن��ری بپردازیم. وی 
اف��زود: پی��ش از ای��ن تعامالت بین 
دو كش��ور ایران و ع��راق فرهنگی، 
زیارتی و مذهبی بوده است و ارتباط 
بی��ن دو كش��ور از طری��ق زائران و 
زیارت كنندگان صورت گرفته است. 
توسعه  زمینه ساز  اشتراكات،  همین 
ارتباطات است. دكتر شفیق المهدی 
نیز در این دیدار، ابراز عالقه كشورش 
ب��رای  مب��ادالت س��طح كالن  را 
فرهنگ��ی عنوان كرد. دكتر ش��فیق 

المهدی اس��تاد دانشگاه پیش از این 
توسط صدام در سال 1984 زندانی 
شده بود. وی به دلیل هواداری و تأثیر 
حقانی��ت جمهوری اس��المی ایران 
دس��تگیر شده و توس��ط رژیم بعث 

مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود.
بنابراین؛ دیروز در دیدار معاون 
هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
پروتكلی مابین تئاتر عراق و مركز 
هنرهای نمایش��ی برای توس��عه 
همكاری منعقد گردید. بنای این 
پروتكل بر توس��عه همكاری های 
دو كش��ور در س��ال های 2012 و 
2013 در زمین��ه هنرهای تئاتر، 
تجسمی و موسیقی بنیان گذاشته 

شده است.

مرتضی احمدی

خب��ر یک

در دیدار دكتر حمید شاه آبادی و شفیق احمدی  تأكید شد
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نامزدهایبخشمسابقهپوسترتئاترمشخصشدند
هی��أت داوران بخ��ش مس��ابقه »پوس��تر تئات��ر« 
فج��ر؛  تئات��ر  بین الملل��ی  جش��نواره   س��ی امین 
10 گرافیس��ت را نام��زد دریاف��ت جای��زه ای��ن بخش 
معرفی كردند. به گزارش پایگاه رس��می اطالع رس��انی 
س��ی امین جش��نواره تئاتر فجر، هیأت داوران مسابقه 
»پوس��تر تئاتر« متش��كل از ابراهیم حقیقی، كیانوش 

غریب پ��ور و آرش تنهای��ی از می��ان 43 اث��ر از 29 
 گرافیس��ت، برگزیده این دوره از جش��نواره، 9 پوستر از 
10 طراح را نامزد دریافت جایزه مسابقه »پوستر تئاتر« 
سی امین جشنواره بین الملی تئاتر فجر معرفی كردند. بر 
این اساس، آثار علی آقا حسین پور،  محسن جعفری، نگین 
احتسابیان، رضا باباجانی، مسعود نجفی امیر كیاسر، علی 

معتمدیان و سامان خسروی )مشترك برای طراحی یك 
پوستر(، شكوه احمدی، سرور یزدی و اشكان قازانچایی، 
نامزد هیأت داوران بخش مسابقه »عكس تئاتر« سی امین 
جش��نواره بین الملل تئاتر فجر هستند. امروز در مراسم 
اختتامیه ای که در تاالر اصلی تئاتر شهر برگزار می شود، 

برگزیدگان معرفی خواهند شد.

تقویم دیواری سالن ها
تقویم دیواری متفاوتی در س��ی امین جشنواره تئاتر فجر منتشر شد. در 
این تقویم دیواری چهار فصل، مشخصات سالن های شهر تهران، آدرس آنها 
نوشته شده است و به شكلی هنری و با طراحی و گرافیك متفاوت ارائه شده 
است. تقویم دیواری سالن های سطح شهر در سی امین جشنواره بین المللی 

تئاتر فجر به هنرمندان و شركت كنندگان این رویداد هنری اهدا می گردد.

خسته نباشید!
این ایام حراس��ت جش��نواره با وجود ازدحام تماش��اگران و جمعیت پشت درهای سالن یكی از 
حرفه  ای ترین دوران خود را سپری كرد. رضا بشر دوست مدیر كمیته حراست و همكارانشان از جمله 
داوود چراغی، مهدی ش��قاقی و سایر كاركنان حراست در معاونت امور هنری، مسئوالن و كاركنان 
خدوم سالن ها و حراست تاالرها به بهترین شكل ممكن با تماشاگران ارتباط داشتند و در نظم برگزاری 

جشنواره ایفای نقش كردند. زحمات این عزیزان جای تشكر و گفتن »خسته نباشید« دارد.

3 اجرایی شدن نمایش 
ایتالیا

بیست هزار فرسنگ زیر دریا به دلیل موفقیت در 
نخس��تین روز اجرای خود در روز دوم با استقبال 
كم نظیری روبه رو شد. طوری كه مسئوالن سالن 
مجبور ش��دند كه در اجرای سوم این اثر، میزبان 

اهالی رسانه باشند.
»بیست هزار فرسنگ زیر دریا« به كارگردانی 

جوزپه  دی بودو از ایتالیا به صحنه رفت.

چنگیز خان انگلیسی 
سخن می گوید

نمایش چنگیزخان كار چیستا یثربی با ایفای 
نقش آنا نعمتی، محمد حاتمی، پگاه خسروی و 
بهزاد جاودان فر به 2 زبان انگلیس��ی و فارسی 
به روی صحنه می رود. چیس��تا یثربی دیروز با 
بیان این مطلب گفت: علت اجرای انگلیس��ی 
چنگیز خان وسعت فضاها و حجم دیالوگ است 

و نیز ارتباط با تماشاگران خارجی.

 سی امین جشنواره 
تئاتر فجر به 6 زبان

ویژه برنامه سی امین جشنواره بین المللی تئاتر 
فجر برای پخش از ش��ش س��یمای  انگلیس��ی، 
فرانسوی، بوسنیایی، آذری و اردو، شبكه جهانی 
سحر در 120 دقیقه به زبان فارسی تهیه و تولید 
می شود. شبكه جهانی سحر همزمان با جشنواره 
س��ی ام تئاتر فج��ر به پخ��ش این وی��ژه برنامه  

می پردازد.

13 نمایش صحنه ای در سالن های سطح شهر

پیام دبیر جشنواره به تماشاگران

امروز چهارشنبه 19 بهمن ماه 13 نمایش صحنه ای در 
سالن های مختلف شهر تهران به اجرا در خواهد آمد. بر پایه 
این گ��زارش تاالر وحدت در س��اعات 18 و 30 : 20 میزبان 

نمایش »قصر مه آلود« از ژاپن است.
در ت��االر چهار س��و مجموعه تئاتر ش��هر نیز نمایش 
»خ��ون رقصه« به كارگردانی رضا صابری در س��اعات 18 
و 30 20: اجرا می ش��ود. همچنین تاالر قشقایی در ساعت 
30 : 19 میزبان نمایش »بیس��ت هزار فرسنگ زیر دریا« به 
كارگردانی جوزپ��ه دی بودو از ایتالیا اس��ت. نمایش »ماه 
مهر از س��ال 60« به كارگردانی علی برجی نیز در ساعات 
 30 : 16 و 19 در ت��االر س��ایه اج��را خواهد ش��د. نمایش 
»مده  آ« به كارگردانی مهدی آگاهی نیز در س��اعات 16 و 

30 : 18 در كارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر اجرا خواهد 
ش��د. تماشاخانه سنگلج نیز در س��اعت های 18 و 30 : 20 
میزبان نمای��ش »میس ژولی« به كارگردانی ویلیام س��ان 
است. تاالر مولوی نیز نمایش »نورگیر« به كارگردانی اشكان 

خلیل نژاد را در س��اعات 17 و 30 : 19 میزبانی خواهد كرد. 
همچنین تاالر هنر در س��اعت 17 میزبان نمایش »سایه 
س��یمرغ« به كارگردانی رویا مختاری از مشهد است. تاالر 
استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر در ساعات 17 و 20 
میزبان نمایش »سومین شنبه هفته« به كارگردانی حسن 
برزگر و ركسانا بهرام می شود. تاالر حافظ نیز در ساعات 17 
و 20 نمایش »خانه پدری« به كارگردانی نوشین تبریزی 
را میزبانی خواهد كرد. نمایش محیطی »هملت ماشین« به 
كارگردانی بهاره اسدی نیز تا 20 بهمن ماه، ساعت 18 در 
دانشگاه هنر اجرا خواهد شد. اما خانه نمایش اداره تئاتر نیز 
در ساعت 30 : 18 میزبان نمایش »آبی گونه« به كارگردانی 

كاوه مهدوی است.

رحمت امینی دبیر س��ی امین جشنواره بین المللی 
تئاتر فجر در پی حضور و استقبال پرشور تماشاگران از 
نمایش های این دوره از جشنواره، در پیامی مراتب تشكر 
و قدردانی خود را از تماش��اگران جش��نواره اعالم كرد. 

وی در این پیام یادآور ش��د: »ش��ور و استقبالی كه این 
روزها از نمایش های سی امین جشنواره بین المللی تئاتر 
فجر می شود به واقع دست اندركاران و همكاران مان در 
تاالر های جشنواره را غافلگیر كرده است. گو این كه سرما 

هم نتوانسته است از حضور تماشاگران مشتاق بكاهد. 
بدین وسیله اینجانب رحمت امینی دبیر جشنواره مراتب 
اعتذار خود را از تماشاگرانی كه به هر نحو از این وضعیت 

رنجیده خاطر گشته اند، اعالم می دارم.

3   مجله سی امين
جشنواره بين المللي تئاتر فجر



پسیانی دنباله رو شیوه های متفاوت 

آتیال همچنان دربحث ها
به گفته آتیال پسیانی برخی از نمایش هایش را براساس خواب هایش می نویسد. این جمله ای بود كه او در بعدازظهر 

یك روز پائیزی در تاالر مولوی دانشگاه تهران و در جلسه نقدی که بر نقد یک منتقد تئاتر درباره یكی از آثارش 
گذاشته بود، بر زبان آورد؛ واقعیت هم همین است. آتیال پسیانی عمدتاً  با محور قرار دادن دنیای رؤیا و واقعیت 

تئاتر می سازد. بسیاری از نمایش های او حاكی از تصاویر هستند كه او عمدتًا در مرزی بین خیال و واقعیت آن 
را كلید می زند.

اسعد کرم ویسه

قص��ه »ریچارد س��وم« او هم خال��ی از همین منوال 
نیست.

ایج��اد ش��بكه های تصوی��ری از طری��ق 
فضاس��ازی های خ��اص و منحصر بفرد این 
كارگردان قباًل هم تجربه شده است. شاید 
ریچارد س��وم را بتوان ت��داوم گونه ای از 
رؤی��ای دراماتیك آتیال پس��یانی و در 
دنبال��ه 2 اث��ر اخیر امس��ال او بعضی 
ساعت صفر و تیكی تاكا قلمداد كرد؛ 
این اثر به لحاظ داس��تانی بشدت از 
آنها جداس��ت، ام��ا به لحاظ لحن و 
استیل كارگردانی به آثار یاد شده 

نزدیك است.
»تیكی تاكا« نمایش��ی مدرن 
اس��ت. مدرن ب��ه آن معنی كه 
به بیان قصه كالس��یك، روایت 
یكنواخ��ت و بازی ه��ای تخت 
نیس��ت.  وف��ادار  كلیش��ه ای  و 
داس��تان اگر چه شكلی كامل به 
خ��ود می گیرد، همیش��ه به طور 
كنای��ی تعریف می ش��ود. یا در 
بازگویی  تلفن��ی  دیالوگ ه��ای 
می ش��ود كه البته ای��ن دیالوگ 

به دلی��ل نبود ش��خصیت دوم مكالم��ه می تواند منولوگ 
)تك گویی( یا جریان سیال ذهن باشد.

