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سالم 
صحنه 30

اگر پش��ت میزی كهنه و رنگ و رو رفته در یك 
دفتر تحریریه قدیمی در خیابانی سالخورده از تهران 
بنش��ینی، اگر گفت وگوهای دوستانت را با نسل های 
س��ه دهه پیش بخوانی، ناگزی��ر از گفتن یك آفرین 

هستی!
تئاتر ایران طی این س��ه دهه راهی صد س��اله را 
پیموده است، ش��عور باالی تئوریك، دانش، استفاده 
از تكنیك ه��ای روز دنی��ا و زبان متف��اوت هنری از 
هنرمندان این نس��ل ها پدیدگانی قابل تأمل ساخته 
است. یكی از هندسه  ترسیمی صحنه برداشتی نشانه 
ش��ناختی دارد، یكی از مفاهیم مندرج در فلس��فه، 
منطق یا ریاضیات برداش��تی ساده و شاعرانه را برای 

مخاطب توصیف كرده است:
فجر سی ام سه ویژگی مش��خص دارد. اول تعهد، 
دوم تكنیك وس��وم تئوری! همین س��ه مؤلفه از این 
رویداد دوره ای كم سابقه ساخته است. از سوی دیگر 
نمایش ه��ای مناطق حرف های زی��ادی برای گفتن 
دارن��د؛ تئاتر مناطق ایران به مدد چهره های جوان  و 
پر تكاپو راهی فراخ را گشوده،راهی برای دستیابی به 

افق های باز و گسترده در تئاتر امروز ایران!
همچنی��ن از تئاتر خیابانی به س��ادگی نمی توان 
گذش��ت؛ بس��یاری از ایده های بكر و خالقه امروز در 
كف خیابان، رو در رو با تماش��اگر و دنیایش، رو در رو 
با تماشاگر و رؤیاهایش شكل می گیرد. مرز زندگی و 
بازی برداشته می شود، عابر خیابانی عضوی از تئاتر، 
رهگذر در حال عبور مبهوت از دیدن داستانی شگرف 
است. تئاتر خیابانی حاال در نقش برادری برای تئاتر 
صحنه ای، جریان مخاطب س��ازی را هم شكل داده 
اس��ت. مرور كارنامه جوانان ایران و آثار آنها افتخاری 
در فجر س��ی ام بود. به نمایندگی از یكی از تیم های 
تئات��ری س��اكن در مطبوعات ایران این نوس��تالژی 
حرفه ای را جزو بهترین دوران كارنامه كاری یادداشت 

می  كنم.

رونمایی از تمبر سی امین جشنواره 
تمبر سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، 
عصر دیروز 12 بهمن ماه پیش از آغاز رسمی بخش 

رقابتی این دوره از جشنواره رونمایی شد.
به گزارش پایگاه رس��می اطالع رسانی سی امین 
جش��نواره بین الملل��ی تئات��ر فجر؛ تمبر س��ی امین 
جش��نواره بین المللی تئاتر فجر عصر دیروز با حضور 
حمید شاه آبادی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، محمد علی شهنی دشتگلی سرپرست 
اداره كل هنرهای نمایش��ی، ایرج راد مدیرعامل خانه 

تئاتر و عضو ش��ورای سیاس��تگذاری سی امین جش��نواره تئاتر فجر، رحمت امینی دبیر سی امین جشنواره 
بین المللی تئاتر فجر و جمعی از هنرمندان و اهالی رس��انه در محل معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارش��اد 

اسالمی رونمایی شد.
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امیدبینیاز

سطر آغاز

2 اختتامیه 2 پایان
س��ی امین جش��نواره بین المللی تئاتر فجر با 
دو اختتامیه بخش مس��ابقه ایران و بخش مسابقه 
بین المل��ل به كار خود پایان خواهد داد و حس��ن 
وارس��ته و  مه��رداد رایان��ی مخصوص ب��ه عنوان 

كارگردانان این دو مراسم انتخاب شدند.
كارگردانان دو مراس��م اختتامیه بخش مسابقه 
ایران و بخش مسابقه بین الملل این دوره از جشنواره 
مش��خص ش��دند. بر این اساس، مراس��م اختتامیه 
معرفی بهترین های تئاتر ایران در روز 19 بهمن ماه 
برگزار خواهد شد. در این مراسم برگزیدگان بخش 
های نمایش خیابانی، رادیو تئاتر، مسابقه عكس تئاتر 
و مسابقه پوستر تئاتر معرفی خواهند شد. همچنین 
مراسم اختتامیه سی امین جشنواره بین المللی تئاتر 
فجر روز 22 بهمن ماه برگزاری خواهد ش��د. در این 
مراسم برگزیدگان بخش مسابقه تئاتر ایران و مسابقه 

بخش بین الملل معرفی می شوند.

بلیت تمام شد
پی��ش از پایان زمان تعیین ش��ده برای پیش 
فروش حضوری بلیت های س��ی امین جش��نواره 
بین الملل��ی تئاتر فجر، كلیه بلیت ه��ای آثار این 
جش��نواره از س��وی دوس��تداران هن��ر نمایش، 
خریداری شد. حسن جودكی مدیر سامانه فروش 
الكترونیكی این دوره از جش��نواره ب��ا اعالم این 
خبر گفت:» پی��ش فروش حض��وری بلیت آثار 
جشنواره سی ام تئاتر فجر كه براساس اعالم قبلی 
در روزه��ای 10 و 11 بهمن م��اه در نظر گرفته 
ش��ده بود، پیش از اتمام زمان تعیین شده؛ كلیه 
بلیت آثار سی امین جش��نواره تئاتر فجر توسط 
عالقه مندان خریداری ش��د.« وی در ادامه افزود: 
»پی��ش از این نی��ز در روز 9 بهمن ب��ا توجه به 
رویكرد دانشگاهی سی امین جشنواره تئاتر فجر، 
بلیت های این جش��نواره با 50درصد تخفیف در 

اختیار دانشجویان قرار گرفت.«

نمایش »لئو« به كارگردانی دانیل برِیر آلمانی در بخش مسابقه بین الملل سی امین 
جشنواره تئاتر فجر در تاالر استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می رود.

به گزارش پایگاه رس��می اطالع رس��انی سی امین جش��نواره بین المللی تئاتر 
فجر؛ گروه »س��یركل اف اِلون« )Circle of eleven( نمایش تكنیكال »لئو« را 
ب��ا كارگردانی دانیل برِی��ر و بازیگری توبیاس واگنر در این دوره از جش��نواره تئاتر 
فجر به صحنه خواهد برد. این نمایش تك نفره از مواجهه تكنیك و فیزیک ش��كل 

می گیرد. 

برگزیده 
 ادینبورو 
در تهران
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نقاالن وطن از انقالب و دفاع مقدس می خوانند
نقاالن سرشناس كشور در نخستین برنامه پرده خوانی انقالب، دفاع مقدس و فجر محمدی با استقبال 
گس��ترده تماشاگران رو به  رو شدند. این برنامه پرده خوانی دیروز در سالن انتظار تاالر چهارسو و سایه، تاالر 
اصلی تئاتر شهر و تاالر مولوی اجرا شد. برنامه یاد شده امروز و دیگر روزهای جشنواره در سالن های مختلف 

سطح شهر تداوم می یابد.
برنامه پرده خوانی انقالب، دفاع مقدس و فجر محمدی توسط دكتر محمدحسین ناصر بخت نوشته شده 
و با پرده خوانی نقاالن سرشناس معاصر اجرا می شود. مرشد ابوالحسن میرزاعلی، مرشد محمد احدی، مرشد 

ابوالفضل ورمزیار، مرشد محسن و رسول میرزاعلی در این برنامه ها به اجرا می پردازند.

نمایشگاه پوستر
در خانه هنرمندان

نمایشگاه مسابقه پوس��تر سی امین جشنواره 
تئاتر فجر در خانه هنرمندان افتتاح می شود.

آث��ار مس��ابقه پوس��تر س��ی امین جش��نواره 
بین الملل��ی تئاتر فجر، عصر امروز پنجش��نبه 13 
بهمن ماه در گالری نام��ی و بهار خانه هنرمندان 

ایران افتتاح می شود.
نمایشگاه مسابقه پوستر جشنواره سی ام تئاتر 
فجر با نمایش 60 اثر در دو بخش مس��ابقه و مرور 
برگزار می شود. در بخش مسابقه این نمایشگاه 43 
اثر از 29 گرافیس��ت در مع��رض دید عالقه مندان 
قرار می گیرد. براس��اس این گزارش پوس��ترهای 
سعید رضوانی،عادل صدرممتاز، رضا پور تراب زاده، 
محمد افشار، حسن محمدیار، حامد بارئی طبری، 
مسعود نجفی امیركیاسر، احسان برآبادی، سعید 
بهداد، آرمان خلعتب��ری، كمال كچوئیان،علی آقا 
حسین پور، شكوه احمدی، نگار كاغذچی، رسول 
ح��ق جو، حمید نی��ك خواه، امیر رجب��ی و ... به 

نمایش در خواهد آمد.
همچنین در بخش مرور؛ پوس��ترهای تئاتری 
استاد عباس سارنج هنرمند پیشكسوت كشور در 

معرض دید عالقه مندان قرار خواهد گرفت.

 8 نمایش خیابانی 
در دومین روز اجراها

ام��روز پنجش��نبه س��یزدهم بهمن ماه، 8 
نمایش خیابانی در س��ه محوطه تئاتر ش��هر، 
ب��اغ هنر و پاركینگ ت��االر وحدت به اجرا در 
می آیند. محوطه تئاتر شهر میزبان 4 نمایش 
است. جایی برای سه نفر نوشته و كار مهدی 
حبیبی در س��اعت 30 : 15 دقیق��ه اجرا دارد. 
همچنین مژگان معقولی »س��رای من« را در 
س��اعت 16 به همین فضای تئاتری می آورد. 
همچنی��ن زندگ��ی در چن��د ن��گاه كار امیر 
ش��اه علی در س��اعت 30 : 16 و مجلس شبیه 
خوانی جولیوس سزار، ساعت 17 در محوطه 

تئاتر شهر به اجرا در می  آیند.
ب��اغ هنر نیز میزب��ان 3 اج��را خواهد بود. 
مجلس ش��بیه خوانی جولیوس سزار كار اصغر 
گروسی دوباره در ساعت 30 : 15 دقیقه به اجرا 
در می آید. »جشن سالگرد« از فرامرز قلیچ خانی 
در س��اعت 16و همچنین »از پشت عینك ته 
اس��تكانی« كار نرگس خاك كار، س��اعت 17 
در باغ هنر به اج��را در می آید. پاركینگ تاالر 
وحدت نیز در ساعت 30 : 18 میزبان »هیس« 

نوشته و كار امیر حسین شفیعی است.

پایان بخش عروسكی 
جشنواره تئاتر فجر 

بخش عروسكی سی امین جشنواره بین المللی 
تئاتر فجر، با اجرای نمایش��ی از كشور فرانسه در 

استان گلستان به كار خود پایان داد.
بخش عروس��كی سی امین جش��نواره تئاتر 
فجر كه ب��ا همكاری مبارك یونیم��ا از 5 تا 10 
بهمن ماه، در 5 ش��هر از استان گلستان، برگزار 
ش��د، با اجرای نمایش خیابانی »سواركاران« از 
كشور فرانسه و در استقبال كم نظیر مردم شهر 
گرگان، هنرمن��دان و اعضای مب��ارك یونیما و 
مسئوالن فرهنگی این استان، پایان پذیرفت. طی 
6 روز برگزاری این بخش از جشنواره، 5 نمایش 
صحنه ای و 1 نمایش خیابانی به صحنه رفتند و 

سه كارگاه آموزشی برگزار شد. 
ع��الوه بر ای��ن، كارگاه های آموزش��ی »بدن 
در س��ایه ها« به اس��تادی ی��ورگاس نانوریس از 
كشور یونان، »اصول و مبانی بازیگری در نمایش 
عروس��كی« به استادی حسن دادشكر و »خیمه 
شب بازی« به استادی شهرزاد مبرهن و سیاوش 
س��تاری، 3 كارگاه آموزشی این جشنواره بودند 
كه با حضور اعضای مبارك یونیمای گلس��تان و 

هنرمندان این استان برگزار شد.

