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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

به سوی زبان 
صحنه

بازدهی و رش��د تئاتر در سی س��ال را در مجالی 
كوت��اه نمی توان جمع بندی ك��رد. تئاتر همانند یك 
اتفاق رخ می دهد. اتفاق ها كه زیاد باش��د؛ نمی توان 
صرفًا به یكی دو مثال اشاره كرد. همانطور كه اجرای 
یك تئاتر به عوامل بسیاری همچون طراحی صحنه، 
كارگردان، بازیگران و... بستگی دارد. بنابراین نمی تواند 
بین چند بازیگر و یا چند اثر خوب كلیات فعالیت سه 

دهه گذشته را مورد بحث و گفت وگو قرار داد.
با این حال درباره برگزاری جش��نواره ها ذكر یك 
نكته جای اشاره دارد، هرچند تئاتر از طریق جشنواره 
تولید شود، نوعی رقابت ایجاد می شود. این فرآیند در 
هر حال بهتر و نتیجه بخش تر است. تالش نسل جوان 
قابل تأمل است، اما شرایطی همچون دیالوگ نویسی 
باید با دقت بیشتری مورد توجه قرارگیرد. بخصوص در 
حوزه زبان عامیانه، گفت وگوهای روزمره را با دیالوگ 
اش��تباه می گیرند و گمان می كنند، محاوره هایی كه 
در بیرون از صحن��ه برقرار می كنیم، در روی صحنه 
نیز موفق خواهد بود. در حالی كه گفت وگو در صحنه 
پیچیدگی های خود را دارد. گفت وگو در روی صحنه 
به نوعی انسجام و پیوستگی احتیاج دارد. ضمن آن كه 
زبان صحنه با تفكر، تعمق، دانش و تجربه درام نویس 
همراه است كه صحبت های روزمره آن پیچیدگی ها 
را ندارد و این تفاوت زبان روزمره و زبان صحنه است. 
در بخش دانش��گاهی نیز دانشجویان و دانش آموزان 
تئاتر باید تجربه كسب کنند. هنرجو در هر كجا كه 
آموزش می بیند، چه در دانش��گاه و چه در آموزشگاه 
باید شیوه ها و س��اختار های بازیگری، كارگردانی و 
نویس��ندگی را بیاموزد. البته استاد خوب مؤثر است؛ 
اما شاگرد خوب مؤثرتر! شاگرد خوبی كه به اطالعات 
بسنده نكند و تالش و اس��تعداد های خالقه خود را 

استفاده كند.
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اسماعیل خلج
اوا گیاتتی در س�ال 1980 در ایتالیا به دنیا آمد. وی پس از همكاری با گروه كوزمیس 
فعالیت خود را در عرصه بازیگری تئاتر آغاز كرد. اوا اساسًا به دنبال بازی در تئاتر های 
دراماتیك نیس�ت. بلكه به دنبال نوعی تئاتر از طریق طراحی های انیمیشن گونه یا به 
عبارتی ویدیو  انیمیشن است. بنابراین در طول 10 سال گذشته فعالیت بازیگری خود 
را در این عرصه محدود كرده اس�ت. او یكی از 2 كارگردانی بود كه با نمایش دوران 

تیرگی به تاالر اصلی تئاتر شهر آمد.
 مفهوم صحنه های رویش الله ها در نمایش  شما چیست؟

اساسًا تنها كاراكتر نمایش در كشاكشی با چیز های مخرب و آزار دهنده زندگی 
است. هرچیزی كه در زندگی انسان به ابعاد انسانی اش لطمه می زند.

 اما به نوعی نقد ایتالیا را شاهد بودیم؟
برخ�ی از انقالب ها در این اثر مطرح می ش�د. اما در مورد جنگ نبود. ما قصد 

داشتیم تا تغییرات دنیا و رفتار انسان ها را نشان دهیم.
 با توجه به سیطره انیمیشن در اثر؛ آیا اساسًا این اثر نوعی كلیپ محسوب 

نمی شود؟
خب، بنیان اثرمان نوعی ویدیو انیمیش�ن بود. به همین دلیل بازیگر در راس�تای 

خوانش متنی نانوشته، پیش از همه تصورات قرار می گیرد.
 جشنواره فجر را چگونه دیدید؟

جش�نواره بزرگی دراین سوی دنیاس�ت؛ با استقبال هزاران تماشاگر از یک 
نمایش و این وضعیت در تئاتر جهان قابل تأمل و اشاره است.