ساعت صفر نیز تقریبًا بر همین مرز نوشتاری در سیر و 
حركت است.  منتهی واقعیت درام ریچارد سوم این است كه 
از متن گفتاری شكسپیر، اقتباس تصویری محمد چرمشیر 
به سنتز بیان آوایی و رؤیایی آتیال پسیانی می رسیم. آتیال 
پس��یانی كارگردانی متفاوت است. كارگردانی كه گاه مورد 
س��تایش و گاهی هم م��ورد نقد برخی از منتق��دان بوده 

است.
هانس لمن نظریه پ��رداز تئاتر در ب��اره تفاوت اعتقاد 
دارد؛ در همه قرون، تئاتر به طریقه ای تعریف می شود كه 
در آن كیفیت ناهمگن، كه به طور سیس��تماتیك فطری 
اس��ت، به خودی خود درك ش��ده و در نتیجه تبدیل به 
»مضمون« می ش��ود. تئاتر همه جدول كارها، فعالیت ها 
و امكانات بیان انسانی را در نوعی دنیای مینیاتوری گرد 
می آورد. ما در كاركرد تئاتری، تكنیك های صدا و بحث و 
دكور و فلسفه را یكجا باز می یابیم. بدین قرار، یك اندیشه 
صحنه ای می تواند از تالقی بین یك بینش تئوریك، یك 
داده تكنیكی، بیان یك بازیگر و یك تصویر شاعرانه زایش 

یابد.
آتیال پس��یانی اگر چه دنباله رو تئاتر ش��اعرانه نیست، 
اما تئاتری را دنبال می كند كه س��نگ هایش بر پایه تفاوت 

استوار است.
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ايوب آقاخاني
مدير بخش راديوتئاتر: 

  همه هستند؛ حتي حرفه اي ها!

ï رویكردهاي پرداختن به بخش رادیو تئاتر 
چه سمت و سویي داشت؟

تالش ش��د تا آثار این بخش با اولویت هاي كیفي 
س��نجیده ش��ود. ما در ارزیابي هاي خ��ود به وجوه 
تکنیک��ی دقت کردیم. از ه��ر طریقي تالش كردیم 
تا دانش��جویان و هنرمندان شهرستان در این بخش 
حضور فعال، مؤثر و قابل قبولي داشته باشند. بنابراین 
نهادینه ش��دن بخش یاد شده به این گونه نمایشي 
كمك خواهد کرد. شاید این نتیجه سنجش درست 

بود.
ï این بخش در برنامه ریزي اولیه جشنواره 

سي ام لحاظ نشده بود. چرا؟
از س��ال 1386 تاكنون این بخش وجود داش��ته 
اس��ت، اما بخ��ش رادیو تئاتر ب��ه صالحدید دبیران 

جش��نواره لحاظ مي ش��ود. بنابراین 
تنها در یك دوره، آن هم جش��نواره 
بیست وششم، این بخش حذف شده 
بود. در جلس��ه اي كه با دبیر بخش 
بیست ونهمین جشنواره فجر داشتیم 
به این نتیجه رس��یدیم كه خروجي 
این بخش قابل بررسي است. بنابراین 
در فراخوان س��ي امین جشنواره این 
بخش نیز لحاظ ش��د. هرچند براي 
جش��نواره س��ي ام این بخش لحاظ 
نش��ده بود ام��ا با حس��ن نیت دبیر 
پیش��ین، این بخ��ش را در فراخوان 

تنظیم كردیم.

ï دستاورد این بخش چیست؟
مهم ترین دس��تاورد ش��خصي م��ن در این دوره 
مدیریتي، آزاد بودن رویكرد مضموني و عدم اولویت 
كارهاي خارجي اس��ت. همینطور حضور همه جانبه 
عالقه مندان، دانش��جویان حرفه اي ه��ا و هنرمندان 
شهرس��تان در جشنواره فجر است. این مسئله قابل 

توجه است.
رویكرد مضموني آزاد و اولویت تعیین نكردن، 

سبب س��از خالقی��ت هنرمندان مي ش��ود. 
این مس��ئله باعث مي ش��ود تا هنرمندان 

براس��اس نیازمندي هاي دروني خود و 
رهیافت هاي اجتماعي ب��ه تولید اثر 

بپردازند. كما این كه كارهاي ایراني 
در اولویت قرار گرفته اند؛ در نتیجه 
خارجي  آث����ار 
اقلی��ت قرار  در 
بنابراین  دارند. 
ن  همچن������ا
كه  معت��ق��دم 
براي  خ�ط كشي 

هنرمندان، بیهوده 
اس��ت زیرا هنرمن��د در 

صورت س��المت ذاتي، 
بهترین و همسوترین 

ب��ا  را  واكن��ش 
كشورش  فرهنگ 

نشان خواهد داد.

تلقي ایوب آقاخاني از بخش رادیو 
تئاتر با عرصه و گستره باز مضامین 

و تأكید بر تولیدات بومي گره خورده 
است؛ این نمایشنامه نویس و بازیگر 

تئاتر رادیویي به مشاركت حداكثري 
هنرمندان در این عرصه اشاره دارد؛ 
از هنرمندان جوان و اهل شهرستان 

تا حرفه اي ها!
به گفته وي رویكرد باز مفهومي نه 
تنها عرصه حضور گسترده و كمي 

را فراهم كرد بلكه به آثار خالقه هم 
امكان مجال و عرصه داد.

تالش شد تا آثار اين 
بخش با اولويت هاي 
كيفي سنجيده شود. 

ما در ارزيابي هاي 
خود به وجوه تکنيکی 

دقت كرديم

5   مجله سی امين
جشنواره بين المللي تئاتر فجر



 يك تن بال پروانه 
در بررسی محمد خیراللهي

آدم هایي به رنگ آبنبات
پروانه بیچاره در فضایي بین ابژه و س��وبژه معلق اس��ت؛ 
هفت خ��ان اداري را طي مي كند؛ اگر زیاد ش��انس بیاورد، 
الي اوراق كهن��ه یك بایگاني گیر بیفتد، همراه با كاغذ هاي 
باطله راهي سطل زباله نشود، شاید باز در سیكل دوار اداري 

بچرخد؛ به جایي برسد!
داس��تان نمایش »یك تن بال پروانه« درگیري هاي ما با 
مجوزهاي متعدد در ش��ركت ها، انتشار، ثبت اختراع و غیره 
است. این نمایش توصیف امروزین و مدرني از پروانه مبتني 
بر كاركردي كنایه اي اس��ت. این رویكرد كنایي سبب ایجاد 
فضاي فانتزي و كمدي مي ش��ود. مفه��وم »پروانه« در این 
نمایش با تمام پروانه هاي زیبا متفاوت است. 
در تفس��یر پروانه این نمای��ش باید گفت؛ 
چیز عجیب و غریبي كه راه مي رود و وزن 
سنگیني هم دارد. گاهي به آن پروانه كار 
مي گویند و گاه نی��ز پروانه صدور، مجوز 
شركت، ثبت اختراع و... است. پروانه اي كه 
امروزه به دنبال گرفتنش 
هستیم؛ نه پروانه اي 
رؤیاه��اي  در  ك��ه 
كودك��ي به دنبالش 
سرگردان مي گشتیم! 
خیرالله��ي  محم��د 
از  اس��تفاده  ب��ا 
كاركرده��اي 
بعدي  چن��د 
زب��ان بوی��ژه 
روایت كنایي 
استعاري  و 
به گونه اي از 
بازي هاي 

زباني نظر دارد كه پیش از این در شیوه ها داستان نویسي دنیا 
نیز باب بوده است.

به گفت��ه این كارگ��ردان »یك تن بال پروانه« نمایش��ي 
مبتني بر مؤلفه هاي تئاتر خیاباني است؛ هرچند نوعي نقد 
اجتماعي نیز به شمار مي رود. همچنین مؤلفه هاي تئاتر سنتي 
و شخصیت هاي روحوضي و... در نمایش محوریت مي یابند 
تا در قالب طنز، مفهوم انتقادي- اجتماعي را بیان كنند. تم 

نمایش نقدي بر مشكالت اداري و بوروكراسي است.
خیراللهي شخصیت هاي این نمایش را مثل آبنبات هاي 
مختل��ف ب��ا رن��گ، ب��و و طعم ه��اي متف��اوت مي دان��د؛ 
شخصیت هایي كه باید یك مفهوم خاص و اثر گذاري متفاوتي 

را داشته باشند.
كارگردان همراه با یك گروه منس��جم كه از سال 1382 
تاكنون با او هم��كاري دارد، نمایش را اجرا مي كند. او بنابر 
ش��ناختي كه از اعضاي گروه خود دارد، با روش كارگاهي و 
تجربي، ایده اولیه را اتود زده است تا حاصل نمایش خالقانه 
شكل گیرد. او مي گوید: »اعضاي گروه ثابت هستند و نقش ها 
مبتني بر ش��خصیت و توانایي هاي خاص آنها نوشته شده 

است.«
به گفته خیراللهي، نماد و نشانه در طراحي صحنه، لباس 
و... از مؤلفه هاي ساختاري این اثر است. شرط اول در طراحي 
لباس تنوع و جذابیت لباس ها، رنگ و ش��كل آنهاس��ت. در 
این نمایش هر تیپ با یك رنگ و یك ریتم خاص مشخص 

شده است.
این كارگردان جش��نواره فجر را به لحاظ دیده ش��دن و 
رقابت تنگاتنگ به دنیاي پر جاذبه و هیجان توپ گرد تشبیه 
مي كند. خیراللهي مي گوید: »تمام جشنواره هاي ایران متأثر 
از جشنواره فجر هس��تند. در طول زمان برگزاري جشنواره 
فجر نه تنها ی��ك ارگان بلكه تمام ارگان ها و س��ازمان هاي 
مرتبط با آن بس��یج مي شوند. جشنواره فجر همچون لیگ 

اس��ت. ما در این جشنواره سبك ها و برتر مسابقات فوتبال 
جدید را شاهدیم. دیدگاه هاي 

صحنه در چشم دوربین
ï جمشید مشایخي

بازیگري در 30 سال اخیر، سال به سال و موج به موج 
قابل تفكیك اس��ت، همانطور كه دوره بازي حس��ي و 
استانیسالوسكي را پشت س��ر گذاشتیم؛ همانطور كه 
از مرز فاصله گذاري و تكنیك هاي برشت عبور كردیم؛ 
همانطور موج ه��ا، گرایش ها و عالیق دیگري در عرصه 

بازیگ��ري تئات��ر ش��كل گرفته ی��ا در حال 
شكل گیري است.

در ده��ه 80 ما با ی��ك فرایند جدید در 
عرصه بازیگري مواجه ش��دیم؛ این كه نسل 

جدید مي خواهند نحوه بازیگري در سینما را به 
تئاتر منتقل كنند. این نسل مي خواهند بزرگنمایي 
در بازیگري را كه شاخصه تئاتر است از این بازي ها 
حذف كنند. من اساس��ًا با ای��ن نظریه مخالفم چرا 
كه اساس��ًا بازي درتئاتر مبتني بر برجسته س��ازي 
و بزرگنمایي احس��اس و ادراك است. براي این كه 
تماش��اگر از بازیگران فاصله دارد، باید حركات و 
میمی��ك آنها را تش��خیص بده��د. در حالي كه 
بازي در س��ینما كاماًل زیر پوستي است نباید در 
مقاب��ل دوربین اغراق كرد چ��ون در كلوزآپ ها 
درش��ت نمایي مي ش��ود. كوچك ترین حركات 
چهره به وضوح دیده مي شود بنابراین بازیگران 

جوان نباید بازي هاي تئاتري را دفرمه كنند.
تئاتر قواعد خودش را دارد. مبتني بر فرم 
و اشكال احساس��ي خاص خود است. بازي 
تئات��ري براس��اس حجم احس��اس و بزرگ 
نشان دادن تصاویر، نش��انه ها، احساس ها و 
لحظه هاي متفاوت درام است. از سوي دیگر 

یك عامل از تأثیر پذیري نسل نو از اله مان هاي 
بازي سینمایي در تئاتر حائز اشاره است؛ این 
عامل چیزي جز فیلم هاي سینمایي روز دنیا 

نیست. هم اكنون واردات فیلم هاي خارجي 
ب��ه ایران بیش��تر امكانپذیر ش��ده اس��ت. 

جوان ها از آثار سینمایي براي بازي استفاده 
مي كنند. 

ما باید ش��رایط دیدن تئاتره��اي روز دنیا را براي 
بازیگران تئاتر فراهم كنیم چون عرصه بازیگري تئاتر و 

سینما كاماًل متفاوت است.