12 نمایش صحنه اي در سالن هاي سطح شهر
س��الن هاي سطح شهر تهران امروز سیزدهم بهمن میزبان 12 نمایش از ایران و برخي 

دیگر از كشورهاي جهان هستند.
نمایش »موسم باد و باران« امروز به صورت تك اجرایي به روي صحنه مي رود و از فردا 
دو اجرایي مي شود. نمایش یاد شده كاري از گروه au cul du Loup فرانسه است. موسم 
باد و باران در ساعت 30 : 20 دقیقه در تاالر وحدت اجرا دارد. همچنین سالن اصلي و 579 

نفري تئاتر شهر میزبان »هتل پارادیزو« از كشور آلمان است.
ای��ن نمایش به كارگرداني »مایكل وگل« در س��اعات 18 و 21 به روي صحنه مي رود. 
نمایش روشان نوشته سیاوش پاكراه به كارگرداني سیاوش پاكراه و فریدون محرابي به تاالر 
چهارسو مي آید. این نمایش 60 دقیقه اي در ساعات 18 و 30 : 20 دقیقه به اجرا درمي آید. 
تاالر قشقایي نیز شاهد اجراي »سفید برفي و هفت كوتوله، والت دیزني 1937« است. زمان 
اجراي این نمایش ساعات 17 و 30 : 19 دقیقه است. همچنین نمایش »این همه سنگر و 
این همه آدم ها كه تا آخر زنده اند« نوش��ته و كار روزبه حس��یني طي ساعات 30 : 16 و 19 
در تاالر سایه به روي صحنه مي رود. كارگاه نمایش تئاتر شهر نیز طي ساعت هاي 16 و 18 
میزبان نمایشي از سمانه زندي نژاد است. این نمایش 60 دقیقه اي با عنوان »به مراسم مرگ 

داداش خوش آمدید« و از نوش��ته هاي سلما رفیعي اس��ت. برپایه این گزارش، تماشاخانه 
46 ساله سنگلج امروز همچنان شاهد اجراي نمایش »خطوط خاطر« نوشته و كار محمد 
قاسمي از مالیر است. این نمایش 60 دقیقه اي در ساعات 18 و 30 : 20 دقیقه به روي صحنه 
مي آید. »مرگ كس��ب و كار من اس��ت« از تولیدات استان كرمانشاه نیز براي اجرا به تاالر 
مولوي مي رود. این نمایش به كارگرداني محمدرضا درند و س��عید زندي طي ساعات 17 و 
30 : 19 دقیقه اجرا مي شود. تاالر هنر تهران نیز امروز طي یك اجرا میزبان نمایش »آفرین 
بني سراج« از كشور تونس است. این نمایش 115 دقیقه اي به نویسندگي ادریس جابر و 
كارگرداني حسن مؤذن در ساعت 17 به اجرا درمي آید. این در حالیست كه عبداهلل برجسته 
كارگردان اهل مش��هد براي دو اجرا به تماشاخانه ایرانش��هر مي رود و در ساعات 17 و 20  
نمایش خود را با عنوان »من ایرجم، پسر فریدون یا سه قطره خون روي برف« را به مدت 
70 دقیقه در این سالن اجرا مي كند. همچنین تماشاخانه مهر حوزه هنري در ساعات 16 
و 19 میزبان »رؤیاي تفتیده« به كارگرداني عبدالمحمد ساالري از بیرجند است. »سونامي 
نوردان خطه« كار آرش میرطالبي نیز مهمان تاالر حافظ است. این نمایش 90 دقیقه اي در 

ساعات 17 و 20 به اجرا درمي آید.
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي یادآور شد: »جشنواره تئاتر فجر در پایان سه دهه برگزاري، مي بایست نوید حضور 
در صحنه هاي تئاتر خاورمیانه را به همراه داشته باشد.«

دكتر سید محمد حسیني طي پیامي به سي امین جشنواره بین المللي تئاتر فجر عنوان كرد: جانمایه هر هنري 
گرچه در ذات آن اس��ت، اما بخش��ي از آن در تیول فناوري و بخش��ي دیگر در دست سلیقه حاكم بر زمان است. 
زیبایي اثر در محدوده نوع هنر، تن به اسارت نمي دهد، هر حصاري را بر مي دارد و هر مانعي را پشت سر مي گذارد 

اما صد البته هنري چونان تئاتر كه جمع الجمع تمامي هنرهاس��ت بي سحر جلوه هاي ویژه و جادوي 
فناوري هاي روز و صنعت شعبده در بروز زیبایي هاي ذاتي هنر، دستي باز و شیوه اي طناز دارد.

وي ادامه داد: دیده ایم كه آثار فاخر، تیول سلیقه زمان را نیز برنمي تابند و در آرامش گهواره 
فراموش��ي نمي خوابند. در تئاتر، این بیداري و ماندگاري نمود بیشتري دارد. تولیدات فاخر این 
عصر، گاه قرن ها را در نوردیده و نسل ها را یكي پس از دیگري دیده اند؛ حال چه در تئاتر نوین 
و چه در تئاتر اصیل و پیش��ین؛ چونان تعزیه. تئاتر محصول دانایي اس��ت و دانایي، ملكیت 
هیچ قومي را سند نخورده است؛ حاصل عقالنیت بشریت است. هنر كه عصاره دانایي است، 
مدیون كارگاه عصاري هیچ طایفه اي به تنهایي نیس��ت. تركیبي از اكس��یر خالقیت ها از 

تمامي قومیت هاست. اثیري است كه اسیر تقلید نباید باشد، مگر به دستبند محاكات! 
دكتر حس��یني در ادامه با اش��اره به سیر تحول تئاتر كشور در این پیام عنوان كرد: 
»سیر تئاتر در ایران، مسیري صعب را طي كرده است كه امیدواریم در ایران اسالمي، 
جاده اي به س��مت تعالي را پیش رو داشته باش��د. این جشنواره مي تواند راهباني این 
بزرگراه را به عهده بگیرد. حضور دانش��جویان، آین��ده این هنر را تضمین مي كند اگر 
مسئوالن هنرهاي نمایشي، ظرفیت این حضور را ایجاد نمایند. توجه به جوانان، پشتوانه 

فرداست و نگاه به بازار جهاني، ظرفیت جذب را قابل پذیرش مي كند.«
وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمي در پایان یادآور شد: »بیداري اسالمي، عطش كشورهاي 

منطقه را نسبت به چشمه هاي هنر ایران اسالمي، بسیار افزایش داده است. تشنگي دنیا به زالل 
هنر اسالمي انقالبي اگر از سرچشمه هاي آب هاي معدني ایران انقالبي تأمین نشود از زهرابه هاي اسالم 
قالبي وهابیت، عطش نشان خواهد داد. جشنواره تئاتر فجر در پایان سه دهه برگزاري مي بایست نوید 
حضور در صحنه هاي تئاتر خاورمیانه را به همراه داشته باشد. براي تحقق این خواسته  دست یافتني 
از جان و دل براي دس��ت اندركاران این نوروز جنبش خیز و ش��ورانگیز تئاتر، آرزوي موفقیت دارم و 

امیدوارم این جشنواره كماهوحقه، جهاني گردد. توفیق، رفیق طریق عزت و اعتبارتان باد!«

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي:

حضور دانشجویان آینده تئاتر را تضمین 
خواهد کرد
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معاون امور هنري وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي از هنر تئاتر به عنوان فرایندي برآمده از آئین ها و خرد جمعي اقوام 
یاد كرد.

دكتر حمید شاه آبادي طي پیامي به سي امین جشنواره بین المللي تئاتر فجر یادآور شد: سي و دومین فجر انقالب را 
در آخرین فصل سال به استقبال نشسته ایم كه جهان انگاره هاي سترگ آن را به محاكاتي عیني متبلور كرده است. فجر 
براي همنسالني كه طي این سه دهه به بلوغ و بالیدگي دست یافتند، اوج خود را در رویدادي چون نهم دي بازیافت و به 

تجلي حقیقي رسید. این تاریخ حماسي و پرشكوه به عظمت انقالبي ژرف رخ نشان داده و ثابت شده است.
وي افزود: اگر در دو دهه پیشین، بزرگمرداني با 13 بهار عمر، مصداق شایستگي و رهبري شدند، امروز دیگر نسل هاي 
پس از انقالب نمي توانند تاریخ تولد و نبودن در حماسه دفاع را بهانه كنند كه واژگان و هستي این انقالب ابتدا در خاورمیانه 
و سپس در سایر نقاط دنیا صحنه هاي بدیع و بي سابقه از ایستادگي و مبارزه با قدرت هاي مطلقه را آفریده اند. حال دیگر 
»نابودي اس��رائیل« شعار یك ملت تنها نیس��ت كه دغدغه جهان بیدار شده است. به نحوي كه زمزمه هاي 
رعب آور این دگرگوني  هول آور و وحشت زا به گوش برج نشینان سرمست از قدرت و اسلحه نیز رسیده 
و بر هم زننده خواب زدگان غفلت پیش��ه  گش��ته است. پس امروز باید س��راغ نشانه هاي این چنین 

رویدادهاي زنده اي را از فرهیختگان حوزه فرهنگ و هنر گرفت.
معاون امور هنري وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المي گفت: تئاتر اینك به تعبیر آن ش��هید دیار 
اندیشه، الزم است از پیله اسنوبیسم و حدیث نفس كسالت آورش به درآید تا ادبیات، بلوغ خود 
را به روش��ني معلوم و معین س��ازد. این هنر كه به تعبیر اصحاب فلس��فه برآمده از آئین ها و 
خردجمعي اقوام است در میالد فجر سی و سومین ایران اسالمي به هواي تازه و فضاي متفاوت 
نیاز دارد، هوایي برآمده از ترنم نفس ماندگاران بر عهد و پیمان دیرین و حسیني، همپیمانان 
والیت و آفتاب، ایستادگان راه و تكلیف پیش روي كه ما را مكلف مي سازد به انجام و سامان 

آن، حتي اگر شاهد نتیجه زود هنگام آن نباشیم.
دكتر شاه آبادي با اشاره به بزرگ ترین رویداد تئاتر ایران ادامه داد: تئاتر فجر این بار فراتر 
از س��الگردي به قاعده تقدیم اس��ت. نقطه عطفي است براي معرفي مواضع جدي و اصولي 
ملتي كه ظهور خود را در 42، 57 و 88 خورش��یدي به اثبات جهاني رساند. عدالت و امید 
نه فرضیه، كه سرمشقي از طي طریق امروزین است. سیاه نگاري و یأس، تئوري جریان هاي 
مخالف و هم سهم در عناد با این مرز و بوم شده و تكنیكي چالش برانگیز و بحث آفرین است به 

منظور ایجاد ابهام و سرگرداني در صحنه هایي كه وضوح آن در قیام هاي جاري به ثبوت رسیده اند. 

معاون هنري وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي عنوان كرد

تبلور واژگان انقالب در دنیا
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آموزش درصدر
دكتر عطااهلل كوپال

تئاتر ایران طي 30 س��ال گذشته، به همت 
عالقه مندان و عاش��قان تئاتر به پیشرفت هاي 
چش��مگیر كمي و كیفي دس��ت یافته اس��ت. 
مهم ترین پیشرفت كمي، افزایش مراكز آموزش 
عالي در عرصه آموزش هنرهاي نمایش��ي بوده 
است. تا پایان دهه 1350 خورشیدي در ایران 
فقط دو دانشكده هنرهاي دراماتیك و دانشكده 
هنره��اي زیبا به آموزش تئات��ر مي پرداختند. 
این دانشكده ها نیز در هر سال تعداد معدودي 
دانش��جو مي پذیرفتند و تا آغ��از دهه 1360، 
به دلیل به تعویق افتادن كنكور سراسري، تعداد 
دانش��جویان تئات��ر در آن دوران عماًل كمتر از 
500 تن بود. چش��م انداز تئاتر دانش��گاهي از 
1360 تا 1390، حاكي از گسترشي قابل توجه 

در شمار دانشجویان تئاتر بوده است.
از یك سو تعداد دانش��كده هاي تئاتري در 
تهران و شهرستان ها گسترش یافت و از سوي 
دیگ��ر خیل عظیمي از جوانان هنر دوس��ت، 

مشتاق تحصیل در رشته تئاتر شده اند. هر 
سال عده بي شماري از آنها به  رغم توسعه 
كم��ي و افزایش تعداد دانش��كده هاي 
تئاتري، پش��ت درهاي بس��ته كنكور 
متوق��ف مي ش��وند و از تحصی��ل در 
رش��ته مورد عالقه خود باز مي مانند. 
اف��زون بر ای��ن، در 15 س��ال اخیر، 
در دانشگاه هاي متعددي دوره  هاي 
مقط��ع  در  تكمیل��ي  تحصی��الت 
كارشناسي ارشد و دكتري براي تئاتر 
دایر ش��ده اس��ت كه بویژه در این 
عرص��ه نیز تعداد داوطلبان، از تعداد 

صندلي ها بسیار بیشتر است. اتفاقًا هر 
سال بر شمار عالقه مندان تحصیل در 
رش��ته نمایش در دوره هاي تحصیالت 

تكمیلي افزوده مي ش��ود و این موضوع، 
في نفس��ه به ارتقاي هنر تئاتر و همچنین 

ارتقاي دانش اهل تئاتر مي انجامد.

سرپرست اداره كل هنرهاي نمايشي

تئاتر ملي را باید درباورهاي دیني و فضایل 
انساني بازجست

سرپرست اداره كل هنرهاي نمایشي گفت: »تئاتر ملي و عناصر ضروري و بنیادي آن را باید در باورهاي دیني، 
حقایق الهي و فضایل انساني بازجست تا از این طریق با مردم همراه شد.« 

محمدعلي شهني دشتگلي در پیامي به سي امین جشنواره بین المللي تئاتر فجر یادآور شد: »جوهره حقیقي 
تئاتر را انس��ان تش��كیل مي دهد و از آنجا كه تئاتر با انسان نس��بتي ازلي و قدیمي دارد، همواره و پیاپي، انسان را 
به اندیش��ه فرامي خواند. جامعه هنري در این راستا مستلزم تولید اندیشه و تابع 
همین حكم است. دقت در صورت و معاني، نخست از اندیشه و تفكر نشأت 
مي گیرد و با درنگ به حكمت فهم و زیبایي، راه جاودانگي مي پوید. هنر، 
مخلوق جهان اندیشه هاي انساني اس��ت و كشف ظرفیت ها و ظرافت ها 
هم��واره از منظر تأمل و تفكر جان مي گیرد كه تعالي بخش آن اتصال به 

سرچشمه هاي فرهنگ دیني و بومي است.«
وي ادامه داد:» در سالیان اخیر تئاتر ایران كارهاي ارزنده اي را به تجربه 
سپرده و توشه و پیشینه اي گرانبار را در پویه فعالیت هاي گوناگون خود آزموده 
است. بي شك رشد و نمو و حیات حقیقي تئاتر ایران، تابع همین حكم است 
و هویت حقیقي و حقوقي فرهنگ ما آمیختگي انفكاك ناپذیري با 
معارف دیني و توحیدي داشته و هنرمند ایراني به مدد همین 
رمز و راز، نقاب از چهره تاریخ برداشته است و هر قدر كه ما 
بیشتر به این حقایق نزدیك تر مي شویم به همان میزان، 

مانایي آنها را ضمانت مي كنیم.«
سرپرس��ت اداره كل هنرهاي نمایشي با اشاره به 
برپایي سي امین جشنواره تئاتر فجر افزود:»جشنواره 
بین المللي تئاتر فجر امسال، همچون گذشته »تئاتر 
براي همه« را سرلوحه كار خویش قرار داده است 
و ب��ر این باوریم كه تئاتر ملي و عناصر ضروري و 
بنیادي آن را باید در باورهاي دیني و حقایق الهي 
و فضایل انس��اني باز جست و از این طریق با مردم 
همراه شد. هنرمند تئاتر عالوه بر اشراف علمي در 
این رش��ته باید راه هاي پیوند با دل ها و جان هاي 
تماش��اگران را نیز یافته و نه تنها با آنان همزباني 

بلكه همدلي كند.« 
دشتگلي در پایان عنوان كرد:»حضور همه جانبه 
خانواده تئاتر ایران از اقصي نقاط این میهن اس��المي 
با تازه ترین دس��تاوردهاي نمایشي در كنار هنرمندان 
سرشناس بین المللي، موجب مسرت است و امیدواریم 
كه ملت ایران، همپا با جش��ن هاي فرخنده پیروزي 
انقالب اس��المي از این خالقیت ه��ا و آفرینش هاي 
نمایشي بهره هاي بسیار گرفته وبا همدلي وهمراهي 

كارنامه تئاتر ایران را پربارتر سازد.«
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دبير سي امين جشنواره بين المللي تئاتر فجر

تئاتر زیربنای فرهنگ است
دبیر س�ي امین جش�نواره بین المللي تئاتر فجر از هنر تئاتر به عنوان 
زیربناي فرهنگ و نشانگر رشد اجتماعي هر جامعه یاد كرد. دكتر رحمت 
امیني طي پیامي به این رویداد بین المللي یادآور شد: امید فراوان داریم 
كه سي امین جش�نواره بین المللي تئاتر فجر آغازي بر نوشكوفایي تئاتر 
كشورمان باشد و بر مبناي این تجربه سي ساله، دهه چهارم، دهه نهادینه 

كردن تئاتر در سرزمین پرافتخارمان باشد.
وي افزود: اینك كه در آس�تانه دهه چهارم بزرگترین رویداد هنرهاي 
نمایشي كش�ور قرار گرفته ایم، بیش از هر زمان دیگري بقا و ارتقاي این 
انساني ترین هنر ادوار تاریخ را براي رشد و توسعه هنر و فرهنگ سرزمین 
پرافتخارم�ان ض�روري مي دانیم. تئات�ر، زیربناي فرهن�گ و توجه به آن 

نشانگر رشد اجتماعي و فرهنگي هر جامعه است.
دكتر امین�ي گفت: رویكرد فزاینده و كم نظیر نس�ل جوان و پرانگیزه 
براي حضور در سي امین جشنواره بین المللي تئاتر فجر به رغم كاستي هاي 
مش�هود در امكانات س�خت افزاري از جمله تاالرهاي نمایش�ي و بودجه 
مناس�ب و مطلوب، اثبات مي كند كه نس�ل تازه برآمده از سالیان پس از 
پیروزي انقالب اسالمي، تالش وافر براي حضور و هنرنمایي دارد و مي توان 
ادعا كرد كه جش�نواره س�ي ام تئاتر فجر، در حقیقت كارنامه نسل تازه و 
پرشور است كه میل به پیشرفت و جلوه نمایي دارد و ما برگزاركنندگان این 
گردهمایي باشكوه، اقرار مي كنیم كه در برابر این همه استعداد و توانایي 
قاصریم و بایسته است تا زمینه هاي بروز هرچه بیشتر این توانمندي ها و 

ظرفیت هاي ناشكفته را فراهم سازیم.
دبیر جش�نواره س�ي ام تئاتر فجر عنوان كرد: در ای�ن دوره همچنین 
حضور گسترده تر و پرتوان تر هنرمندان تئاتر از سرتاسر كشور را شاهدیم؛ 
گروه هایي كه از شهرستان هاي دور و نزدیك با امكاناتي به مراتب كمتر از 
هنرمندان س�اكن پایتخت، تالش مي كنند تا با غلبه بر موانع و مشكالت، 
هنر تئاتر را در سرتاسر ایران اسالمي زنده و پویا نگه دارند. قطعًا گسترش 
تئاتر دانش�گاهي، در این فرایند مؤثر واقع شده است و جشنواره سي ام 
تئات�ر فجر بر بنیان هاي اس�توار تئاتر دانش�گاهي و ظرفیت هاي متنوع 

هنرمندان تئاتر شهرستان، فصلي تازه را در تئاتر ایران رقم خواهد زد.
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نقد سوءتفاهم اجتماعي در نمايشي از محمدرضا عطايي فر

سكوت آن سه
سه فرد، هر كدام به گونه اي سكوت كرده اند. سكوت هر سه نفر باعث كنش و واكنش مي شود كه در انتها با شكستن این سكوت رازها آشكار مي شود.

نمایش »سكوتي با سه نقطه« در بخش مهمان جشنواره، دراماتیزه كردن یكي از مباحث مهم علم ارتباطات یعني ارتباط فراگفتاري و به تعبیري الكالمي است. شاید به قول آن شاعر 
مشهور، سكوت سرشار از ناگفته هاست....

وقتي حرفي به میان نمي آید، تأویل هاي گسترده در بسیاري موارد اشتباه از آب در مي آید، در واقع نمایش سكوتي با سه نقطه به نوعي نقد سوءتفاهم هاي اجتماعي هم است.  سید 
محمدرضا عطایي فر كارگردان این نمایش مي گوید: »در واقع با شكسته شدن سكوت مشخص مي شود كه هر سه شخصیت یكسري قصه هایي را داشتند و براي مخفي نگه داشتنش سكوت 
مي كردند. با شكسته شدن سكوت سوءظن ها از میان مي رود. كارگردان تالش كرده تا با استفاده از سبك رئالیسم، باورپذیري موقعیت هاي نمایشي را ایجاد كند. هرچند در برخي از صحنه ها 
از ویژگي هاي سوررئالیسم استفاده مي شود.« كارگردان معتقد است: با توجه به چارچوب هاي كشورمان و دیدگاه هاي مردمي، سبك رئالیسم هماهنگي بیشتري دارد. بنابراین قصه ها، كنش 
و واكنش هاي روزمره قابل لمس هستند. با این حال، در طراحي صحنه از لته هایي استفاده شده كه مفهوم دیوارهاي خانه را ایجاد كند. كارگردان براي نشان دادن واقعیت گرایي، ترك هایي 
را در دیوارهاي خانه ایجاد كرده است؛ حتي در پرداخت شكل دروني خانه با استفاده از جلوه هاي دروني خانه هاي دهه 70 طراحي صحنه صورت گرفته است. بنابراین دیوارهاي خانه تا میانه 

به رنگ قهوه اي است. شیشه هایي در خانه وجود دارد كه دیوارهاي دو اتاق را جدا مي كند. همچنین تاقچه هایي در دل دیوار هاي خانه جاسازي شده اند.
عطایي فر درباره استفاده از این مؤلفه هاي هنر معماري در تئاتر مي گوید:»شیشه هاي رنگي به فضاسازي داخلي خانه كمك مي كند. ساخت خانه اي مبتني بر معماري دهه 70 نشانگر نوعي 
صمیمیت خانه است. اما هر چه به دهه 90 نزدیك مي شویم، ایجاد فضاي صمیمي در خانه از بین رفته است. تنها Open آشپزخانه فضاي صمیمي را در خانه ایجاد مي كند. این كارگردان 
همچنین بر دو عنصر طراحي نور و موسیقي تأكید دارد. عطایي فر درباره جشنواره فجر مي گوید: »فكر مي كنم جشنواره فجر بزرگ ترین رخداد تئاتري كشور است. اگر این اتفاق به خوبي رخ 