به گفته خيراللهي، نماد و 
نشانه در طراحي صحنه، 

لباس و... از مؤلفه هاي 
ساختاري اين اثر است. 
شرط اول در طراحي لباس 

تنوع و جذابيت لباس ها، رنگ و 
شکل آنهاست

تحلیلیک
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34 گروه ايرانی در راه تاالر وحدت

زمزمه بازار تئاتر پیچید
بازار تئاتر در حالی از فردا بیستم بهمن کار خود 
را آغاز می کند که شور و شوق بر پایی این رویداد از 

یکی دو روز گذشته همچنان می پیچید.
بازار تئاتر ایران امس��ال رویک��ردی متفاوت تر به 
خود گرفته اس��ت؛ همچنانکه نسیم سلیمان پور در 

گفت وگویی یادآور شده است.
34 گروه ایرانی نیز در س��ومین بازار تئاتر ایران با 
فیلم آثار خود حضور دارن��د، همچنین در این دوره 
از بازار تئات��ر در کنار پنل های گروه های ایرانی، یک 
پنل برای جمعی از دبیران فس��تیوال خارجی وجود 
دارد ک��ه با موضوع واحد و یا جغرافیای مش��ترک و 

در سمت های مختلف به گفت وگو 
می پردازند. در همین زمینه دیروز، 
جشنواره اسامی گروه ها را متشکل 
از گروه تئاتر »نان و عروس��ک« به 
سرپرس��تی امید نیاز، گ��روه تئاتر 
»دون کیشوت« به سرپرستی علی 
اصغر دشتی، گروه تئاتر »زندگی« 
به سرپرستی جعفر مهیاری، گروه 
تئاتر »آدونای« به سرپرستی حسن 
باس��تانی، گ��روه تئات��ر »مانی« به 
سرپرستی س��یروس همتی، گروه 
تئات��ر »تی تووک« به سرپرس��تی 
ابراهیم پش��ت کوهی، گ��روه تئاتر 

»قصه« به سرپرس��تی ساناز بیان، گروه هنری »آنو« 
به سرپرستی احمد کچه چیان، گروه تئاتر »مکث« 
به سرپرس��تی رضا ثروتی، گروه تئات��ر »مونگو« به 
سرپرستی همایون غنی زاده، کارگاه تئاتر »کودک« 
به سرپرستی مهدی مهدی آبادی، گروه تئاتر »راشا« 
به سرپرس��تی فرهاد شریفی، گروه تئاتر »پاکان« به 
سرپرس��تی مجتبی مهدی، گروه تئاتر »وش��ند« به 

سرپرستی میثم عبدی، اعالم کرد.
بنابراین گزارش گروه های دیگری نیز خود را برای 

حضور در بازار تئاتر آماده کردند.
گروه تئاتر »تجربه« به سرپرس��تی نیما دهقان، 
گروه تئاتر »آهنگ« به سرپرس��تی افشین هاشمی، 
گروه »آرتمیس« به سرپرستی میالد حسینی، گروه 
نمایش��ی »ا آ« به سرپرستی سید مهدی احمد پناه، 

گ��روه »جم« به سرپرس��تی محمد حاتم��ی، گروه 
»جانک« به سرپرس��تی مهدی س��قا، گروه نمایش 
»تصمیم« به سرپرس��تی مهدی فرش��یدی سپهر، 
گ��روه »س��نجاقک« به سرپرس��تی مریم ش��وقی، 
گروه »سوش��یانت« به سرپرستی ساناز زمانی، گروه 
»ن��وروز هنر« مؤسس��ه فرهنگی هنری ن��وروز هنر 
)جواد ذوالفقاری(، گروه »We« به  سرپرستی نصیر 
ملکی جو، گروه »ماه« به سرپرستی مریم معینی، از 

دیگر گروه های حاضر دربازار تئاتر خواهند بود.
همچنی��ن گ��روه »نوار« ب��ه سرپرس��تی  هادی 
کمالی مقدم، گروه »ناتمام« به سرپرس��تی فتح اهلل 
نی��ازی، گ��روه »12 تئات��ری« ب��ه 
سرپرستی سیاوش کریم زاده، گروه 
به سرپرستی مجید  »فروغ اردبیل« 
واحدی زاده، گ��روه نمایش »هملت 
بهاره اسدی،  به سرپرستی  ماشین« 
گ��روه »نقاب« خی��راهلل تقیانی پور 
و ج��واد ن��وری، گ��روه »هفت« به 
و  مسعود هاش��می نژاد  سرپرس��تی 
گروه »نیایش« به سرپرستی حسن 
وارس��ته؛ 34 گروهی هستند که در 
 )ITM2012( بازار تئاتر س��ومین 

حضور خواهند داشت.
همچنین مهمانانی از 14 کشور 
آلمان، کانادا، ایتالیا، س��وئد، نروژ، س��وئیس، ایرلند، 
هلند، رومانی،  مجارستان، ترکیه، کلمبیا، ارمنستان 
و گرجستان در سومین بازار تئاتر، سی امین جشنواره 

بین المللی تئاتر فجر )ITM 2012( حضور دارند.
آرتور قوکاسیان، شوقکات گالستیان، لون هفتوان، 
اوا کارنز، گابریله توش، سوئن تیل، وولفگانگ هافمن، 
دیتر تاپ، آنیا دیرکز، لوان ختاگوری، گئورگی سابو، 
سیلویو هوس��ار، زولتان باالس، پل براون، دومینیک 
کمپبل، گیز برتو مورسلی، آلدو می گوئل گر ومپونه، 
نیل ون در لیندن، سیلویر اسکروب، کارین لکبرگ، 
س��اندرو لونین، کمال بش��ر، نیدل آالشکار، ماسیمو 
انگاریو، رابرت کیت��ا، دیمیتریو کرنلیو، کن کمرون، 
لیلی��ان آنجو و اس��تفانی کارپ؛ مهمان��ان خارجی، 

سومین بازار تئاتر )ITM 2012( هستند.

ï داوود فتحعلي بیگي
یكي از مهم ترین مش��خصه هاي قابل ذكر در 
وضعیت كنون��ي تئاتر ما بحث ت��وازن امكانات و 

نیروي انساني است.
در ده��ه 80 به لحاظ كم��ي و تربیت نیروي 
انس��اني بسیار رو به رش��د بوده ایم. اما امكانات به 
نسبت كمیت نیروهاي تربیت شده و استعداد هاي 
كشف شده جوان، توسعه پیدا نكرده است. در طول 
ای��ن دهه ها معدود مدیراني ب��ا جاذبه  و توان خود 
توانسته اند نیروها را جذب كنند. برخي از مدیران 
هم توانایي جذب نیرو را نداشته اند. به عنوان مثال، 
در دوره دكت��ر منتظ��ري نیروهاي زی��ادي براي 
فعالیت هاي تخصصي تئاتر جذب شدند. گاهي یك 
مدیر تئاتري، بنیانگذار چند جشنواره تئاتري است 
و بالعكس. اما به طور كلي، مدیران باید در راستاي 

اهداف بلند مدت برنامه ریزي كنند.
مدیریت تئاتر طي این سالیان بر توسعه برخي 
ژانرهاي تئات��ر، بخش هاي بین  المل��ل و... تأثیر 
گذاش��ته یا بي تأثیر بوده ان��د. برخي از گونه هاي 
تئاتري مورد اش��اره هم در رش��د نس��ل جدید 
دخالت داشته اند. نمونه اش بعضي از نمایش هاي 
خیاباني تأثیر گذار است كه در فرایند شكل گیري 
نس��ل جوان حرفه اي، تأثیر داشته اند. همچنین 
آث��ار خارج��ي را داش��تیم كه بعد از جش��نواره 
اج��راي عموم��ی مي روند و مورد اس��تقبال هم 
بودند. نمایش هایي همچون »پاندورا« مثال زدني 
اس��ت، از زماني كه جش��نواره فجر، بین المللي 
ش��د، تأثیر گذار هم شد؛ هرچند هر جشنواره اي 
با معیارهاي خاص برگزار مي ش��ود، جش��نواره 
فجر هم ش��كل و جهت گیري هاي خاص خود را 
دارد. جش��نواره اساسًا مأمني براي انتخاب كارها 
در كشورها و نقاط دیگر است. باید كمپاني هاي 
خارجي را دعوت ك��رد؛ باید رایزني براي حضور 
كمپاني ها شكل بگیرد. دعوتنامه هایي كه گروه ها 
در حال حاضر مي گیرند، جوابگو نیست. باید یك 

حركت سازماني شكل بگیرد.

سرمایه گذاري زمان

دیدگاه

گزارش

بازار تئاتر در حالی از 
فردا بيستم بهمن كار 
خود را آغاز می كند كه 

شور و شوق بر پايی 
اين رويداد از يکی دو 

روز گذشته همچنان 
می پيچيد

7   مجله سی امين
جشنواره بين المللي تئاتر فجر



هولستر فرزند اصفهان در تصويري از محسن عرب زاده

نصف جهان روي نگاتیو
گپ نو

داریوش نصیری

عكاس آلماني دوره زم�ان قاجاریه در اصفهان كار 
مي كرد. او در آن زمان تعداد سه هزار قطعه از اصفهان، 
بناهاي قدیمي و... عكس مي گیرد؛ عكس هایي با نگاتیو 
تلقي در قطع 25×35 روي شیشه با دوربین هاي چوبي! 
این عكس ها در یك صندوقچ�ه در انباري خانه مانده 
است تا این كه سال هاي سال بعد لوله آب مي تركد و 

باعث مي شود عكس ها از صندوقچه اي قدیمي 
بیرون بریزد. به این ترتیب به دس�ت نوه 
او مي رس�د. نوه ب�ه دنب�ال عكس هاي 
پدربزرگش مي رود. همزمان داستان 
زندگي ارنست هولستر در زمان 

حیاتش ب�ه نمایش درمي آید. 

بعدها هویت این میراث مش�خص مي شود. امروز تنها 
مستندات تاریخي نسبت به بناها و تاریخچه  اصفهان از 
جمله كاخ تمدن، كاخ هشت بهشت، عمارت آشپزخانه 

و... همان عكس هاست.
محس�ن ع�رب زاده، درام�ي تاریخ�ي، اجتماعي، 
مردم شناس�ي را به بخش مرور جشنواره فجر آورده 
است؛ اثري كه نه تنها یك تئاتر است مي توان 
با دیدن آن نشست، سرگرم شد و قصه  اي را 
دنبال كرد، بلكه سرشار از داده ها و اطالعات 
تاریخي است.  »هولستر فرزند اصفهان« 
نمایش�ي با دو مفهوم محوري 

است؛ تكنیك و تاریخ!
بعد از ای�ن دو عنصر 
اصلي و اساسي، مباحث 
مردم شناس�ي، داده هاي 
مرتبط با عكاس كالسیك 
و قرون گذش�ته، معماري 
كالنشهر اصفهان و... یكي 
پ�س از دیگ�ري توصیف 

مي شوند. 
ع�رب زاده  محس�ن 
درباره شیوه اجرایي خود 
مي گوی�د: » داس�تان به 
ص�ورت تو در ت�و حدود 
همزم�ان  را  س�ال   160

روایت مي كند. این دو زمان با یكدیگر تلفیق شده است. 
در طراحي صحنه این نمایش شیوه هاي نشانه شناختي 
در نظر گرفته شده است. در نتیجه صحنه به دو فضاي 
مجزا تقسیم و قاب عكس بزرگي در انتهاي صحنه تعبیه 
شده است، اما آكسسوار زیادي در صحنه وجود ندارد. 

در طراحي نور نیز »سادگي« را انتخاب كرده ایم.«
با این ح�ال، كارگردان در اج�راي نمایش كمترین 
استفاده را از موس�یقي دارد. او معتقد است موسیقي 
عنصر نمایشي نیس�ت، نباید دیدگاه ها و خالقیت هاي 

نمایشي را پشت موسیقي پنهان كرد.
ع�رب زاده به دلیل بك�ر بودن موضوع نمایش�ي به 
مس�تندگرایي توجه كرده اس�ت. ط�رح اولیه نمایش 
براس�اس متني مس�تند اس�ت ك�ه براي جش�نواره 
صدسالگي تئاتر فراي برج آلمان ارائه شد و مورد توجه 
قرار گرف�ت. در نتیجه اثر پیش از اجرا در جش�نواره 
فجر در جشنواره فراي برج و در اصفهان نیز به صورت 

عمومي اجرا شده است.
این كارگ�ردان اهل اصفه�ان درب�اره مركز ثقل و 
دینامیك نمایش خود مي گوید: »اصلي ترین عنصر این 
نمایش »عكس« اس�ت. در نتیجه از چیزي حدود هزار 
عكس در انتخاب میزانس�ن ها، طراحي صحنه و لباس 
كمك گرفته شد. ش�یوه كارگرداني، مبتني بر گونه اي 
بافت گرافیكي صحنه و هنرهاي تجسمي 

است.«
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آنالیز مسعود موسوي از دهكده جهاني

پینوكیو به تنه درخت برگرد!