دهد، در رشد، توسعه و تعالي تئاتر ایران بسیار مؤثر واقع مي شود. احساس مي كنم با حضور محمدعلي دشتگلي و رحمت امیني كه دلسوزانه تالش مي كنند، این اتفاق رخ بدهد.«
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پرواز نمايش 2 كارگردان از تونس تا تهران و هلند 

پ مثل پري!
هندس�ه یك مستطیل و نوس�تالژي بازیگري 
یك�ي دو ق�رن پی�ش در تئات�ر س�نتي به اضافه 
بداهه پردازي ه�اي ف�ردي و موقعیت�ي از پ�ري 

نمایشي پر تماشاگر ساخت.
پري نوش�ته خیراهلل تقیاني پور ب�ه كارگرداني 
جواد نوري و خیراهلل تقیاني پور از اجراي 12 روزه 
تونس برمي گردد، در بخش مرور جشنواره فجر به 
روي صحنه رفت و قرار اس�ت ت�ا چند روز دیگر 

براي اجراي 12-10 روزه راهي هلند شود.
به گفته خیراهلل تقیاني پور، شاكله داستان پري 
از روایت توبه نصوح ش�كل مي گیرد. در واقع این 
روایت قدیمي در درام گنجانده شده است. با این 
حال در جش�ن ناصرالدین ش�اه یكي از بازیگران 
گروه مورد توجه مهدعلیا مادر شاه قرار مي گیرد. 
اتفاق�ًا این بازیگر نقش پوش اس�ت. انتخاب این 
بازیگ�ر به عنوان یك بازیگ�ر زن باعث اتفاقات و 
دردسرهایي مي ش�ود. كارگردان هاي این نمایش 
با اس�تفاده از شیوه هاي س�نتي، نمایش را اجرا 
مي كنند. س�یاه بازي، نقالي، س�ایه بازي، بازي در 
بازي همچنین برخي اشعار و موسیقي هاي تخته 
حوض�ي، حموم�ي آي حمومي، حاجي س�یاه و... 
برخي از ش�یوه هاي اجرای�ي تولید كنندگان این 
اثر اس�ت. خیراهلل تقیاني پور درب�اره این نمایش 
مي گوی�د: »نمای�ش ب�ا اس�تفاده از قراردادها و 
تكنیك هاي مش�خص به اجرایي متفاوت و مدرن 
نظ�ر دارد؛ بویژه كه از بداهه گویي هاي س�یاه در 
نمایش هاي تخته حوضي سود جسته است. یكي 
از ویژگي هاي این نمایش اعضاي ثابت گروه است. 

زیرا بازیگران حدود 4 اثر نمایش�ي را با یكدیگر 
ب�ازي كرده ان�د و به یك س�یاق و فكر مش�ترك 

رسیده اند.
خیراهلل تقیاني پور س�ال 1362 در شهر كرج به 
دنیا آمد. وي داراي مدرك كارداني اتومكانیك برق 
خودرو اس�ت. تقیاني پور از سال 1379 با بازیگري 
فعالیت خود را در حوزه تئاتر آغاز كرد. نمایش هایي 
همچ�ون یك روایت تازه، فردا روز دیگري اس�ت، 
پنج + یك، آخرین پس�ت شب یلدا، خاك، سپنج 

رنج شكنج و... از جمله آثار او هستند.
همچنی�ن جواد نوري دیگر كارگ�ردان »پري« 
به بح�ث ظرفیت هاي نهفته در بیان و ویژگي هاي 
بداهه پردازي آني و خالقه اش�اره دارد. او طراحي 

صحنه را نیز جزو عناصر اصلي نمایش مي داند.
به گفته این كارگردان، در طراحي صحنه تالش 
شده تا اله مان ها و نمادهایي از نمایش هاي ایراني 
كاربردي شود؛ فرش مستطیل شكل در كف صحنه 
و پرده هایي كه در اجراي تكنیك سایه بازي كمك 

مي كند، از مهم ترین اله مان هاي نمایشي است.
جواد نوري س�ال 1360 در ش�هر ك�رج به دنیا 
آمد. وي داراي كارشناسي كارگرداني تئاتر است. 
او از سال 1375 با كارگرداني در اداره ارشاد كرج 
فعالیت خ�ود را در حوزه تئاتر آغازكرد. از آثار او 
مي توان مضرات دخانیات، آقاي بارون، مرد سوم، 

حفاظت 66 برجك و... را نام برد.
ب�ا این حال خی�راهلل تقیاني پور و ج�واد نوري 
به لحاظ نزدیك�ي دید و نوع نگاه ب�ه درام ایراني 
كاره�اي مش�ترك زی�ادي را ب�ا ه�م ب�ه تولید 

رسانده اند. آنها نمایش هایي همچون نمایش هاي 
هف�ت كوپه از قطار، روي ریل جنگ، روزي گذري 
روزگاري و قصه یك تابلو زرد را به صورت مشترك 

كارگرداني كرده اند.
با همه این تفاس�یر،  نمایش پري كه در س�ال 
جاري در س�الن سنگلج اجرا ش�ده بود، به تازگي 
در جش�نواره بین المللي كارتاژ در تونس به روي 
صحنه رفت. ای�ن نمایش در جش�نواره كارتاژ با 
استقبال گس�ترده روبه رو ش�د. این جشنواره با 
حضور بی�ش از 40 گروه خارجي حضور پیدا كرده 
بود. تنها گروه خارجي كه براي مصاحبه به شبكه 
ملي دعوت ش�د، گروه تولی�دي نمایش پري بود. 
نمای�ش در ش�هر دیگري از تونس نیز اجرا ش�د. 
حتي كس�اني كه در تونس نمای�ش را دیده بودند 
ب�راي دیدن مجدد این نمایش فاصله دو ش�هر را 
ط�ي كردند. با توجه به تعامالتي كه بین دو ش�هر 
اتف�اق افتاد، ش�هردار زیتون ش�هر را به نمایش 
»پري« اه�دا كرد. جواد نوري درباره كیفیت اجرا 
در تونس مي گوی�د: »وزیر فرهنگ تونس با گروه 
نمای�ش پ�ري جلس�ه اي را برگزار ك�رد؛ در یك 
ضیافت ش�ام، یكي از كارگردان هاي تونسي از ما 
درخواس�ت كرد، تا در روند تمرین هاي ما حضور 
داش�ته  باش�د تا تمرین هاي بدن و بی�ان ما را از 
نزدیك شاهد باش�د! در پایان هم جلسه پرسش 
و پاس�خي درباره نمایش پري برگزار شد؛ در این 
جلسه س�ؤاالتي از جمله معاش بازیگران، حرفه 
بازیگري در ایران، نقد معضالت اجتماعي از طریق 

نمایش و... بررسي شد.«
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آرش عباس��ي نویس��نده، كارگ��ردان و بازیگر  متولد 
1356 داراي مدرك كارشناسي ادبیات نمایشي است. وي 
در اوایل دهه 80 رئیس انجمن نمایش مالیر بود، سپس 
به روزنامه نگاري روي آورد و در كسوت دبیر گروه فرهنگ 
و هنر روزنامه خبر به فعالیت پرداخت. داستان عامه پسند،  
رؤیا در ش��ب سرد زمستاني، نقل سرخ، گربه سیاه، ورود 

آقایان ممنوع و... از آثار او هستند.
آقاي عباس�ي، چه نكته های�ي در قصه نمایش 

»نویسنده مرده است« نهفته است؟ 
قصه در مورد یك نویس��نده و یك هنرپیش��ه مطرح 
سینماي ایران است. این دو مي خواهند یك اثر دراماتیك 
را تولید كنند. این هنرمند مي خواهد نخس��تین اثرش را 
كارگرداني كند. بنابراین  به سراغ درام نویسي مي رودكه  او 
هم در پي نوشتن نخستین فیلمنامه اش است. اما آنها با 

یكدیگر درگیر مي شوند و... 
چرا نمایشنامه خود را كارگرداني مي كنید؟ 

ای��ده اي اس��ت كه به تازگي به آن دس��ت یافتم. فكر 
مي كن��م نتیجه بهت��ري دارد. زمان��ي كه اث��ر را خودم 
كارگردان��ي مي كن��م نتیجه اش  راضي كننده تر  اس��ت. 
با دیدگاه هایي كه در نوش��ته و كارگرداني اعمال كرده ام 
از نمای��ش حمایت مي كنم. اما در م��ورد آثار دیگري كه 

توسط دیگران كارگرداني مي شود با این قدرت نمي توان 
دفاع كرد. دیدگاه كارگردان شاكله اجرایي متفاوتي به متن 

مي دهد. 
در كارگردان�ي از چه تكنیك هایي  اس�تفاده 

كردید؟ 
نمایشنامه فضایي رئالیستي دارد بنابراین سعي كردم تا 

این فضاي رئالیستي را حفظ كنم. 
انتخاب بازیگران چگونه بود؟ 

در انتخاب بازیگران  به دنبال انتخاب یك هنرپیش��ه 
معروف زن بودم تا طرح موقعیت باورپذیر باش��د بنابراین 
گزینه ه��اي مختلف را بررس��ي ك��ردم. در نهایت الدن 
مستوفي براي بازي در این نقش انتخاب شد؛ اما تا زمان 
بازبیني نقش بازیگر م��رد را خودم بازي مي كردم  اما در 

اجرا  بازیگر دیگري ایفاي نقش كرد. 
درباره طراحي دكور توضیح دهید. 

قصه نمایش در یك تراس آپارتمان اتفاق مي افتد. یك 
آپارتمان بزرگ، مجلل و اش��رافي! آكسسوار نمایش لوازم 

عادي زندگي است.  از جمله یك میز،  چند صندلي و...
آیا نمادگرایي نیز ذهن شما را جلب كرد؟ 

 خیر، بیشتر از paint house  استفاده كردم تا فضاي 
پذیرایي را نش��ان دهم. از سوي دیگر در پرداخت نمایش 

تالش كردم تا زم��ان دراماتیك با زمان واقعي هماهنگ 
ش��ود. بنابراین مدت زمان نمایش و  زمان دراماتیك كه 

حوادث  اتفاق مي افتد، 71 دقیقه است. 
چرا از نور موضعي  استفاده نكردید؟ 

از ن��ور عمومي اس��تفاده ش��د زیرا ن��ور عمومي یك  
بعدازظهر را تداعي  مي كند  و با رویدادها منطبق است.

عمدتًا در نمایش�نامه هایتان به اقشار مختلف 
جامعه، بخصوص ثروتمند و فقیر توجه دارید. چرا؟

 توجه به طبقات اجتماعي خاصی��ت درام اجتماعي 
اس��ت. متن نمای��ش باید به قصه و مس��ائل روز بپردازد. 
طبیعي است كه به پرداخت اقشار جامعه تأكید مي شود. 
مخصوصًا گاهي مسائل و مشكالت مالي مسبب رخ دادن 
وقایع مي ش��ود. البته بررسي زندگي مرفهین في النفسه 
اهمیت��ي ندارد مگر آن كه  هدف��ي را دنبال كند. در كل 
نشان دادن وضعیت مالي افراد مختلف با نگاه موشكافانه 
برایم جذابیت دارد؛ به شرط آن كه با هدف خاصي باشد. 

به بخش چشم انداز آمدید!؟ 
 احساس مي كنم حرفه اي ترین بخش جشنواره است. 
همچنین اج��راي عمومي  نمایش را تضمین مي كند. از 
س��وي دیگر نمایش ما داراي ویژگي هاي متناسب با این 

بخش است. 

حسین مسافر آستانه
بررسي سه دهه گذشته تئاتر ایران نیازمند پژوهش 
میداني است؛ پژوهشي گسترده با دسته بندي موضوعي 

مختلف.
ش��اید در این بررس��ي ی��ا پژوهش بای��د به تفكیك 
مضموني آثار بپردازیم، باید بگوییم كه گروه هاي نمایشي 
چه ن��وع تئاتري را ب��ا چه موضوعات��ي در محور كاري 
خود قرار دادند. پاسخ این طرح مسئله با مفهوم انقالب 

شكوهمند اسالمي پیوند مي خورد.
پیروزي ش��كوهمند انق��الب اس��المي، باعث اجراي 
نمایش های��ي با موضوعات انقالبي ش��د؛ مس��ئله اي كه 
دغدغه روز بود. پس از گذشت چند سال از انقالب، جنگ 

تحمیل��ي بر س��ر راه تاریخ معاصر ما آم��د. تئاتر هم كه 
دغدغه  اي جز نشان دادن مسائل در جوامع انساني ندارد، 
موضوع جنگ و دفاع مقدس را در صحنه تجلي داد. با این 

موضوع محور آثار بسیار زیادي تولید و اجرا شد.
هن��ر صحنه اي ای��ران در این س��ال ها توانس��ت در 
كشورهاي خارجي مقبولیت پیدا كند. این در حالیست 
كه با افزایش فارغ التحصیالن و هنر جویان تئاتر، خانواده 
تئاتر چند برابر ش��د. دیگر امكان��ات جوابگوي نیاز آنها 
نبود. بنابراین گروه ها فرصت اجرایي كمتري داش��تند. 
بس��یاري از گروه ها تنها سالي یكبار نمایش هاي خود را 
اجرا مي كردند. این مسائل از زوایاي فراواني قابل بررسي 

و بازكاوي است.

تأملي به وسعت پژوهش

دقايقي با آرش عباسي در بعدازظهر دراماتيك نويسنده مرده است

روز را دیدم
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نگاهی به نمايش هتل پاراديزو 
نوشته كار گروهی و كارگردان 

مايكل وگل از آلمان 

به جای گل 
اره برقی 

رضا آشفته * 
هتل پارادیزو با این پرسش آغاز می شود كه چرا ماسك؟ 
ماسك با غیرمعمول شدن چهره ما را مواجه می كند، یعنی 
صورت كاریكاتورگونه خواهد شد. این سرآغاز یك جریان 
كمدی و خنده آور و الجرم طنز خواهد بود. طنز و گروتسكی 
ما را حیران خواهد كرد. موضوع و فضا بس��یار تكان دهنده 
است. اختالف یك برادر و خواهر پس از مرگ پدر برای اداره 
كردن هتل كه در نهایت به قتل مادر و بعد هم درگیری آن 

دو و كشته شدن هر دو منجر خواهد شد. 
هتل پارادیزو در واقع با بازی و هنرنمایی 4 بازیگر خالق 
و نوجو پیش می رود. آن ها لحظه به لحظه را بازی می كنند 
و مدام هم با عوض كردن لباس و ماسك نقش های متعدد 
را بازی می كنند. در عین  حال كه خشونت پنهان و آشكاری 
كه فضا را اشباع خواهد كرد، ما عشق و عاطفه راهم خواهیم 
دید. اما آن چه مانع از تحقق عشق می شود همین اختالف 
بیهوده ای اس��ت كه زندگی همه را تحت الش��عاع خود قرار 

خواهد داد. خواهر از یك نفر دیگر برای پذیرش و گرداندن 
هتل دعوت می كند. سرانجام او این هست كه سرش الی در 
گردان هتل می ماند و از تن جدا می شود. برادر جسد او را اول 
در آسانسور و بعد زیر نیمكت پنهان می سازد. مرد آشپز هم 
بهتر می بیند كه آن جسد را با اره برقی قیمه قیمه كند. بعد 
از آن نوبت به دزدی می رسد كه از چنگال پلیس فرار كرده و 
از خوش شانسی آزاد می ماند. اما سرآشپز او را هم زیر تیغ اره 
برقی می برد. بعد نوبت به خواهر می رسد. او پیش از این سگ 
سرآشپز را با شلیك اسلحه كشته، حاال هم با فهمیدن مرگ 
آن مرد، برادرش را می كشد. سرآشپز هم ترتیب قتل خواهر 

را می دهد و با خرس اش هتل را ترك می كند. 
این همه دردس��ر و مصیبت و بیچارگی و كشتار انجام 
نخواهد شد. اینان به دلیل همین جنگ و بلواهای بی مورد 
هست كه از تداوم زندگی باز می مانند. داستان خیلی ساده و 
سرراست پیش می رود اما آن چه باعث عمق یافتن ماجراها 
می شود، دامن زدن به اختالفاتی است كه سروته اش با قتل 

و جنایت رقم خواهد خورد.  همین دامن زدن به رویدادهای 
ناممكن هس��ت كه فضا را از روال عادی دور خواهد كرد تا 
یك گروتسك عجیب و خفه كننده بر آن فضا سرایت كند. 
بازی توان مند بازیگران هم باعث می شود كه تماشاگر یك 
لحظه هم از جریان اجرا غفلت نكند. هدف خنداندن هست؛ 
و از آن مهم تر ترساندن هست. ترسی كه جایگزین عواطف 

انسانی می شود.
 اما برادر در این بازی به بیراهه می رود، یعنی حقیقت، 
زیبایی و عشق را به شكل عمیق درك نمی كند. نتیجه هم 
وقوع چند قتل و در نهایت قتل خود اوست. بنابراین نگاه دو 
سویه نیست. در این بازی، همه جنبه  بد و منفی را دنبال 
می كنند. شاید آن زن پیش خدمت باشد كه در تنهایی خود 
همچنان تنها و عاشق باقی می ماند. هر چند او هم با دست 

كج اش خنده  تماشاگر را در می آورد.        
* منتق�د و روزنامه ن�گار- عض�و کانون جهانی 

منتقدان تئاتر
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ابرها

آنتوان  و مسافر كوچولو

هتل پاراديزو

ژوكاسترؤيای تفتيده

سكوت آن سه



پری

خطوط خاطره

مرده ريگ

نويسنده مرده است

سواركاران



  زني
با 2 قرن عمر

نمای��ش »خطوط خاط��ره« اثر محمد قاس��مي اثري 
تاریخي، اجتماعي است. منتهي به دلیل چاشني واقعگرایي 
مبتني بر گونه اي رئالیس��م روانشناس��انه است؛ اثري كه 
به دلیل استفاده از دس��تمایه هاي زمان تاریخي، ناگزیر از 
به كار بردن جنس متریال همان تاریخ اس��ت. در هر حال 
بحث زیبایي شناسي روانشناسانه رئالیسمي در این نمایش 
صد درصد محوري است. »جان التربي« درباره زیبایي شناسي 
گون��ه اي از آثار تئات��ري مي گوید: »زیبایي شناس��ي اجرا 
درتئاترها عمدتًا مبتني بر رئالیسم روانشناسانه است، چه 
نمایش��ي از شكسپیر اجرا شود، چه مولیر، برشت، ویلیامز 
یا شپارد. در این تئاترها مقدار معیني از فناوري پیشرفته 
به عن��وان عاملي تقویتي براي تجرب��ه ]نمایش[ ضروري 
است؛ از دكورهاي هیدرولیك، ]امكانات[ چندرسانه اي، یا 
حاد واقعگرایي )hyperrealism( استفاده مي كند. گروه 
اجرای��ي نمایش هاي این تاالرها، خ��ود از حامیان این نوع 

تئاترها هستند.
تئاتر براي اجتماعات خاص عمومًا با مخاطبان خاص تري 
سر و كار دارند كه در محله هاي مشخصي قرار گرفته اند و 
شامل طیف هاي بسیار متفاوتي از مردم مي شوند. ساختمان 
این تئاترها به طرز قابل مالحظه اي كم تجمل و غالبًا ساده 

و بي پیرایه است.«
نمایش ش��ش اپیزود دارد. این ش��ش اپی��زود اگر چه 
به لحاظ درونمایه همگي یك محوریت را دنبال مي كنند، 
اما شكل سوژه ها، بس��تر قصه ها، نوع آدم ها و رویكردهاي 
نمایش��ي به آنها متفاوت اس��ت. تم اصلي نمایش به زنان 
مي پردازد، منتهي برخي نگاه غیر مثبت به زنان را از دوران 

عهد قجري تا معاصر مورد آسیب شناسي قرار مي دهد.
اما از س��وي دیگر همچنان كه نگارنده این سطور براي 
تحلیل روانشناس��ي رئالیستي به نقل قولي از جان التربي 
پرداخت، ابزارهاي به كار رفته در نمایش )البته به تناس��ب 
امكانات و بضاعت طراحي و تكنولوژیك( مبتني بر همان 
زیبایي شناس��ي كپي برابر اصل است. بنابر گفته كارگردان 
طراحي صحنه لباس با مفاهیم متن همخواني دارد. پنجره و 

در مشبك، چیدمان هاي معماري، لباس متناسب با زمان یا 
فضاسازي هاي مدرن، استفاده از ابزار و وسایل، همه به شكل 
اجرایي نمایش كمك مي كند. در هر اپیزود مفاهیم از طریق 
طراحي صحنه نش��ان داده مي ش��ود. در یكي از اپیزودها 
نیمكت پارك خ��زان رابطه زناش��ویي را تصویر مي كند، 
هرچند داستان سوررئالیستي روایت مي شود. در طراحي 
نور ش��كل نورپردازي با تغییر مكان سایه ها و چینش نور 
هماهنگ مي شود. حتي فضاها و حاالت اكسپرسیونیستي 

با نور طراحي مي شود. 
نمای��ش »خطوط خاطره« در ش��ش اپی��زود جایگاه 
و موقعی��ت زن را در می��ان خانواده و اجتماع، با قومیت ها 
و لهجه ه��اي مختل��ف از چند دهه قبل تاكنون بررس��ي 

مي كند.
همین وضعیت باعث مي ش��ود كه این اثر چه در شیوه 
كارگرداني و چه در بازي ها گونه اي از زیبایي شناسي مبتني 

بر روانشناسي رئالیستي را پیشه كند.
 * منتقد و روزنامه نگار
عضو كانون ملي منتقدان تئاتر ایران

خطوط خاطره محمد قاسمي 

در يك تحليل

هاتف جلیل زاده *
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س��ه خواهر به نام هاي گوه��ر، آذر و حوري در حومه ش��هر زندگي مي كنند. این 
س��ه خواهر، كارگر كارخانه اي هس��تند. خواهر دوم- آذر- پاي خود را در كارخانه از 
دست داده است؛ به خاطر شرایط سخت زندگي، هر سه مي خواهند كه زودتر ازدواج 
كنند. ناگهان مردي براي خواس��تگاري وارد زندگي آنها مي شود. او در میان تعجب 
هم��گان، از خواهر دوم – آذر- خواس��تگاري مي كند، به دلی��ل این كه خانه دیه  پاي 
آذر اس��ت، با ازدواج او، دو خواهر باید از خانه بروند. بنابراین دو خواهر، آذر را ش��بانه 

مي كشند.
»مرده ریگ« درامي از نوع حوادثي با دستمایه رئالیستي و رویكرد سوررئالیستی و 
ذهني به گفته غزل اسكندرنژاد، كارگردان این اثر، نمایش دائمًا میان فضاي رئالیسم 
و سوررئالیس��م معلق اس��ت. هرچه نمای��ش به پایان نزدیك مي ش��ود، ویژگي هاي 
سوررئالیس��تي اثر فزوني مي یابد. در اجراي این نمایش به ش��یوه س��ایه بازي توجه 
ش��ده است. گاهي تنها یك ش��خصیت روي صحنه حضور دارد و دیگر شخصیت ها 
به صورت سایه در صحنه دیده مي شوند. اما در پایان تماشاگر بین دنیاي واقعیت و 
خیال تردید خواهد داشت. شاید هر سه خواهر مرده اند و ما تنها در توهم حضور آنها 

را مشاهده مي كنیم.
غزل اس��كندرنژاد با اجراي این نمایش در بخش نگاه ویژه، تجربه جدیدي را در 

حوزه بیان و فرم تجربه مي كند.
غزل اس��كندرنژاد در س��ال 1361 
در تهران به دنیا آمد. وي دانشجوي 
دكتراي پژوهش هنر در دانش��گاه 
تربیت مدرس است. اسكندرنژاد از 
سال 1380 وارد حوزه تئاتر شد. در 
ابتدا فعالیت خود را در مطبوعات آغاز 
كرد، س��پس بازیگر اصلي نمایش هاي 

بهروز غریب پور ش��د. وي تاكنون نمایش هاي سگ خانه، هدیه، عیب گویي و... را 
كارگرداني كرده است.