 آقاي موس�وي، داستان نمایش چه زوایاي مفهومي را 
مد نظر قرار مي دهد؟  

داستان نمایش بازنگري بر داستان نام آشناي  پینوكیوي 
چوبي است. پینوكیو از فرشته مهربان درخواست مي كند تا 
او را از حالت چوبي در آورده  و به انس�ان بدل كند. فرش�ته 
مهربان به درخواست پینوكیو او  را به انسان تبدیل مي كند 
اما پینوكیو در پي ورود به زندگي انساني با فجایع و اتفاقاتي 
رو به رو مي ش�ود. او از انس�ان بودن پش�یمان مي ش�ود و 

مي خواهد مجدداً به وضعیت چوبي خود بازگردد. 
 چه تكنیك هایي از كارگرداني مدنظر شما بود؟ 

 م�ن از تكنی�ك فاصله گ�ذاري برش�ت، همچنی�ن از  
ویژگي هاي  گروتسك در كارگرداني نمایش استفاده كردم.  

 آی�ا از عناصر فانتزي نیز در ایجاد فضاي گروتس�ك 
استفاده كرده اید؟ 

خیر، تنها شخصیت پینوكیو را دستاویز قرار دادم. 
 چرا به سراغ  یك  شخصیت كارتوني رفتید؟ 

م�ا در ش�رایط كنون�ي  و در دنیاي انس�اني با معضالت 
بسیاري روبه رو هستیم. تالش كردیم با استفاده از شخصیت 

پینوكیو به بررسي معضالت زندگي انساني بپردازیم. 
 در مورد ریتم نمایش توضیح دهید.

ریتم با طرح لحظات دراماتیك هماهنگ شده است. در 
لحظاتي كند و در لحظات دیگر بسیار تند مي شود.

 ن�ور و رن�گ  در كارگردان�ي  این نمای�ش چه تأثیري 
دارد؟ 

نور نقش بسیار تعیین كننده اي در جریان اجراي نمایش 
دارد. 14 صحن�ه در این نمایش را ش�اهدیم. به همین دلیل 
یك دكور ثابت طراحي نشده است بلكه دكور پرتابل و قابل 
جابه جایي اس�ت ضمن آن كه با رنگ آمیزي خاص فضا را به 
تماشاگر القا مي كنیم. درواقع  از نورپردازي استفاده كاربردي 

و خوبي شد. همچنین از نورهاي رنگي نیز استفاده كاربردي 
شده است. 

 چرا از طراحي صحنه پرتابل و قابل جابه جایي استفاده 
كردید؟

 تع�دد و تغییر صحنه ها در طول زماني كمتر از 30 ثانیه 
نیازمن�د دكور قابل جابه جایي و پرتابل بود. یعني  فضاهاي 
مختلف  طراحي مي ش�د. از جمله براي طراحي  فضاي یك 
مدرس�ه از یك تخته سیاه و نیمكت استفاده كردیم.  یا  در 
یكي از صحنه هاي نمایش - صحنه دن كیش�وت - نیازمند 
طراحي آس�یاب هاي بادي بودیم. در نمایش ما آسیاب بادي 
در ط�ول 30 ثانی�ه وارد و از صحن�ه خارج مي ش�ود. چون 
صحنه هاي بع�دي  به این صحنه كاماًل بي ارتباط هس�تند. 

بنابراین، مهم ترین ویژگي دكور پرتابل بودن  آن است. 
 نمادگرایي و مفهوم شناسي »به دهكده جهاني خوش 

اومدي پینوكیو« چیست؟
بحث دهكده جهاني  نظریه اي بود كه از س�وي مارشال 
مك لوهان مطرح شد. بحث ارتباطات انساني و توسعه سریع 
آن  ارتباط�ات در جهان اس�ت. این كه ارتباط�ات به قدري 

گسترده شده است كه  گویي  همه افراد جهان در دسترس 
یكدیگ�ر قرار دارند. ما پینوكیو را  با جنبه نمادین وارد 

دهكده جهاني مي كنیم؛  تا با معضالت كنوني جامعه 
جهاني برخورد كند؛  نوعي دیدگاه جهانشمول كه به 

مرز و بوم خاصي مربوط نیست.  جهانشمول بودن 
بر مسائلي تأكید دارد كه به جغرافیا و نگاه بومي 
و خاص�ي توجه نمي كند. ای�ن نگاه براي تمام 

مخاطبان جهان تعمیم پذیر است.
 دیدگاه ش�ما نس�بت به جشنواره فجر 

چگونه است؟ 
 جشنواره  تئاتر فجر  بین المللي است؛ 

توجه هنرمندان بین الملل را نیز جلب مي كند. باید موضوعات 
مختلف در این جشنواره مطرح شود. 
 چرا به بخش چشم انداز آمدید؟ 

همانط�ور كه رحمت امیني، دبیر جش�نواره س�ي ام  در 
مصاحبه ه�اي خ�ود اع�الم 

ك�رد بخش چش�م انداز 
بخ�ش  مهم تری�ن 
جش�نواره فجر است 
زیرا چشم انداز تئاتر 
ایران را در س�ال91 

تعیین مي كند.  

مسعود موس�وي متولد 1337 داراي مدرك كارشناسي بازیگري 
و كارشناس�ي ارش�د كارگردان�ي تئاتر اس�ت. وي حدود 18 س�ال 
س�ابقه تدریس در ح�وزه كارگرداني و بازیگ�ري دارد. هم اكنون در 
دانش�گاه هنر و معماري تدری�س مي كند. عضو كانون ملي منتقدان 

و داور جش�نواره هاي مختل�ف  از جمله فجر، دانش�جویي و... بوده 
اس�ت. شمش�یر هاي ژن�رال، دل�م مي خ�واد محكم بزن�م تو گوش 
اتللو،مجسمه هاي یخي، كابوس خیابان 117، آدم آدم است 2، زندگي 

چیز خوبیه و... در كارنامه كارگرداني او به چشم مي خورند. 

نرگس علیزاده
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 جهانگیر الماسي
تالش، هوش��مندي و اس��تعداد نس��لي را كه ب��ه عرصه تئاتر 
آمده اس��ت، باید دید. این تالش سرشار از توانایي هاي فراوان است. 
طي این سالیان  من در جریان هاي تئاتري داخل و خارج به عنوان 
مدرس، داور و... حضور داشتم؛ از نزدیك فرآیندهاي تجربه بازیگري 
را در میان هنرمندان داخلي و خارجي جست وجو كردم. به همین 
دلیل در كشورهایي همچون لهستان، برزیل و مجارستان با قدرت 
تمركز وتوانمندي هاي بازیگران آش��نا  شدم. شاید یكي از بهترین 
ویژگي های جشنواره های تئاتري، بخصوص جشنواره فجر فصل 
باب آشنایي هنرمندان با آثار كشورهاي دیگر است. ضمن آن كه در 

جشنواره هاي متعدد تئاتري از جمله جشنواره فجر و تئاتر ماه، شاهد 
حضور نسل نو بودیم. این جشنواره ها همواره عرصه هنرنمایي این 
نسل بوده است. اگر چه حضور من در دهه 70 و 80 در صحنه تئاتر 
كمرنگ شد اما آثار فراواني را در این دو دهه دیده و بررسي كرده ام. 
به جرأت مي گویم كه نسل جدید تئاتر بسیارهوشمند تر هستند. 
آنها قابلیت بس��یار زیادي براي انجام برخي از نمایش ها دارند. این 
را عیناً در داوري ها دیده ام. دیده ام كه جوان ها با چه جنب و جوش 
و توانایي  براي كش��ف لحظات دراماتیك ت��الش كرده اند. به نظرم 
بزرگترین اتفاق و تحول عظیمي كه در حوزه تئاتر رخ داده است. 

حضور و وجود نسل جوان هنرمند تئاتر است. 

اينسلهوشمند!

ذهنیت ساختمند توحید معصومي در يك نمايش سنتي 

مثل دانه هاي تسبيح
تاریخ، تكنیك هاي سنتي و لحن طنز یاریگر 
توحی�د معصومي در اج�راي نمایش »واقعه در 
مجلس س�ودابه خواني« است؛ نمایشي كه در 

بخش مهمان روي صحنه رفت.
معصوم�ي در كارگردان�ي بیش�تر ب�ه 
فضا س�ازي تأكید دارد. وي براي نش�ان 
دادن مفاهی�م نمایش�ي ب�ه كم�ك 
عواملي همچ�ون طراحي صحنه، 
طراح�ي لباس و... به فضاس�ازي 
نمایش مي پردازد. مس�ئله دیگر 
جلب توجه تماش�اگران اس�ت. 
به گفت�ه خ�ودش، از كتاب ه�اي 
پیت�ر ب�روك آموخته اس�ت كه 
تم�ام رویدادهاي نمایش�ي مثل 
دانه ه�اي زنجیر در كن�ار هم قرار 
مي گیرند. او این تكنیك را سرلوحه 
كارگرداني هاي خود قرار داده اس�ت. 
او ت�الش مي كند تماش�اگران را تا 

انتها به س�وي خود جلب كند. او درباره نمایش خود 
مي گوید: »در طراحي صحنه از یك صندوق متحرك 
و س�ه لته در پس زمینه استفاده شده است. لته ها در 
ورود و خروج كمك مي كنند ضمن آن كه لته میاني در 
پرده اي پارچه اي در میانه صحنه قرار گرفته است. از 
این لته در سایه بازي نیز استفاده شده است. روي دو 
لته كناري از نقوش ایراني استفاده شده است. طراحي 
لباس الهام گرفته از لباس هاي دوران قاجاري اس�ت. 
نمایش در ادوار مختلف تاریخي ایران مي گذرد. به 200 
یا 300 سال قبل بازمي گردد؛ در واقع سودابه از تاریخ 

به ادوار دیگر تاریخي پرتاب مي شود.
ریتم نمایش در رابطه با موضع متناسب است، مدام 
تند و كند مي شود. همچنین، موسیقي به ایجاد بازي 

در بازي كمك مي كند.
نمایش داس�تان دو زن به نام هاي هنگامه خاتون 
و ترنج بانو اس�ت. این دو به فرم�ان خواجه بیدق به 
بازسازي داستان س�یاوش و سودابه مي پردازند. این 

قصه با شیوه هاي سنتي به اجرا در مي آید.
در كارگردان�ي این اث�ر از ویژگي هاي نمایش هاي 
س�نتي ایراني استفاده شده اس�ت. از جمله بازي در 
بازي، روایت هاي تو در تو، سیاه بازي و برخي از عناصر 

تعزیه، همچنین ادبیات شرق به كار مي رود.
همچنین موسیقي نمایش متناسب با قصه است و به 
فضاسازي ها كمك مي كند. در اجراي آن از سازهایي 

همچون تار، تنبك و... استفاده شده است.
ب�ه گفته معصومي، مهم ترین مفهومي كه اثر را به 
ذهن متبادر مي سازد، بحث قضاوت است؛ این كه تا چه 
حد مي توانیم به قضاوت هاي تاریخي اعتماد كنیم یا 
تاریخ نگاران با چه رویكردي به شخصیت هاي تاریخي 
توجه كرده اند. آنها تاریخ را چگونه نشان دادند. شاید 
با توجه به ش�رایط به یك شخصیت تاریخي توجه یا 

درباره اش قضاوت نشده است.

تمام رويدادهاي 
نمايشي مثل 

دانه هاي زنجير 
در كنار هم 

قرار مي گيرند. 
او اين تکنيك 

را سرلوحه 
كارگرداني هاي 
خود قرار داده 

است
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 نگاه سعید خیراللهي 
با آريو برزن پاتو زمین نذار

  شباهت شاعر با 

مربي فوتبال!