او درباره تكنیكال اجرایي خود توضیح مي دهد: »در نورپردازي این اثر 
از یك جعبه منبع نوري اس��تفاده شده است. جعبه به عنوان منبع نوري 
در مقابل تماشاگران وجود دارد؛ ضمن آن كه در جلوی صحنه یك ردیف 
نوري نیز تعبیه شده است. همچنین تقطیع نور، خود سبب خلق فضاي 

متناسب است.« با این حال، در طراحي دكور از پارچه استفاده شده 
است تا تونالیته رنگ هایي كه از ویدئو پروجكشن پخش مي شود، 

باعث تأویل زیبایي شناسي و توهم وارگي گردد زیرا كارگردان 
درصدد است تا اشیا خیالي به نظر برسند. كارگردان از اشیاي 
مقابل ویدئو پروجكشن و تغییر ابعاد آن با تنظیم لنز استفاده 

مي كند. در نتیجه اش��یا بزرگ، كوچك  ش��ده و تصاویر 
خیالي به نظر مي رس��د، ضمن آن ك��ه به دلیل نزدیكي 
ایس��تگاه قطار به خانه ه��ا، مدام صداي قطار ش��نیده 
مي ش��ود. این صدا سبب طراحي فضاي یك كابوس یا 

یك خواب مي شود.
صحنه هاي نمایش كوتاه  است، كارگردان براي نشان دادن 

تنهایي شخصیت ها، میزانسن هاي آنها را با فاصله طراحي 
مي كند. كارگردان به دلیل سختي شرایط این سه خواهر 

با استفاده از سایه ها قصد دارد تا به بي هویت بودن آنها 
اش��اره كند. در نهایت وي در تالش است تا تماشاگر 
با هر سه آنها همذات پنداري كند. ضمن آن كه این 
نمایش براس��اس داستان واقعي كه دو سال پیش 

در نزدیكي شیراز رخ داده، نوشته شده است.

بحثي با غزل اسكندرنژاد درباره »مرده ريگ«

بينوايان حومه شهر

انوشیروان ارجمند
هنرمندان در عصر حاضر بي گمان با تصویرسازي 

و انواع بازیگري در سبك هاي مختلف بزرگ مي شوند. 
طبیعي اس��ت كه اندوخته هاي ف��راوان در پس ذهن 
آنه��ا جاي دارد. آنها این اندوخته ه��ا را در مواقع لزوم 
به كار مي گیرند. این فقط یك س��وي قضیه است. ما 
به لحاظ داشتن كارگردانان مسلط و با بضاعت در نسل 
حاضر بسیار غني هستیم؛ چرا كه با این مقوله بزرگ 

شده ایم.
ام��ا در مح��دوده بازیگ��ري و حتي نویس��ندگي 
م��ا دچار ضع��ف هس��تیم؛ در آنچه ك��ه مربوط به 
كارهاي روز مي ش��ود، به دلیل آش��نایي و ارتباطات 
اجتماعي تا ح��دودي موفق هس��تیم. اما همین كه 
فرات��ر از این موضوع عمل مي كنیم، طبیعتًا با مقوله 
س��بك هاي مختلف بازیگري و تجربه هاي بازیگران 
روبه رو مي ش��ویم. اینجاست كه مش��كالت و موانع 

خود را نش��ان مي دهد؛ همانطور كه یك فوتبالیست 
با داش��ته ها و تجربه ه��اي خود مي توان��د در اجراي 
تاكتیك و تكنیك ها مثمر ثمر واقع شود. متأسفانه تا 
آنجا كه من سراغ دارم، نسل حاضر كمتر به مطالعه 
متون كهن و حتي داستان ها، مقاالت، نمایشنامه ها، 
فیلمنامه ه��ا و... توجه مي كند. نس��ل حاضر زحمت 
تجزی��ه و تحلیل آثار را به خود نمي دهد. از این رو ما 
بازیگراني داریم كه در سطح بسیار قوي، اما در عمق، 
كمتر واجد ویژگي هاي الزم براي این حرفه هستند. 
به همین دلیل است كه مانا و ماندگار باقي نمي مانند. 
همینطور در عرصه نویسندگي نمي توانند آنچه را كه 
شایسته و بایسته است، به منصه ظهور برسانند. این 
امر با مطالعه، پژوهش و تحلیل الزم از دستاوردهاي 

دیگران و گذشتگان به دست مي آید.

رو در رو  با سبك هاي بزرگ 
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موسيقي نمايش با توجه به طراحي ميني ماليستي با استفاده از سازهاي 
سه تار، كيبورد )پيانو(، درام)ساز افكتيو( و برخي موتيف هاي اليت براي 

ايجاد فضاسازي شكل گرفته است

طراحي نور با توجه 
به نورپردازي و 
فضاي رئاليستي و 
ذهنيت شاعرانه 
مد نظر قرار 
گرفته است. بيشتر 
نورهاي با حجم كم، 
نورهاي موضعي 
و همچنين تلفيق 
نور آبي و نارنجي 
استفاده شده است

نبايد به سمت 
ملودي رفت. 
موسيقي بايد 
تلنگري به احساس 
بازيگر بزند. اين دو 
كارگردان با ديدگاه 
تصوير سازي و تأكيد 
بر جلوه هاي بصري 
به ديدگاه مشترك 
دست يافتند

تصوير ژرف عبدالمحمد 
 ساالري و رضا عباسي 

در رؤياي تفتيده

فرشتگان خانه 
رفته بودند

معلم جنگ زده روستا حاال به جاي دیگري آمده است. رضا 
نوستالژي خانواده خود را مرور مي كند. آنها در حمالت دشمن 
ش��هید ش��ده اند؛ با این حال هر لحظه از خاطرات آنان براي 
رضا همچون حضوري همیش��گي است. او در مدرسه درس 
مي دهد، گاهي هم ش��عري مي س��راید. در همسایگي معلم 
جنگ زده، كودك هش��ت ساله اي به نام رویا وجود دارد. پدر 
رویا نیز در جبهه شهید شده است. دنیاي دو نسل از بازماندگان 
دفاع مقدس به شیوه اي دراماتیك و فني در نمایش »رویاي 
تفتیده« آمده اس��ت. رویاي تفتیده تولید دو كارگردان نسل 
نو اس��ت كه آموخته هاي خود را از تئاتر دانشگاهي و تجربي 
به ح��وزه درام دفاع مقدس آورده اند. عبدالمحمد س��االري، 
س��ال 1367 در شهر بندر لنگه متولد شد. از سال 1380 با 
تأس��یس گروه امید ققنوس وارد حوزه كارگرداني تئاتر شد. 
از كاره��اي وي مي توان به پرواز بر فراز ابرهاي تاریك، جاي 
پاي خالي، اوشار، خدا هیچ مانكني را دوست ندارد و... اشاره 
كرد. همچنین رضا عباسي متولد 1364در شهر خمین  استان 
مركزي به دنیا آمد، سال 1383 با كارگرداني و طراحي صحنه 
فعالیت خ��ود را در حوزه تئاتر آغاز ك��رد. فقط كف صابون 
همش همین، چغوك، م��ا داریم زندگي مي كنیم، نگاه كن 
غم چولي قوزك و... برخي از كارهاي او هستند. وي همچنین 
در حوزه موسیقي فعالیت مي كند؛ او معتقد است موسیقي 
نمایش باید افكتیو باشد و فضا را پر كند. به گفته رضا عباسي، 
نمایش نوعي استلیزگي در فضا سازي و ریتم را محور قرار داده 
است. دكور نمایش از سازه پله مانندي تشكیل و با همان سازه 
تصاویر مختلف ساخته مي شود؛ این سازه در جایي پالن باالي 
پله، كتابخانه یا بال هاي تصویر فرشته وار پدر شهید را تصویر 
مي كند. عبدالمحمد س��االري نیز درباره بیان شنیداري این 
نمایش مي گوید: س��االري همچنین درباره اهمیت برگزاري 
جشنواره فجر یادآور مي ش��ود: جشنواره فجر فرصتي براي 
دیده ش��دن و خالقیت هاي گروه هاي شهرس��تاني اس��ت. 
مس��ئله حائز اهمیت، امكان اجرا براي گروه هاي شهرستاني 
است؛ نمایش هایي كه از پتانسیل  خوبي برخوردار هستند. 
همچنین در زمینه قیمت بلیت ها باید كاري متفاوت انجام 
داد، طوري كه هنرجویان، دانشجویان و افراد طبقه پائین قادر 

به دیدن تئاتر باشند.

16



شیوه كارگرداني مرتضي میرمنتظمي مبتني بر طراحي صحنه است. وي 
در ط��ول تحصیلش به این نتیجه  دس��ت یافته و در پ��روژه پایان نامه اش به 
اهمیت طراحي صحنه در كارگرداني نمایش پرداخته اس��ت به همین خاطر، 
طراحي و كارگرداني نمایش هایش مبتني بر مؤلفه طراحي صحنه است. در پي 
آن طراحي نور، لباس و حتي بازیگران تحت تأثیر این عنصر قرار مي گیرند؛ در 
عین حال استلیزگي در طراحي صحنه نمایش مشهود است، بنابراین عناصر 

طراحي صحنه بطور كاربردي استفاده مي شوند.
س��ید مرتضي میرمنتظمي نمایش »ابرها« را در بخش مرور جشنواره به 
روي صحنه برد. او از نمایش خود تلقي رویكردهاي نش��انه پردازي درام دارد، 
درعین حال بر توالي داس��تان ها و رشته هاي درهم تنیده داستان تأكید دارد. 
او درباره مباحث زیربافتي قصه درام مي گوید: »ش��اید بتوان گفت اجراي این 
اثر به لحاظ تسلسل قصه ها مشابه داستان راشومون اثر ریونوسوكه آكوتاگاوا 
اس��ت. براي اجراي این نمایش كارگردان از یكسري كركره هاي افقي بزرگ، 
10 چهارپایه و چند س��طل فلزي استفاده كرده اس��ت. این وسایل هر كدام 
داراي كاربردهاي متفاوت و اعجاب انگیز هستند. براي نمونه یك سطل ممكن 
است مفهوم زندان را داشته باشد. در طراحي نور از نورهاي خطي و موضعي 
اس��تفاده شده است. همچنین بخش��ي از طراحي نورها از دیواره هاي جانبي 
صورت مي گیرد. موسیقي انتخابي و از تركیب سازهاي الكترونیكي و افكتیو 

است.«
با این حال داستان نمایش »ابرها« شكل و لعابي همچون درام هاي معمایي 

و پلیسي دارد.
داستان نمایش مربوط به انفجار در یك كلیسا از زبان 10 شخصیت است. 

در این حادثه ش��خصیت ها در كش��ته شدن یكدیگر سهیم هستند، بنابراین 
هر ش��خصیت چگونگي مرگ خود را روایت مي كند. نمایش 10 مونولوگ از 
زبان 10 شخصیت از جمله عروس و داماد، بیمار قلبي، سرهنگي كه دستور 
بمب گذاري را صادر كرده، خلبان جنگي و... است. اپیزودها داستان هایي كاماًل 
مجزا هستند، اما حول یك حادثه شكل گرفته اند. براي نمونه شخصیت اسیر 
فراري كه سطل، زندان اوست یا یك بیمار قلبي كه به دلیل نرسیدن قلب در 

حین عمل جان مي سپارد.
میرمنتظمي، كارگردان تجربه گرا و ایده هاي دانشگاهي را در شكل بیاني و 

فرمیك نمایش پرداخت مي كند.
او س��ال 1362 در شهر مش��هد به دنیا آمد. وي داراي مدرك كارشناسي 
كارگرداني از دانشگاه هنر و معماري است. او از سال 1384 فعالیت خود را در 
حوزه تئاتر آغاز كرد. از كارهاي او مي توان به نمایش هایي همچون زن و مرد، 
فاوست، من، سكوتي براي مرثیه دریا، مرگ ناصري، زباله، داستان خرس هاي 
پاندا و... اشاره كرد. وي پیش از این در جشنواره هاي لهستان، جمهوري چك، 

بالروس، ارمنستان و... حضور فعال داشته است.
میر منتظمي درباره جایگاه جشنواره فجر مي گوید: »جشنواره فجر مهم ترین 
جشنواره تئاتري ایران است؛ ویتریني براي آثار هنري هنرمندان ایران و جهان! 
این رویداد در كل اتفاق خوبي براي هنرمندان ایراني اس��ت. هنرمندان ایران 
و جه��ان در فجر امكان دیدن آثار یكدیگ��ر را دارند.« وي همچنین در مورد 
ویژگي هاي بخش مرور یادآور مي شود:  »بخش مرور فرصتي است براي دیده 
ش��دن برخي از آثار كه كمتر دیده شده اند. این تك اجراها براي هنرمندان و 

مخاطبان شهرستاني است!«

بازي در سطل؛ ديالوگ در قلب  مرتضي ميرمنتظمي
در طراحي ابرها
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مریم جعفری حصارلو*
در حالی ک��ه انتظار می رفت ژاک لوک پرووس��ت 
بری��ده دیالوگی از ژان پل س��ارتر را بر زب��ان آورد، یا 
با ایده ای از پش��ت عینک نه چندان قطور س��اموئل 
بکت بنگرد، به گونه ای از س��اختار بیانی مس��تدل در 
زبان شناسی درام استفاده کرد که بیش از این فردینان 
دو سوس��ور در زبان نقاشی کالس��یک از آن به عنوان 
»محور مجاورت« یاد کرده است. همین مسئله نکته ای 
پ��ر رمز و راز از دنیای پرووس��ت فرانس��وی را آش��کار 
می کن��د؛ یعن��ی او در وهله اول به ارتب��اط با مخاطب 
ایرانی فکر می کند. مخاطب ایرانی بخش از دغدغه های 
ذهنی اش را ش��کل داده است؛ بنابراین ناگزیر از استفاده 
از بدیل های بومی است. با این حال دو موفقیت ساختاری 
اندیشه این کارگردان فرانسوی را در هم تنیده  است. اول 
سازه اصلی کار است و در واقع او توجه اکید به ساختار دارد؛ 
بنابر این اثرش خواه ناخواه در قالب کمدی کالسیک تعریف 
می شود. به همین دلیل وی از نظم ارگانیک یا تعاریف اصلی 
کمدی کالس��یک عدول نمی کند. تنها در این قالب، دو تم 
اصلی کار را قرار می دهد؛ نقد بر بازی های المپیک فوتبال و 

آسیب شناسی فرهنگ اسب دوانی در فرانسه!
با این حال تم محوری نمایش همچنان اسب دوانی است؛ نمایش 
»س��وارکاران« اثر ژاک لوک پرووست که در محوطه تئاتر شهر اجرا 
ش��د، اثری قصه محور نیست. بیشتر کاراکتر محور است. بازی محور 
به ش��مار می رود. قصه هیچ گونه س��اختار مفهوم��ی، آغاز، حرکت و 
پایان ندارد؛ زیرا هرکس از هر جایی که وارد نمایش می شود به قصه 
می پیوندد و به این شکل بنیانی سیال البته در ظاهر و بنابر قراردادهای 

کمدی کالسیک شکل می گیرد.
از س��وی دیگر تطبیق و تطابق، خود حکایت ژانر با ژانرهای بومی 
ایران حائز اهمیت اس��ت. اس��تفاده از عروس��ک های چوبی اسب. در 
آئین های ایرانی هم هس��ت. ش��یوه ای از عروسک سازی بومی و 
باستانی که در برخی آئین های نوروز کاربرد دارد. منتهی یک 
تفاوت مشهود در شیوه ساخت این عروسک هاست. اسب های 
چوبی ایرانی بیش��تر جنبه مثالی، خیالی و نم��ادی دارند، اما 
اسب های چوبی فرانسوی به طور کلی رئالیستی هستند. شیوه 
و اس��تیل پردازش به آنها واقع گرایانه و رویکرد مضمونی شان 

هم رئالیستی است.
* منتقد و روزنامه نگار- پژوهشگر تئاتر

سوارکاران فرانسوی در تئاتر شهر 
تاختند

از پشت عينک 
پرووست
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داس�تان نمایش ژوكاس�ت برداش�تي آزاد از داستان نمایش 
ادیپ شهریار است. در این نمایش كاراكتر ژوكاست در درجه اول 
اولوی�ت قرار دارد؛ دیگر كاراكترها در درجه دوم هس�تند. ادیپ 
ش�هریار ششمین فرزندي است كه محكوم به مرگ است. از بین 
رفتن بچه ها براي ژوكاست یك جایگاه خاص دارد. از سوي دیگر 

تقدیر با تولد ادیپ رقم مي خورد.
با برگشت ادیپ ش�اید تمام مردم شهر او را  مي شناسند، اما 
كسي تمایلي به گفتن واقعیت ندارد. كارگردان با این رویكرد كه 
مردم و ژوكاست بخوبي ادیپ را مي شناسند ولي كسي واقعیت را 

مطرح نمي كند، تم را هدایت كرده است.
پویان پیوسته با نمایش »ژوكاست« در بخش تجربه هاي نو 

جشنواره س�ي ام فجر حضور دارد؛ كارگرداني كه به اصل 
تجربه احس�اس خاص�ي دارد. این احس�اس خاص در 
بس�یاري از عناصر صحنه از بازیگري گرفته تا طراحي 

نو تبلور یافته اس�ت. او درب�اره طراحي صحنه كار خود 
مي گوید: »طراحي صحنه بس�یار ساده و استلیزه ارائه مي شود. 

هدف گروه در اجراي این نمایش، نوعي آشنایي زدایي و دوري از 
هرگونه شلختگي است. هدف تولید مفهومي براي اشیا و چیزهایي 
است كه پیش از این مفهوم مفروضي را داشته اند. به همین دلیل 
بادكنك در جایي از نمایش؛ مفهوم تقدیر، شكم برآمده ژوكاست، 
توپ تنیس و گاهي طاعون و... را دارند. یكي دیگر از آكسس�وار 
مهم كالف كاموایي را دارد. این عنصر در طراحي لباس بازیگران 
و تمامي عناصر دیگر موجود اس�ت.« گویي كارگردان با رویكرد 
اهمیت ش�خصیت ژوكاست به تمامي ش�خصیت ها و اشیا توجه 
مي كند. این نمادسازي نشانه نوعي تقدیر است كه ژوكاست با آن 

مقابله مي كند، اما هرگز موفق به تغییر این تقدیر نیست.
یكي دیگر از عناصر طراحي صحنه، سازه اي چوبي است. این 

سازه مفهوم میز غذاخوري، تخت خواب، اتاق خواب و... را دارد.
با این حال عنصر نورپردازي نمایش نیز حائز اشاره است. پیوسته 
خود بر این باور است كه این عنصر كاربردي تر از دیگر تجربه هاي 
پیشین او در صحنه حضور دارد. به گفته وي، نور در این نمایش بجز 
نشان دادن اتفاقات، شخصیت پردازي هم مي كند. اجزا و وسایل 
نمایش داراي كاراكتري ویژه هس�تند. گاهي نور كمك مي  كند تا 
اتفاقات در یكدیگر دیزالو ش�ود. در واقع به  شكستن روال خطي 
نمایش كمك مي كند. نور تنها با خاموش و روشن شدن به تغییر 
زمان و مكان كمك نمي كند. بلكه با دیزالو هاي پیاپي، جایگاه هاي 

صحنه اي، مكان و زمان را تغییر مي دهد.
پویان پیوسته به برجسته سازي و آگراندیسمان یك بعد یا یك 
ش�خصیت خاص نمي پردازد. او گون�ه اي حق به جانب بودن را در 
اختیار شخصیت هاي داستاني گذاشته است. بنابراین مفهوم نمایش 
محق بودن تمامي شخصیت هاست. در این نمایش ژوكاست، ادیپ، 

الیوس 
مح�ق  هم�ه 

 . هس�تند
ژوكاست براي نگه 

داشتن كودكان خود 
محق اس�ت. از سوي 

دیگر الیوس براي حفظ 
قدرت خود محق اس�ت. 

همه شخصیت ها، یكسان در 
واقعه محق هس�تند. بنابراین 

تصمیم گیري ها س�خت و پیچیده 
مي ش�ود. درواقع كارگ�ردان با محق 

نش�ان دادن تمام�ي كاراكترها با نگاهي 
تجرب�ي و نو نمای�ش ادیپ ش�هریار را اجرا 

مي كند.
پویان پیوسته، سال 1364 در شهر شیراز به دنیا 

آم�د. وي داراي م�درك كارشناس�ي ارش�د تئاتر از 
دانشگاه تربیت مدرس است. پیوسته، تاكنون نمایش هاي 

یك پیراهن و ویولون، من رؤیاهایم را در ماه خاك مي كنم، 
ادیپ ش�هریار، اتللو و... را كارگرداني كرده اس�ت. پیوسته در 

سال 85 نمایش ادیپ شهریار را كارگرداني كرده بود، اما امسال 
بار دیگر این نمایش را بازخواني مي كند. گویي به تجربه جدیدي 

در نحوه اجرایي آن دست یافته است.

تقدير و تاريخ در »ژوكاست« پويان پيوسته

سرنوشت نمي ميرد
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حس��ن باس��تاني درام نویس، كارگردان و از چهره هاي 
تئاتر تجربي ایران بیش از دو دهه است كه فعالیت دارد. نوع 
نگاه فني به متن ن��گارش، تأكید بر موفقیت محوري درام 
و اصل غافلگیري از مش��خصه هاي بارز كارهاي اوست. روز 
سرباز، همیشه ماندگار، تو چارسو خبري نیست و... برخي 
از آثار او هستند. او » آنتوان و مسافر كوچولو« را در بخش 

چشم انداز به روي صحنه برد...
آقاي باستاني، در پرداخت قصه آنتوان و مسافر 

كوچولو به چه زوایاي نوشتاري توجه داشته اید؟
طبیعتًا داس��تان برگرفته از آثار و افكار آنتوان دوسنت 
اگزوپري اس��ت. م��ا دركل یك نگاه اجمالي ب��ه زندگي او 
داری��م؛ از ابت��داي زندگي تا دوراني ك��ه در صحراي لیبي 
س��قوط مي كند. تم داستان از طرفي تلفیقي از زندگي او با 
شخصیت شازده كوچولو است، در نمایش ما شازده كوچولو 

به مالقات آنتوان مي آید.
نوع نگاه فلسفي و هستي شناسي هم در كار شما 

مشهود است...
بله. طبیعتًا فلس��فه اي رد و بدل مي شود، بنابراین نگاه 
فلسفي هست. منتهي یك نگاه لطیف فلسفي مدنظر است 

و ما از همین زاویه به داستان نگاه كردیم.