ایوب بی نیاز

به راس��تي دغدغه هاي عمق ناخودآگاه ذهن سعید 
خیراللهي چیس��ت؟ صفحه حوادث روزنامه، خواندن 

ادبیات كالسیك یا شاید اندكي فوتبال!
ب��ا این ح��ال  كارگردان 31 س��اله اه��ل دهلران با 
زبردستي خاصي سوژه ها را در همدیگر ادغام مي كند؛ 

آنچنان كه از آنها فكر بكري را بیرون مي كشد.
مجسمه اي در طرح تخریب قرار گرفته و شاكیاني 
دارد؛ ش��اكیان آن خفاش ش��ب، سرمربي تیم فوتبال، 
نورالدین عبدالرحمان جامي هستند. شاكي ها هر كدام 

علت بدبختي خود را آریو برزن مي دانند!
س��عید خیراللهي بر این باور است كه نمایش آریو 
برزن پاتو زمین نذار  نمایش كمدي و خیاباني است. این 
اثر به نقد مسائلي همچون دروغ، ریا و... مي پردازد. زبان 
نمایش چند گانه اس��ت زیرا شخصیت كالسیك )آریو 
برزن( به دنیاي مدرن وارد مي ش��ود، در نتیجه ادبیات 
آریو برزن با دیگر ش��خصیت ها متفاوت است. هرچند 
نمایش با اثري پست مدرن فاصله دارد، اما با ایجاد طنز 
موقعیت یك ش��خصیت دراماتیك را به تاریخ دیگري 

ارجاع مي ده��د. این اثر از نظر 
طراحي موقعیت، یك نمایش 

خیاباني كالسیك است.
كار سعید خیراللهي از متد 
زبان شناس��ي تئات��ر در محور 
مجاورت تعریف مي شود. او به 
خوبي عناصر سوژه ها، موتیف ها 
و دستمایه هاي ناهمگون را در 
عرض هم در مح��ور مجاورت 
زباني هماهن��گ مي كند و در 
عین بي ربطي ب��ه آنها ارتباط 

مي بخشد!
س��عید خیرالله��ي متولد 

 1359 داراي م��درك كاردان��ي معماري اس��ت. وي 
8 سال پیاپي در بخش هاي مختلف جشنواره حضور 
فعال  است.  هملت، هملت اتمي، والدیمیر و استراگون 
ه��ر دو زنده ان��د، غول چراغ ج��ادو، آئین هاي مكدر، 
نامدار، خدا ب��س و... دركارنامه حرفه اي او مش��هود 

است.
س��عید خیراللهي جش��نواره فج��ر را فرصتي براي 
استعدادیابي نسل جوان مي خواند: »در جشنواره فجر 

از هنرمندان پیشكس��وت ت��ا هنرمندان 
جوان حضور دارند. همین مسئله باعث 
مي شود تا استعدادیابي صورت گیرد. 
باید این اس��تعدادهاي كشف شده به 
شكوفایي برس��د زیرا صاحبنظران با 
دیدن نمایش ها اولویت آن را بررسي 
مي كنند. از سوي دیگر بحث رقابت 
در جش��نواره نی��ز قاب��ل بررس��ي 
است. بعد رقابتي جشنواره سبب 
ضمن  مي ش��ود،  انگیزه بخش��ي 
این كه جایزه نباید 
بهتری��ن  م��الك 

اجراها باشد بنابراین 
بعد رقابتي از طریق 
جایزه باید برداش��ته 

ش��ود. ام��كان اجراي 
عمومي براي نمایش 

ارجح تر  جایزه  از 
است.«

همچنین  او 
مي ش��ود:  یادآور 

توجه  دیگر  »مسئله 
به گروه هاي شهرستاني 

است. بسیاري از گروه هاي شهرستاني در بخش مسابقه 
ق��رار نمي گیرند! ای��ن معضلي بزرگ ب��راي گروه هاي 
شهرستاني است. آنها با هزینه خود نمایش ها را تمرین 
كرده، با كمترین امكانات ساخته اند و با محدودیت هاي 
شهرس��تان دست و پنجه نرم مي كنند. آنها با این همه 
ت��الش حتي فرصت دیدن آثار دیگر را هم ندارند. پس 
از اجراي نمایش خود باید به س��رعت به شهرس��تان 

بازگردند، در حالي كه اگر كارها را تا پایان جشنواره 
ببینند، با تجارب بس��یاري به شهرستان هاي 

خود بازمي گردند.«

گفتوگو
تحلیلی

كار سعيد خيراللهي 
از متد زبان شناسي 

تئاتر در محور مجاورت 
تعريف مي شود. 

او به خوبي عناصر 
سوژه ها، موتيف ها و 

دستمايه هاي ناهمگون 
را در عرض هم در 

محور مجاورت زباني 
هماهنگ مي كند

ذهنیت ساختمند توحید معصومي در يك نمايش سنتي 

مثل دانه هاي تسبيح

11   مجله سی امين
جشنواره بين المللي تئاتر فجر



هولستر فرزند اصفهان

خانه پدری

شاخ تو شاخ

به دهكده جهانی خوش اومدی پینوکیو آريو برزن پاتو زمین نذار

بگو نقطه سر خط



واقعه در مجلس سودابه خوانی

ريچارد سوم

پنهان پشت ديوارهای اين خانه

سرای من

سايه سیمرغ



عمارتاجدادي
بمان!

نمای��ش »پنهان پش��ت دیوارهاي این خان��ه« به دلیل 
شكست و گسس��ت زمان و حضور روح مادربزرگ، فضاي 
سوررئالیس��تي دارد اما در عین ح��ال معضالت خانوادگي 
همچون طالق را بررسي مي كند. بازي با زمان، فضایي بین 
یكصد سال پیش تا امروز را به چالش مي كشد. در اجرا از 
عناصر فانتزي استفاده شده است، بنا برگفته كارگردان این 
اثر با رویکرد فانتزي باعث مي ش��ود تا تماش��اگر بازگشت 
به دوران هاي تاریخي خس��ته نشود. محور اصلي طراحي 
صحن��ه نمایش دو در و یك پرده اس��ت. این دو در به طور 
كاربردي باعث تغییر زمان مي شوند،  بنابراین نمایش مكان 

و زمان متغیري دارد.
»عب��اس كریمي« كارگ��ردان اهل بجن��ورد با نمایش 
جدی��د خود در بخش مناطق جش��نواره فج��ر در پي ارائه 
تجربه هاي تازه  اس��ت. این نمایش به زندگي زن و شوهري 
ج��وان مي پردازد كه در مواجهه با یك عمارت اجدادي قرار 
دارن��د. آنها وارث این عمارت هس��تند اما هم اكنون به دلیل 
نداشتن تفاهم تصمیم گرفته اند از همدیگر جدا شوند. اگر 
چه داس��تان تمي اجتماعي و عیني دارد، اما به دلیل شكل 
ذهني بیان، رویكردي فراواقعي به خود گرفته است. در حالي 
كه بحث طالق مطرح مي ش��ود، روح مادربزرگ به نمایش 
درمي آید و آن دو را نس��بت به طالق هش��دار مي دهد. هر 
مخاطب خاص تئاتر در مواجهه با این نمایش، خواه نا خواه با 
قرائتي شكسپیري روبه رو مي شود؛ چنان كه روح پدر هملت 
در آن داستان با كیفیت محوري، حضور اثرگذار دارد. با این 

حال بیش از این دیدگاه وضعیت اخالقي و پراگماتیس��مي 
داستان حائز اش��اره است. مادربزرگ از یك سو، زوج جوان 
را از ط��الق باز مي دارد، از س��وي دیگر باعث حفظ عمارت 
اجدادي و موروثي مي ش��ود. با این حال نمایش یادش��ده به 
لح��اظ تصویر و تصور خروجي هایي كه در فضا و اتمس��فر 
صحنه براي رد و بدل كردن معاني قرار مي دهد، جاي اشاره 
دارد. عباس كریمي در ابتدا به شكل كلیشه اي عمل مي كند. 
از دو در براي تركیب فضاي بیرون و درون استفاده مي كند، 
در ادام��ه به توصی��ف فضاي ذهني خاصي مي پ��ردازد كه 
داس��تان را با اتمسفر اجرایي آن متجانس مي كند. بي شك، 
شكل عیني و ذهني صحنه در نخستین نگاه و در نگاه آخر 

كیفیتي محوري دارد. همین كه تماش��اگر 
به س��الن آمد و با شكل ترسیمي و هندسي 
صحنه روبه رو می ش��ود، تص��ور خاصي در 
ذهن مي پروراند. این شكل هندسي در روال 
كار و تعری��ف قصه نیز همچنان در ذهنیت 
مخاطب در حركت و بسط و گسترش است. 
به نظر مي رسد توجه به شكل صحنه كمتر 

مورد توجه كارگردانان قرار مي گیرد.
برتولت برش��ت در همین باره مي گوید: 
باید بدانیم كه وقتي میدان بازي به ش��كل 
یك »تصوی��ر« ارائه مي ش��ود،  نه ویژگي 
ی��ك اثر تجس��مي را خواهد داش��ت و نه 
ویژگي هاي یك محوطه ب��از را، آن هم در 

حالي كه وانمود مي كند كه هم  این است و هم آن؛ بگذریم 
از این كه در تاالر نمایش فقط معدودي صندلي هست كه 
به تماشاگر امكان مي دهد از »تصویر صحنه« تأثیر كاملي 
بردارد و تماش��اگران همه صندلي هاي دیگر تصویر كم و 
بیش از شكل افتاده آن را مي بینند. میدان بازي به معناي 
درس��ت كلمه، فقط وقتي تمام و كمال است كه از حركت 
نقش ها ش��كل گرفته باش��د و در حین تمرین ها ساخته 
شود. به گفته این كارگردان صحنه ساز مكلف است، بسته 
به فضای نمای��ش، مثاًل به جاي كف صحنه، نوار متحرك، 
به جاي زمینه صحنه، پرده س��ینما و به جاي دورنماهاي 
كناري ]آویزهاي كناري[، صحنه مدور را به كار مي گیرد، 
یا س��قف صحنه را به وسیله اي مبدل كند 
ب��راي باال و پائین بردن قطعات دكور، حتي 
تصمی��م درمورد ای��ن كه صحنه ب��ازي را 
باید به میان ت��االر نمایش انتقال داد یا نه، 
با صحنه س��از است. صحنه ساز مكلف است 

جهان را به ما نشان دهد.
با ای��ن حال، عباس كریمي همچنان كه 
واژه »پنه��ان« را در ابت��داي عنوان نمایش 
خود به كار برده اس��ت نوع��ي راز آلودگي و 
فضاي مه زده را بنابر زبان و كیفیت قصه در 

اثر خود جاسازي كرده است.
 *  منتقد و روزنامه نگار
عضو كانون ملي منتقدان تئاتر ایران

 پنهان پشت ديوارهاي 

اين خانه در يك نگاه

هاتف جلیل زاده * 

»عباس كريمي« 
كارگردان اهل 

بجنورد با نمايش 
جديد خود در 

بخش مناطق 
جشنواره فجر 

در پي ارائه 
تجربه هاي تازه 

 است
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قرائت فلسفي- اجتماعي مهدي کشمیري 
از »شاخ تو شاخ«

تماشگرعزیزبیابازيكن
آزاد گلمحمدی

دو ش��خصیت به نام اولي و دومي صندوقچه اي قدیمي 
را پیدا مي كنند. آنها بر سر مالكیت آن با یكدیگر به مجادله 
مي پردازن��د؛ هر كدام براي این كه ثابت كنند كه صندوقچه 
متعل��ق به آنهاس��ت مدارك و اس��نادي دارن��د. بنابراین از 
تماش��اگران مي خواهند تا بین آنها قضاوت و داوري كنند و 
هر كس مدافعان خود را از بین تماشاگران انتخاب مي كند. 
در واقع تماشاگران بخشي از نمایش را اجرا مي كنند. در این 
بین یك نفر میانجي وارد مي شود كه از آن دو مي خواهد تا 
در صندوقچه را بگشاید و یكي از میان تماشاگران این كار را 
انجام مي دهد. در صندوق اثري از گنج، ثروت و... نیست، بلكه 
تكه اي نان است. هر دو نفر گریان صندوقچه را رها مي كنند و 
میانجي تكه نان را مي خورد. شاید بتوان گفت كه میانجي در 

صندوق نان را گذاشته است...
مهدي كش��میري در حالي نمایش »شاخ توشاخ« را به 
بخش »مس��ابقه تئاتر خیاباني« آورده اس��ت كه این اثر را 
گونه اي درام مشاركتي تماشاگر- بازیگر توصیف مي كند. او 
متولد 1360 دانشجوي كارشناسي مهندسي كنترل پروژه 
اس��ت، از س��ال 1380 فعالیت خود را به عن��وان كارگردان 
آغاز كرد. در حال حاضر مس��ئول دفتر هنرهاي نمایش��ي 
حوزه هنري اس��تان خراسان شمالي است. استخوان ها صدا 
كند تاخ تاخ، داداش مرگ من یواش، بر س��ر دوراهي، عبور 
از تاریك��ي، آژیراك و... برخي از آثار او هس��تند. وي تاكنون 
موفق به دریافت جوایز متعددي شده است، از جمله جایزه 

بهترین نویسنده از سومین جشنواره سیره نبوي و چهارمین 
جشنواره استان خراسان، كارگرداني دومین جشنواره تئاتر 
خیاباني شهروند، بهترین نمایش چهارمین جشنواره استان 

خراسان و... را مي توان مثال زد.
به گفته كش��میري »شاخ توشاخ« داس��تان نوعي نگاه 
فلس��في و اجتماعي اس��ت كه به صورت نمایشي بررسي 
مي شود؛ اجازه مي دهد تا تماشاگر ضمن مشاركت در تولید 
این نمایش، برداشت هاي مختلفي از وسایل داشته باشد. با 
این دیدگاه صندوقچه داراي مفاهیم متكثر و درهم تنیده اي 
است. صندوقچه مي تواند دنیا، گنج، ثروت، قدرت و... باشد. 

انس��ان ها در طول تاریخ براي به دست آوردن 
آن تالش مي كنند. موضوع نمایش عدالت و 
پیشرفت است. كشمیري در كارگرداني معتقد 
به پیروي كامل از هیچ سبك خاصي نیست، 
بلكه پایه  هر تئات��ر را زندگي مي داند. به نظر 
او تئات��ري موفق و جذاب اس��ت كه دغدغه 
و مش��كالت مردم را بررس��ي كن��د. وي در 
كارگرداني خود مشاركت تماشاگر و اصول و 
مباني یك نمایش خیاباني را در درجه اولویت 
قرار داده است، بنابراین تحت تأثیر دیدگاه هاي 

تئاتر شورایي است.
به گفته مهدي كشمیري، طراحي صحنه و 
آكسسوار نمایش »شاخ توشاخ« كاماًل كاربردي 

است. عمده ترین آكسسوار نمایش یك صندوقچه و گنج یاب 
است؛ یك نوع فضاي كمدي و فانتزي در اجراي این نمایش 
حاكم اس��ت. وي درباره جامعه شناسي یك نمایش خیاباني 
مي گوید: »به گفته پیشكسوتان، تئاتر خیاباني زماني موفق 
اس��ت كه ع��وام آن را درك كنند و بزرگان آن را تحس��ین 
نمایند. بنابراین مس��ئله درك شدن از سوي اقشار مختلف 
جامعه یكي از كلیدي ترین مسائل موفقیت یك تئاتر خیاباني 
اس��ت. تئاتري كه در میان ع��ام و خاص نوعي تعلق خاطر 
ایجاد كند.« مهدي كش��میري جش��نواره فجر را مهم ترین 
جش��نواره كشور مي داند و نس��بت به قدمت و نحوه اجراي 
آن مي گوید: »چكی��ده آثاري كه در طول 
یك س��ال اجرا مي ش��ود، وارد جش��نواره 
فجر مي ش��ود. بنابراین جشنواره فجر كل 
فرایندهاي تئاتري را جهت دهي مي كند؛ در 
نتیجه تئاتر ما را روبه  تعالي مي برد. هدف از 
برگزاري جش��نواره فجر یك فرایند رشد و 
توسعه تئاتر است. بنابراین نتیجه رقابت بین 
بخش ها و گروه هاي مختلف باید صمیمانه 
باش��د زیرا رقابت بین گروه ها مهم نیست 
بلكه كارناوالي بودن جش��نواره از اهمیت 
خاص برخوردار است. جشنواره تئاتر فجر 
جایگاهي اس��ت كه نق��اط ضعف و قدرت 

یكدیگر را بسنجیم.«

جریان روز

به گفته 
پيشکسوتان، 
تئاتر خياباني 
زماني موفق 

است كه عوام 
آن را درك كنند 

و بزرگان آن را 
تحسين نمايند
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در پرداخت موسيقي تركيبي از 21 سازي كه در شاهنامه نام برده شده است 
مورد استفاده قرار مي گيرد؛ از جمله ساز ضرب زورخانه و زنگ، دوتار خراسان 
جنوبي و شمالي، تنبور، زنگ هندي درآي )آينه پيل(، دمام، كرناي، دهل، طبل 

و... را مي توان نام برد

براي سام از 
لباس باشکوه كه 
با بته جقه تزئين 
شده، استفاده 
شده است. 
در عين حال 
رنگ هاي خنثي، 
قهوه اي و كرم 
لحاظ شده اند. 
از سوي ديگر 
موسيقي زنده 
بخشي از نمايش 
است

به گفته رويا 
مختاري، در 

طراحي لباس به 
هيچ وجه زمان 
و مکان خاصي 

لحاظ نشده 
است. لباس ها 

با توجه به نقش 
شخصيت ها 

طراحي شده 
است، به همين 

دليل نقال لباس 
ساده اي دارد

زال و سام در »سايه سیمرغ« 
رويا مختاري به هم رسیدند

سفیدموي
وسفیدروي

فرزانه صالحی فر

سام فرزندي ندارد، خداوند به او فرزندي سفید موي 
مي دهد. آن زمان اعتقاد داشتند نوزادي با موي سپید 
داراي قدرت اهریمني است. بنابراین سام فرزند خود را 
در كوه هاي البرز رها مي كند. س��یمرغ، زال را در كوه 
بزرگ مي كند. س��ام پس از گذش��ت سال ها یك شب 
در خ��واب متوجه حضور زال مي ش��ود و او را به خانه 

باز مي گرداند.
»س��ایه س��یمرغ« در بخش مهمان جشنواره اجرا 
ش��د. رویا مخت��اري با تكیه بر رویكرد نشانه شناس��ي 
اس��طوره اي- تاریخي در پي اجرایي متفاوت از این اثر 

بود.
كارگ��ردان در ای��ن نمای��ش، از امكان��ات محدود 
به صورت كاربردي استفاده كرده است، بنابراین نمایش 
قابلیت اجرایي در یك محفل شاهنامه خواني یا اجرا در 
یك صحنه نمایش را به طور همزمان دارد. در واقع  به 
صورت نقالي )داستان سرایي( ایراني  در قهوه خانه ها و 
محافل متنوع نیز قابل اجرا اس��ت. كارگردان با تلفیق 
بازي در بازي، نقالي و ارتباط مس��تقیم با تماش��اگر، 
ش��كلي متف��اوت از نمایش ایراني را ارائه كرده اس��ت 
بنابراین در جریان نمایش تماش��اگر مورد خطاب قرار 

مي گیرد.
روی��ا مخت��اري درب��اره نمای��ش خ��ود مي گوید: 
»درطراح��ي صحنه از پودس هایي اس��تفاده ش��ده تا 
كاخ سام )قصرش��اه( و جایگاه زال را در كوه هاي البرز 
و... نش��ان دهد. هرچند سكوي میاني در نمایش نماد 
جایگاه هاي متفاوتي اس��ت که گهواره زال و... را شامل 
مي شود. نمادگرایي در جایگاه ها نیز لحاظ شده است. 
بنابراین جایگاه س��ام )پادشاه( با جایگاه سیمرغ یكي 
اس��ت؛ هرچند قدرت س��یمرغ از سام بیشتر است. در 
نتیجه پلكان هاي ذوزنقه شكلي براي زیبایي این جایگاه 
طراحي ش��ده است؛ در نتیجه سكوهاي متغیر كاربرد 

تغییر مكان دارند.«
او ادام��ه مي ده��د: طراحي نور به ص��ورت یك نور 
عمومي است. در حالي كه از نورهاي رنگي از جمله آبي 
و قرمز استفاده مي شود زیرا »آبي« مفهوم اهورایي دارد. 
نورآبي در لحظات مناجات و نیایش ها اس��تفاده شده 
اس��ت، همچنین نور قرمز در نش��ان دادن غلیان ابعاد 

شیطاني سام به كار گرفته شده است.
تم این نمایش آزمایش است، آزمایشي كه با توجه 
به آن، قدرت جسمي و روحي خاص شخصیت ها نشان 
داده مي شود و در بوته آزمایش قرار مي گیرد. نمایش با 
هدف معرفي و تصویر سازي یكي از داستان هاي شاهنامه 
پرداخت شده اس��ت. ضمن آن كه به نقد روان شناختي 
و برخورده��اي امروزي هم مي پ��ردازد؛ به این معنا كه 
س��ام با توجه به دیدگاه مردمي درباره ش��یطاني بودن 

موي سفید، فرزندش را در كوه هاي البرز رها مي كند!

كافه
مالقات
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در طراحي صحنه 
نمايش تالش 
شده است تا 

فضاي دو خانه 
تفکيك شود. 

همچنين طراحي 
نور به گونه اي 

است كه به طور 
موازي اتفاقات 

دو خانه را 
پيش مي برد. 

كارگردان در اين 
زمينه از هر دو 
نوع نورپردازي 

يعني عمومي 
و نورپردازي 

موضعي به طور 
كاربردي سود 

جسته است

غافلگیري در درام عنصري گریزناپذیر اس��ت، همچنان كه حس��ین سرپرست 
كارگردان 36 ساله اهل گیالن همچون عاملي بنیادي در نمایش »بگو نقطه سرخط« 
به آن نگاه كرده است؛ همچنان كه كتایون و سینا در قصه نمایش او به ناگاه با این 
غافلگیري توأمان روبه رو مي ش��وند آن را میان خود و تماش��اگر تقسیم مي كنند. 
همه چیز از یك جشن ساده شروع مي شود. كتایون و سینا زوج جواني هستند كه 
به یكباره با رشته اي از رویدادها قرینه وار در كنار و موازي با قصه روبه رو مي شوند كه 
زندگي معمولي و نرمال آنها را دچار نوسان مي كند؛ بحث همسر دوم سینا مطرح 
مي شود؛ نمادهاي عیني و در عین  حال ذهني همچون موش به قصه راه پیدا مي كند. 
كارگردان سعي دارد با این غافلگیري، شبكه اي از روایت هاي ذهني خواه تصوري و 
بي س��ندیت و خواه توهمي روان شناختانه را با یك درام اجتماعي درگیر كند و به 
فضاي رئالیستي تلنگري بزند. تلقي از اصول غافلگیري در متن ناشي از هرمنوتیك 

و تأویل هاي چندگانه اي است.
لوكادونكني كارگردان معاصر ایتالیایي درباره اصل غافلگیري در درام مي گوید: 
به عقیده من، تئاتر مي تواند به تماشاگر خود دو نوع لذت ارائه كند: »غافلگیري« و 
نیز »مسرت از یافتن دوباره یك چیز، براي یك بار دیگر«. این گفته به ما یادآوري 
مي كند، خطري كه در برخورد یكجانبه با مس��ئله توجه درتئاتر وجود دارد، خطر 
برداشت نادرست از این است كه عملكرد مناسب اجرا، موفقیت آن و جذب توجه 
مخاطب، منحصراً مرتبط با راهبردهاي مختل كننده اي است كه مورد استفاده اجرا 
قرار مي گیرد. به طور خالصه، خطر در این است كه فقط غیر عادي و غیر منتظره 
بودن را ش��رط ایجاد عالقه و سرگرمي در تئاتر بدانیم. الزم است یادآوري كنم كه 
نظریات باربا راجع به غیرعادي، به رغم اهمیت آشكارش��ان، بعضي وقت ها به شكل 

خطرناكي دقیقاً به دیدگاه هاي منس��وخ مربوط به فنون ش��اعرانه آوانگارد نزدیك 
مي شود و پیوند با آنها را آشكار مي كند. بیش از تنها یك دیدگاه نظري و در تطابق 
با وقایع آن گونه كه هستند، پذیرفته شده است؛ یعني لذت تئاتري در یك دیالكتیك 
ناگسستني عقیم گذاش��ته و برآورده شدن توقعات به وجود آمده و برقرار مي ماند. 
تعادل ظریفي كه در میان لذت اكتشاف، غیرمنتظره و غیرعادي از یك سو و لذت 
بازشناسي، آشناپندار و به وقوع پیوستن پیش بیني، از سوي دیگر، برقرار مي ماند. بر 
هم زدن این تعادل، در هر یك از جهات، به معناي برهم زدن عمل دوجانبه ارتباط 