بافت دراماتیك زبان نوش�تاري شما چه سمت و 
سویي به خود مي گیرد؟

دو فضاي واقعي و س��وررئال با هم تركیب مي ش��وند و 
داس��تان را پیش مي برند. تكنیك كلیشه و ویژه اي در كار 
مش��هود نیست. اتفاقي رخ مي دهد و فضاي رؤیا گونه مبدأ 
حركت داس��تان واقع مي شود. ما فضا را به شكلي طراحي 

كردیم و از عناصر فني و تكنیكي استفاده نمودیم.
دورنماي كلي اتمسفر دیداري صحنه چه مفهومي 

را به ذهن متبادر مي سازد؟
ش��اید امكانات موج��ود جوابگوي ای��ده ذهني طراحي 
صحنه را به ما نمي داد؛ وگرنه هواپیمایي را در نظر داشتیم 
كه بخش��ي از آس��مان و فضاي زمین را توصیف كند. زیرا 

بخشي از میزانسن ها روي هواپیماست.
از شیوه بازي گرفتن از بازیگران خود بگویید...

طبیعتًا در فضاي ذهني، ب��ازي واقع گرایانه را نمي توان 
به كار گرفت، فضاي نمایش رؤیاگونه است. اتفاقاتي كه در 
داستان مي افتد، غیر منتظره است. بنابر این  همه این عناصر 

در هدایت بازیگران نقش دارند.
تأكید مي كنم كه عوامل اجرا و بازیگر متأثر اتفاق است. 
همه چیز به اتفاق كوچك داستان بر مي گردد. دو بازیگر در 

پي آن هستند كه شخصیت آنتوان و مسافر كوچولو را ارائه 
مي كند. تالش من این بود كه بازیگران در این فضا اتفاق را 

به تصویر بكشند؛ فضایي بین واقعیت و رؤیا!
درباره بخش چشم انداز جشنواره فجر چه نظري دارید؟

آث��ار این بخش تعه��د مركز را براي اجرا در س��ال بعد 
درب��ردارد. بنابراین رقابت ها در این بخش بس��یار نزدیك و 
تنگاتنگ اس��ت. گروه ها در این بخش حرفه اي هس��تند و 
طراح��ي و برنامه ریزي آنها ب��راي اجراهاي عمومي پس از 

جشنواره است.
پیامدهاي جشنواره بین المللي تئاتر فجر چیست؟

جشنواره فجر مهم ترین اتفاق تئاتري كشور ماست. زیرا 
ناشي از یك سال تالش هنرمندان و گروه هاي هنري است. 
جشنواره فجر در دنیا شناخته شده است. مردم هم انتظار 
دارند نمایش هاي ایده آل ببینند. قطعًا آثار این جش��نواره 
ازكارهاي متنوع و مختلف دس��تچین شده است، بنابراین 
این رویداد براي هنرمندان، مس��ئوالن و گروه هاي خارجي 

اهمیت ویژه اي دارد.

پاي صحبت هاي حسن باستاني در نمايشي از بخش چشم انداز 

مسافر کوچولو در ستاره خاکي
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اعلن مس��ؤول مهرجان مس��رح الفجر الدولي 
الثالثين أن المسرح يعتبر قاعدة مبينة للنمو الثقا 
في ألي مجتمع . وقال الدكتور رحمت اميني في 
بيانه للمهرجان : لنا امل كبير بأن يكون مهرجان 
مسرح الفجر الثالثين بداية تطورحديث للمسرح 
في بالدنا وأن يصبح العقد الرابع طليعة لتوطيد 
عري المس��رح علي ارض بالدنا الخالدة حسب 
التج��ارب التي مررنا بها خ��الل تجربة االعوام 

الثالثين الماضية . 
وأض��اف قائال : واآلن ونح��ن علي ابواب العقد 
الرابع من اكبر حدث في الفنون المسرحية لبالدنا 
نشعر وأكثرمن أي زمن آخر بضرورة استمرار 

الرقي لهذا الفن االنساني علي مد ي تأريخه . 
فالمسرح يعتبر قاعدة اساسية للثقافة ، واالهتمام 

به يبرز النمو االجتماعي والثقافي ألي مجتمع . 
وأضاف الدكتور أميني : إن اهتمام الجيل الصاعد 
المتزايد بالحضور في المهرجان الدولي الثالثين 
لمسرح الفجر رغم شحة االمكانات وقلة صاالت 
المسرح وعدم وجود التأمين المالي الضروري 
، أثبت أن جيل الثورة ورغم مرور اعوام طويلة 
علي وقوع الثورة االس��المية يقوم بأقصي جهد 
للحضور والقيام ب��دوره الريادي في عالم الفن 
كم��ا يمكن االدعاء بأن مهرجان مس��رح الفجر 
يعتبر في الحقيقة ش��هادة للجيل الجديد المندفع 
نحو التطور و الرقي ، وحيث نقيم هذا المهرجان 
الراقي نعت��رف بقصورنا وضعفنا امام كل هذه 
المواهب مّما يوجب علينا اعداد ارضيات ظهور 

هذه المواهب والمقدرات أكثر فأكثر . 
هذا واعلن مسؤول مهرجان مسرح الفجر الدولي 
الثالثين : نحن نش��هد الحضور الواسع و القوي 
لفناني المس��رح من جميع ارجاء بالدنا ، فالفرق 
المسرحية التي حضرت من أقصي المدن مع اقل 
مايمكن من  االمكانيات ، نراها مع كل هذا جاهدة 
الي جانب الفنانين المقيمين في العاصمة تسع�ي 
للتفوق علي  الموانع و المشاكل ، ونشهد العمل 
من اجل حيوية ونشاط الفن المسرحي علي ارض 
ايران االسالمية كلها ، والبد من االعتراف بأن نمو 
الفن المسرحي الجامعي كان له اكبر األثر علي هذه 
الظاهرة . فالمهرجان الثالثون لمسرح الفجر بني 
علي اساس المسرح الجامعي والمواهب المتنوعة 
لفناني مسرح المدن القاصية منها والدانية سيفتح 

فصال حديثا في الفن المسرحي االيراني .   

مسؤول مهرجان مسرح الفجر الدولي الثالثين : 

المسرح قاعدة اساسیة للثقافة
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Minister of Culture and Islamic Guidance:

Tidings for Presence at Middle 
East Theatrical Scene

Culture and Islamic 
guidance minister, said, 
“Fajr Theater Festival af-
ter three decades should 
make its presence felt on 
the Middle East theatri-
cal scene.”
Dr. Seyyed Mohammad 
Hosseini, in a message 
to the 30th Fajr Interna-
tional Theater Festival, 
said, “The essence of 
art though based on its 
nature, is influenced by 
technology and contem-

porary taste. The beauty of a work of art transcends all 
barriers and overcomes every obstacle. And, theater 
as a combination of all artistic forms makes use of 
special effects, the magic of technology and enigma 
of magic to express the genuine beauties of art.”
“Some great works transcend contemporary taste and 
become everlasting. This awakening and eternity is 
more evident in theater. These prestigious works--no 
matter modern theater or traditional theater such as 

Ta’zieh (Ashura Passion Play)--even transcend be-
yond centuries from one generation to the other,” he 
said.
Theater is the product of wisdom, and wisdom is uni-
versal. Yet, it is a process of human intellect. Art as 
an essence of wisdom is not restricted to one group or 
nation. However, it blends creativities from different 
ethnic groups. It is celestial and genuine.
The evolution of theater in Iran shows that it has 
passed through difficulties. I hope that it will move 
towards the path of exaltation in the Islamic Iran. This 
festival can help achieve this goal, he added. 
The presence of students in the festival guarantees its 
prosperity in the future, provided that performing art 
officials prepare the ground for their participation, he 
added.
Hosseini recalled that Islamic awakening has in-
creased the longing of regional states for the art foun-
tains of Islamic Iran.
Fajr Theater after three decades should make its pres-
ence felt on the Middle East theatrical scene. To fulfill 
such a demand, I hope that all organizers of this auspi-
cious event would be successful and I hope the event 
will manifest globally. 
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The art of theater is a process derived from rituals and 
collective wisdom.
Deputy 
minister of culture and Islamic guidance for artistic af-
fairs announced the above in a message to the 30th Fajr 
International Theater Festival.
Hamid Shahabadi said, “We welcome the 32nd dawn 
of the Islamic Revolution in the last season of a year 
in which the world has crystallized its immense ideas 
into concrete narratives. Decade of Fajr, for those of the 
same generation who have reached puberty and have 
grown up during the last three decades, regained its peak 
and emanated in an event such as the one that happened 
on the 9th of the Iranian month of Dey. This epical and 
glorious history has manifested and proved itself in a 
profound and significant revolution.”      
 “If in the past two decades, great men who were only 
13 years old, became instances of eligibil-
ity and leadership, today, other post-revo-
lutionary generations can not use pretexts 
such as their birth date and not being pres-
ent in the Sacred Defense epic, since the 
words and the very essence of this revolu-
tion has created, first in the Middle East 
and then in the other parts of the world, 
novel and unprecedented scenes of resis-
tance and battle with the world’s bullying 
powers,” he said.
“Now, the call for the “annihilation of Isra-
el” is not the slogan of one single country; 
it is the request of all awakened countries of the world. 
The terrifying whispers of this dire upheaval have 
reached the ears of those palace dwellers that are intoxi-
cated with their power and weapons, and have perturbed 
the sweet sleep of those negligent sleeping people.”                
From now on, we should search for the signs of such live 
events by referring to culture and art experts, he added.
The official said, “Currently, theater, according to the inter-
pretation of that martyr of the realm of contemplation, should 
fly out from its snobbism cocoon and boring self-narrative. 

So that it elucidates the literature of its puberty clearly. This 
art--according to the interpretation of the philosophers--is 
the result of different nations’ rituals and collective wisdom, 
and is in need of a fresh air and a different atmosphere in the 
anniversary of Iran’s 32 nd Fajr (Dawn).” 
An air which emanates from the resonating breath of 
those who have abode by their long-lasting oaths, those 
who are still faithful to the vows they have made to Imam 
Hussein (AS), the allegiants to Iran’s leadership which 
shines like sun and those who walk sure-footedly along 
the right path and are resolute to fulfill their commit-
ment. It is an obligation for us to carry out and organize 
this commitment, even if its outcome is not immediate.                    
Referring to Iran’s greatest theatrical event, Shahabadi 
said, “This time, Fajr Theater is beyond a regular an-
niversary of an annual event. It is a turning point, an 
opportunity to introduce the serious and principled posi-

tions of a nation who has proved its pres-
ence to the world in occasions such as 
1963, 1979 and 2010. 
Hope and justice are no more just two hy-
potheses; in fact they are new models which 
dictate us how to pave the way. Pessimism 
and theoretic desperation are the two op-
posing trends which hand in hand with the 
enemies of this country have given rise to a 
new wave of  enmity and have turned into a 
challenging and controversial technique in 
order to create ambiguity and confusion in 
different situations and scenes pertaining to 

the current uprisings.
Moments, hesitations, phenomena and events have led 
us to assume correct and lucid rubrics for Iran’s four 
decade-period of national upheaval and evolution which 
are in need of further investigation and scrutiny. It will 
come as no surprise if the pioneer art which emerged 
from the Islamic Revolution gets compiled in a new 
prism. Peace of mind and mental wholesomeness are the 
foundations of such an appropriate process, which will 
be provided in light of God’s grace.         

Minister of Culture and Islamic Guidance for Artistic Affairs:

Realization of Islamic Revolution’s 
Words in the World & Middle East 
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