پیچیده اي است كه زندگي اصیل اجراي تئاتري را مي سازد.
حسین سرپرست كارگردان »بگو نقطه سرخط« اگر چه مرزهاي مفهومي نمایش 
خود را در این نسبیت و نوع نگاه به عامل غافلگیري درام تعریف نكرده است، اما بنابر 

جوهره قصه از چنین ظرفیت هایی در حد درك درام بهره مي برد.
در طراحي صحنه نمایش تالش ش��ده اس��ت تا فضاي دو خانه تفكیك ش��ود. 
همچنین طراحي نور به گونه اي است كه به طور موازي اتفاقات دو خانه را پیش مي برد. 
كارگردان در این زمینه از هر دو نوع نورپردازي یعني عمومي و نورپردازي موضعي 
به طور كاربردي سود جسته است. لباس ها متناسب با فصول است، درام در فضاي 
اجتماعي و رئالیستي رخ مي دهد، طراحي موسیقي حالت مجموعه اي و همچون یك 
كلكسیون موسیقایي است. موسیقي ها یك فضاي تعلیق، تأثر و اتمسفر دلمرده اي را 

نشان مي دهد كه در نهایت غم و تعلیق را با هم تركیب و معنا شناسي مي كنند.
نمایش »بگو نقطه سرخط« نوشته ناتاشا محرم زاده و كار »حسین  سرپرست« 
تالشي براي بهره گیري از نمادهاي مفهومي و در دل جریاني واقعي و روزمره براي 

بسط زبان نمایش است.
* عضو كانون ملي منتقدان تئاتر ایران

موش از صحنه گريخت
گفتوگویتحلیلی

 تحلیل بگو نقطه سر خط 
حسین سرپرست

هاتف جلیل زاده* 
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 روايت نوشين تبريزي 
در خانه پدري

مرگ كابوس 
قجري

نوش��ین تبری��زي، كارگردان ای��ن اثر تلقي 
خاص��ي از نمایش خود دارد، آنگونه كه مي توان 
كفه سنگین ترازو را از دنیاي عین به سوي دنیاي 
ذهن به وض��وح دید. وی مي گوی��د: »به لحاظ 
شیوه كارگرداني، فضاي یك كابوس تصویر سازي 
شده است؛ تماشاگر در فضاي ذهني نویسنده كه 
خود در فضاي ذهني سرور اعظم شكل مي گیرد، 
نمایش را تماش��ا مي كند. بنابراین كلیت نمایش 

یك فرایند ذهني است.«
به گفته تبریزي، ویژگي روایت در این اثر عدم 
همزماني دو روایت موازي است. پرده هاي نمایش 
به فاصله س��ه یا چهار سال جام كات دارد، بنابراین 
نمي توان گفت كه از تكنیك سینمایي تدوین موازي 

استفاده شده است.
با این حال، در طراحي صحنه تالش شده است تا 
صحنه به دو قسمت تقسیم شود. همچنین كارگردان 
فضایي را براي جدا كردن فضاي نویس��نده و جایگاه 
خاص او در نظر گرفته اس��ت. مكان خانه اي است كه 
ش��كل رئالیستي ندارد. نوش��ین تبریزي در پنجمین 
تجربه كارگرداني خود با حضور در بخش چش��م انداز 

جشنواره فجر، بیشتر دغدغه بیان دارد.
نوش��ین تبریزي در س��ال 1356 در ش��هر تهران 
متولد شد. وي داراي مدرك كارشناسي بازیگري است. 
تبریزي از سال 1382 وارد حوزه بازیگري تئاتر شد. او 
تاكنون در نمایش هاي هتل ایران، عروس��ي در س��ایه، 
بچه آدم بدو، زنداني خیابان دوم و... بازي داشته اس��ت. 

نمایش خانه پدري پنجمین تجربه كارگرداني اوست.
تبریزي در نمایش »خانه پدري« براي نش��ان دادن 
فضاي ذهني یا حتي خواب گونه از نورهایي با حجم كم 
استفاده مي كند. تالش شده تا تماشاگر همچون فضاي 
وهم گونه خواب، برخي از اش��یا و تصویرها را به زحمت 
ببیند. با مطالعه وسیع در حوزه تاریخ ایران نمایشنامه اي 
مي نویس��د تا وضعیت نویس��نده این اثر، دو دوره را به 
لحاظ تاریخي و دراماتیك بررس��ي كن��د. وي در متن 
خود چگونگي روایت و بازي هاي روایتي را مد نظر قرار 

مي دهد.

ساالر قیمتی

»خانه پدري« درامي تاریخي است؛ منتها 
دو دوره تاریخ�ي را همچ�ون روایت ه�اي 
سیال ذهن در ادبیات با هم تركیب مي كند، 
بدیل ها و نش�انه هاي متش�ابه را از دل هر 
كدام بیرون مي كش�د، بار دیگري تفسیر 
مي كند و در پي تصویري ش�فاف از ادوار 

تاریخي با لحني دراماتیك است.
خانم نیكو جهان در دوره مش�روطیت 
پدر، برادر و ش�وهرش را در واقعه به توپ 
بس�تن مجلس از دس�ت مي ده�د. چون 
نمي خواهد اموالش بخصوص خانه توسط 
محمدعلي ش�اه ضبط ش�ود، دخترش را 
به همسري یكي از شاهزاده هاي قاجاري 
در مي آورد. شاهزاده از دوستان محمد علي 
شاه است. این داستان با داستان نوه نیكو 
جهان كه نویسنده اي جوان است، به طور 
موازي روایت مي ش�ود. نوه نیكو جهان با 
رژیم پهل�وي مخالف�ت دارد. رژیم پهلوي 
هم نه تنها به  خانه پدري او چش�م دوخته، 
بلكه ناموس او را نیز زیر نظر گرفته اس�ت. 
از سوي دیگر شخصیتي به نام سرور اعظم 
وج�ود دارد ك�ه نماد روح جمع�ي آن خانه 
اس�ت. او از هزار س�ال پیش آمده و باز هم 
در این خانه وجود دارد. همه قصه هاي او را 
تعریف مي كنند، اما او پیرزني الل و فرتوت 

است.
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نگاهی به نمايش دوران تیرگی اوا گیاتتی و نیكوال توفلینی

میزنقد

تئاتریكهشبیهزندگیاست
»دوران تیرگی« یك تحلیل ماكروسكپی دارد، این 
تحلیل چیزی ش�بیه مفهوم »وسعت بی واژه« زنده یاد 
سهراب سپهری است؛ آنجا كه می گویند: باید چمدانم 
را بردارم و به  سمتی بروم كه درختان حماسی پیداست؛ 

روبه آن وسعت بی واژه كه مرا می خواند!
آنچنان كه كارگردان�ان این اثر اواگیاتتی و 
نیكوال توفلینی هم توصیف كرده اند و می گویند: 
»ورق كاغذ س�فید شروع تفكر من در سیاهی 
بود! مارتین هایدگر فیلسوف فرامدرنتیه بحث 
مهمی دارد كه اآلن تقابل س�یاه و سفید را كه 
منجر به خلق یك اثر هنری ش�ود، كلیشه ای 
خوان�ده اس�ت! ام�ا »دوران تیرگی« درس�ت 
در نقط�ه مقابل این نظری�ه قرارمی گیرد. زیرا 
شروع این اثر در ظاهر با چنین رویكردی آغاز 
می ش�ود. این نمایش درامی مستند و تاریخی 
است؛ البته بیش ازآن كه لعاب تاریخی داشته 

باشد؛ رنگ و بوی مستند به خود می گیرد.
ام�ا تحلی�ل میكروس�كپی ای�ن اث�ر حاوی 
نكات نش�انه ش�ناختی اس�ت. ای�ن تأویل های 

نشانه شناختی اگر چه بیشتر به صورت سایه، عناصر بدون 
كالم و... اجرا می شود، اما برای مخاطب خاصی همواره در 

خور تأویل است.
به گفته یك نظریه پرداز، یك تئاتر بیش�تر مقتضی 
دریافت�ی باز، متفرق و گس�ترده اس�ت ت�ا رویكردی 

گردآورنده و جمع كننده.
ازی�ك س�و، ش�اهد كثرت 
هس�تیم  نش�انه ها  همزم�ان 
همچ�ون پرگوی�ی واقعیت كه 
گویی آش�فتگی تجرب�ه واقعی 
روزمره را تقلید می کند. از سوی 
دیگر با یك روش معتبر روبه رو 
هستیم كه در آن تئاتر می تواند 
ش�اهد زندگی باش�د؛ بنابراین 
نمایش دوران ترکیب با نزدیک 
ش�دن به وقایع مستند وحدت 

ساختاری را به دست می آورد.
* منتقد و روزنامه نگار 
پژوهشگر

مریم جعفری حصارلو*

تحليل ميکروسکپی 
اين اثر حاوی نکات 

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

19   مجله سی امين
جشنواره بين المللي تئاتر فجر



شيوه اجرايی قالب كه 
بسيار چشم نواز هم 

هست براساس مدرنترين 
شيوه اجرايی تئاتر 

يعنی اينتركشن ديزاين 
طرح ريزی و به اجرا در 

آمده است

نگاه
منتقد

نمایش بیست هزار فرسنگ زیر دریا برداشتی است از اثر معروف ژول ورن به همین نام به نویسندگی و كارگردانی 
جوز په دی بودو از ایتالیا. گروه تئاتر پوتالچ در سال 1976 تأسیس شده است و این آخرین كارشان را در كشورهای 
اروپایی و هند نیز اجرا كرده اند. داستان نمایش همان داستان رمان معروف ژول ورن است اما با اجرایی جدید و مدرن 
متن بر همان اساس داستان استوار است اما در جاهایی به دلیل همین قصه گویی كمی ریتمش كند می شود و این 
ریتم كند بر اجرا اثر گذارده و در جاهایی اجرا به اصطالح می افتد. هرچند كه نویسنده سعی كرده با استفاده از طنز 
روند یكنواخت متن را تغییر داده و متنوع كند. به همین دلیل شاید در اجرا شاهد رگه هایی از گروتسک هم هستیم. 
متن به گونه آموزشی هم هست آنطور كه برای رده های سنی نوجوان و جوان نوشته شده باشد و... شیوه اجرایی بر 
پرفورمنس استوار است؛ یعنی به لحاظ حركات و میزانسن ها پرفورمنس است. درجاهایی آدم را یاد اپراها می اندازد. 
لباس ها اما با زمان داس��تان همس��و هستند و گریم نیز به نوعی غلو شده و تا حدی 
كاریكاتوری آنگونه كه در كارهای گروتس��ك مرسوم است و به لحاظ غلوآمیز بودن 
در نمایش های كالسیك شاهد آن هستیم. حركات هم بعضًا بسوی شیوه كالسیك 
می رود شاید بتوان گفت این نمایش تلفیقی است از چند سبك و شیوه اجرایی اما در 
هر حال بدن و بیان بازیگران در حد مطلوب و خوبی قرار داشت. و حضور بازیگران بر 
صحنه بسیار مشهود بود. اما شیوه اجرایی قالب كه بسیار چشم نواز هم هست براساس 
مدرنترین شیوه اجرایی تئاتر یعنی اینتركشن دیزاین طرح ریزی و به اجرا در آمده 
است. این شیوه تلفیق تركیب و به كارگیری جدید ترین تكنولوژی های هنر دیجیتال 
ویدیو پروژكشن، ویدیو انیمیشن و جدید ترین تكنولوژی های نور پردازی است كه 

دركل یك مولتی مدیایی خاص و مدرن را می سازند.
صحنه ای كه با پروژكتورهای دیجیتال مدرن و جدید ترین نسل LED ها آراسته شده به گونه ای كه فضایی كاماًل 
سه بعدی را در پیش چشمان تماشاگران می گشاید. شما انگار در وسط اقیانوس هستید و بازیگران در میانه این فضای 
سه  بعدی غوطه ور و در حال ایفای نقش به طوری كه تماشاگران با آنها یكی شده و همراه می گردند. این شیوه انسان 

راتا عمق نمایش با خود می برد و به نوعی استتیك و زیبایی شناسی مدرن می انجامد.
تفاوت نگاه شخصیت ها به كاپیتان نمو و افكارش و ایده هایش و علم و تكنولوژی كه به آن دست پیدا كرده به نوعی، 
نگاهی غریب و دور از انتظار است هرچند كه پرفسور آروناكس او را یك هنرمند می داند. اما آنها هنوز در فكر دنیای 
بیرون از نانیلوس و پاریس و شب هایش هستند این تفاوت را كارگردان به خوبی در نحوه بازی ها و دیالوگ ها و طنز 
نهفته در آن چه به لحاظ متن و چه حركات و میزانسن ها و حتی گریم و لباس نشان داده است این  كه هنوز شاید جهان 
آماده این تكنولوژی نباشد. صحنه كتابخانه یكی ازصحنه های گویا و زیبای نمایش است آنجا كه كتاب ها چون پروانه ها 
به پرواز در می آیند. حركات و میزانسن ها نو بود و تماشاگران هر بار با افكت  های تازه روبه رو می شدند هرصحنه زیبایی 
خاص خودش را داشت بخصوص صحنه  های زیر دریا و ماهی ها و... تفكرات و ایده ها و اندیشه كارگردان در طراحی و 

اجرا و در جای جای نمایش مشهود است. 
)A.I.C.T( عضو كانون جهانی منتقدان تئاتر *

برداشتی از رمان معروف ژول ورن

بيست هزار فرسنگ زير دريا

دهه س��پري ش��ده توأم با توسعه مباحث 
حقوق��ي و صنفي خانواده تئات��ر بود. در دهه 
80 طرح تكریم تصویب شد. این طرح مربوط 
به هنرمنداني بود كه باالي سي سال فعالیت 
مستمر هنري داش��تند. البته مبلغ آن بسیار 
پائی��ن ب��ود. باالترین رقم این ط��رح در حال 
حاضر 180 هزار تومان درماه است. این طرح 
حركتي بود. ش��اید از نظر مال��ي و اعتبار باال 
نب��ود؛ اما پایه و ش��روع بیمه بود. مزیت بیمه 
شامل حقوق از كارافتادگي، دفترچه بیمه و... 
مي ش��ود؛ بنابراین حائز اهمیت است. این كه 
بیمه ش��وندگان حداقل دفترچه بیمه تأمین 

اجتماعي را خواهند داشت.
این در حالیست كه مشكل دیگري بر سر 
راه هنرمندان س��نین باال ق��رار گرفت؛ عدم 
ام��كان بیمه ش��دن آنها وجود داش��ت. یعني 
خانم ها باالي 45 سال و آقایان باالي 55 سال 
نمي توانستند بیمه شوند. این مسئله نیازمند 
مصوب��ات دیگري از س��وي مجلس ش��وراي 
اسالمي بود. اخیراً مصوبه اي داده شد كه كساني 
كه كار مي كنند حقوق از كار افتادگي خواهند 
داشت. عالوه بر این، هنرمندان با داشتن بیمه 
تأمین اجتماعي، بیمه تكمیلي هم مي گیرند. 
با مصوبه هیأت وزیران خانم هاي باالي 45 تا 
55 سال و آقایان باالي 55 تا 65 سال شامل 
قوانین دیگري ش��دند؛ اگر خودشان به عنوان 
خوی��ش فرما به مدت 10 س��ال حق بیمه را 
براس��اس آخرین دس��تمزد پرداخت نمایند، 
مي توانند از بیمه و... استفاده كنند. این طرح 
براي بس��یاري از هنرمندان امكانپذیر نیست، 
در حالي كه آنها سال ها استخدام شدند و حاال 
در س��ن باال حتي نمي توانند بیمه شوند. زیرا 
پرداخت مبالغ باال براي آنها امكانپذیر نیست. 
بنابراین چنین مشكالتي، همچنان وجود دارد. 
با این حال امكان ایجاد بیمه به صورت جمعي 
فراهم ش��د. چند سالي است كه هنرمندان از 
این راه، تحت پوشش بیمه و بیمه تكمیلي قرار 

مي گیرند.
اواخر دهه 80 توسعه هاي حمایتي و صنفي 
به شكلي دیگر نمود پیدا كرد. صندوق كمك 
به هنرمن��دان و روزنامه ن��گاران در پرداخت 
ح��ق بیمه تكمیلي، به هنرمندان كمك كرد. 
بنابراین نیمي از حق بیمه اعضاي خانه تئاتر 
را صندوق و نیمي دیگر را هنرمندان پرداخت 

مي كنند.

جرقه اي 
 به نام 
طرح تكريم

دفترصنف

ایرج راد

سیدعلی تدیین صدوقی*
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بحث
پایان

صدای فجر محمدی طنین انداز شد
همچون پرده خوانی انقالب و دفاع مقدس

این روزها پرده خوانی انقالب، دفاع مقدس و فجر 
محمدی شنیدن دارد، نقاالن برجسته معاصر از مرشد 
ابولحسن میرزا علی، مرشد محمد احدی، مرشد رسول 
و محسن میرزاعلی، مرشد ابوالفضل ورمزیار چكامه های 
وطنی خود را بر پرده و فضا متبلور س��اختند. مرشد 
ابوالفضل ورمزیار در همین شب ها، پرده خوانی فجر 
محمدی را به سالن انتظار تاالر اصلی تئاتر شهر برد 
و درباره كار خود به سایت جشنواره گفت: پرده خوانی 
انقالب اسالمی، به مناسبت سی امین دوره جشنواره 
تئاتر فجر برگزار می شود. البته به خاطر همزمانی این 
رویداد با میالد رسول اكرم)ص(، با محور ظهور اسالم 
آغاز شده و در ادامه به دوران با شكوه انقالب اسالمی 
ایران اش��اره داشت؛ بر همین اساس این پرده خوانی 

»فجر محمدی )ص(« نام گذاری شده بود.
پ��رده ای ك��ه ابوالفض��ل ورمزی��ار، از آن روای��ت 
می كرداختصاصًا برای اجرا در س��ی امین جش��نواره 
بین الملل��ی تئاتر فجر طراحی ش��ده اس��ت و برای 

نخستین بار باز شده است.
ورمزیار درب��اره خصوصیات این پرده گفت: »ابعاد 

پرده 3/5 در 2/5 متر است و كار طراحی 
آن به عهده فرش��ید و آرش لطفی بوده 
اس��ت. درطراحی آن تالش شده روشی 
مدرن ب��ه هم��راه مؤلفه ه��ای كهن به 
كارگرفته شود تا مخاطب جشنواره بتواند 

با آن ارتباط برقرار كند.«
او همچنین درباره شاعرانی كه پرده 
را از اش��عار آنها می خواند گفت: »جنتی 
عطای��ی، الهام��ی كرمانش��اهی و حتی 
فردوسی ازشاعرانی هستند كه از اشعار 

آنها استفاده كرده ایم.«
پرده خوان��ی »فج��ر محم��دی« ب��ا 
تش��ریح ش��اعرانه اوض��اع سیاس��ی و 
اجتماعی عربستان در زمان تولد حضرت 

محمد)ص( آغاز می ش��ود. این اوضاع با شرایط ایران 
پیش از انقالب اسالمی شباهت دارد كه ورمزیار این  
ش��باهت ها را روایت می كند. در واق��ع طلوع آفتاب 
پیامبر اكرم)ص(، مثل طلوع آفتاب انقالب انگاش��ته 
ش��ده و درمقابل، اصحاب ابرهه در سال عام الفیل، به 

دیكتاتورها و دژخیمانی كه برایران 
تسلط داشتند تشبیه شده اند.

ورمزی��ار در ای��ن رابطه گفت: 
زمان��ی  »حض��رت محم��د)ص( 
ب��ه دنیا آمد ك��ه از آئین حضرت 
ابراهیم)ع(، حضرت موس��ی)ع( و 
حضرت عیس��ی)ع( هیچ اثری در 
دنی��ا باقی نمانده بود. در این پرده 
توضیح می دهم كه خداوند وعده 
داده اس��ت كه زمی��ن را هیچ گاه 
از حجت خ��ود خالی نگذارد و به 
همین دلی��ل در چنین اوضاعی و 
درس��ت در عام الفیل آفتاب عالم 
ت��اب حضرت محم��د)ص( طلوع 

می كند.«
وی افزود: »در ایران نیز در س��ال 57 اوضاع بسیار 
شبیه سال تولد پیامبر اكرم)ص( بود و عده ای دژخیم 
با نخوت و غرور، در حال نابودی ملت ایران بودند كه با 

پیروزی انقالب تومار زندگی شان در هم پیچید.«

نقاالن برجسته معاصر 
از مرشد ابولحسن 
ميرزا علی، مرشد 

محمد احدی، مرشد 
رسول و محسن 

ميرزاعلی، مرشد 
ابوالفضل ورمزيار 

چکامه های وطنی خود 
را بر پرده و فضا 

متبلور ساختند
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During the years after the 1979 
Islamic Revolution, the theater, 
besides being developed in dif-
ferent areas, was accompanied 
by a growth in the guild and ju-
ridical activities. 
One of the evolutions which 
took place in the field of theater 
during the 90s was the establish-
ment of theater home. It opened 
a new route which led to getting 
insurance for the artists as well 
as forming the guild activities of 
theater family. Prior to that, art-
ists dealt with a particular situ-
ation. Therefore, it is necessary 
that I provide you with a brief 
review of the historical back-
ground of this guild process. 
Previously, those who were ac-
tive in the field of theater were 
covered by the Organization of Administrative and Em-
ployment Affairs. There was no certain definition for this 
profession in the Social Security Organization. At that 
time, most of the artists, including me, were employed by 
the Theater Administration. The employment letter was 
issued by the Organization of Administrative and Em-
ployment letter. 
At that time, the artists’ specialty (whether actor/actress 
or director) was mentioned separately in the letter. There 
were also complementary insurance.
 But later on changes occurred. Organizational posts 

were no more transferable to 
others. They expired. There-
fore, the young generation did 
not have any insurance. Being 
an artist was not a profession. 
But in the 90s following much 
effort we succeeded to insure the 
artists. The Theater House used 
to do the follow up to insure the 
artists. Other art houses might 
have followed this issue as well. 
Several meetings were held with 
the Ministry of Cooperatives, 
Labor and Social Welfare. They 
accepted to grant insurance to 
the artists after much follow-
up. A guideline was also issued 
under the title of “Producers’ 
Guideline”.
This guideline determined the 
way artists could get insurance. 

Items including education, occupational background 
and etc. were specified in the guideline. This plan had 
an advantage. About eight percent of the insurance 
was paid by the artist and the rest was procured via the 
fund. In addition to this issue, a plan was drawn up for 
the evaluation of the artists. 
This activity was resumed in the 70s. The evaluation plan 
included all the artists. Anybody could ask for an art de-
gree. Currently, the diploma degree of an artist with a re-
markable background in art might be regarded as equiva-
lent to Bachelor of Arts degree or Master of Arts degree. 

Job Definition in the Society
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A Well-Formed Expression
Nowadays, most of theatrical forms use different tools to stage 
a performance.  For example a puppet show involves move-
ment design and puppetry. Many expression tools are applied, 
and to convey this emotion necessary movements are designed; 
because the continuity in the emotion of an actor or actress is 
expressed through movement. 
Basically, movement is effective outside the issue of staging. 
Designing and developing the movement as an element in the 
theater was formed after the 90s. Therefore in the 90s, the 
field of movement design was expanded. Then, we felt that we 
should use our own facilities. 
In the current decade, I used the potentials and capacities of 
the Persian poems and literature as a technique to perform a 

theater based on the form and movement. Therefore, we began to use ancient and prominent 
Persian poems. We used the poems of the five lucent stars of the Persian poem sky more 
than other poets’ poems. 
Poems of Sa’di, Ferdowsi, Hafez, Rumi and Khayyam were used effectively in the process 
of movement design. We had learned to produce a play based of a poem. We might have 
thought with ourselves that Rumi is not less than Shakespeare. 
Of course, at the beginning, the fear that this idea might fail had caused difficulty for us. 
But with god’s blessing the project progressed successfully. This style gained a great public 
acceptance. And other experts and form designers continued this new method and route. 
In the 80s, more innovations were introduced in the performing expression. Industry and 
technology have also entered the field of design. Therefore, in our latest works we even 
used video projection. 
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