خب��ر یک

جشنواره بزرگی در این سوی دنیاست
گفت وگوی اختصاصی مجله تئاتر  با اوا گیاتتی

كارگردان نمایش دوران تیرگی

گفت وگوی انگلیسی 
آزاد گلمحمدی
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حضور ایران در جشنواره های جهان بیشتر می شود
معاون ام��ور هنری وزیر فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی از حضور گسترده تر تئاتر كشورمان در 

سطح جهان خبر داد.
دكتر حمید ش��اه آبادی كه دیشب در هتل 
مح��ل اقام��ت گروه های خارج��ی و در جمع 
مهمان��ان و كارگردانان بین المللی جش��نواره 
س��خن می گف��ت، اف��زود: اس��تقبال بی نظیر 
تماش��اگران و حضور جوانان فص��ل تازه ای در 
ایستگاه سی ام تئاتر ایران است كه باید برای آن 

آینده جدیدی متصور شویم. وی یادآور شد از 
این به بعد در جشنواره های جهانی تئاتر حضور 
گسترده تری خواهیم داشت و تعامل خود را با 
گروه های تئاتری سطح دنیا گسترش خواهیم 
داد. گفتنی است كه مراسم یاد شده دیشب با 
حضور محمد دشتگلی سرپرست مركز هنرهای 
نمایش��ی، دكتر رحمت امینی دبیر جشنواره و 
مهندس مه��دی افضلی مدیرعامل مؤسس��ه 
توسعه هنرهای معاصر، كارگردانان و هنرمندان 

و مهمانان خارجی برگزار شد. همچنین سفیر 
آلمان، رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا، اوا گیاتتی 
و نیك��وال توفلینی كارگردان��ان نمایش دوران 
تیرگ��ی از ایتالی��ا، جوزپه  دی ب��ودو كارگردان 
بیس��ت هزار فرس��نگ زیر دریا از ایتالیا و تنی 
چن��د از هنرمندان ایرانی از جمله امیر دژاکام، 
اردشیر صالح پور،  هادی مرزبان، دكتر فرشید 
ابراهیمیان، علی پویان، رضا صابری، محمدرضا 

خاکی و... در این مراسم حضور داشتند.

خسته نباشید عزیزان
تاالرهای سطح ش��هر در ایام جشنواره 
به رغ��م ازدح��ام جمعیت و تماش��اگرانی 
که در پش��ت درهای س��الن ه��ا مانده اند 
ب��ا مالطفت و آرامش خاص��ی، لحظه ها را 

سپری كردند. 
حض��ور مهمان��ان و كاركن��ان تاالرهای 
میزبان جش��نواره جای تقدیر و تشكر دارد. 
تاالرهای جشنواره بویژه همكاران فنی تاالر 
وحدت، تاالر حافظ، تاالر مولوی، تماشاخانه 
س��نگلج، مجموعه تئاتر ش��هر، ت��االر هنر، 
تماش��اخانه ایرانشهر و تماش��اخانه مهر در 
ای��ن ایام س��نگ تمام گذاش��تند. دوس��تان 

خسته نباشید. 
دست مریزاد!

تشكر از كمیته مالی 
جشنواره

كمیته مالی در س��ی امین جشنواره 
بین المللی تئات��ر فجر با حوصله، دقت، 
ممارست، زمان سریع و دقیق حمایت از 
گروه ها و دست اندركاران و تولید كنندگان 
برگی جدید را در فعالیت های مدیریتی 

باز كرد. 
زحم��ات خانم طاهره مجیدی مدیر 
كمیته مالی و همكارانش��ان، همچنین 
علیرضا مس��گر خویی، مدیر پشتیبانی 
مؤسس��ه توس��عه هنره��ای معاصر و 
همكارانشان در این بخش جای تقدیر و 

تشكر دارد.

سپاس از دوستان
زحم��ات و فعالی��ت ارزش��مند كمیت��ه 
تش��ریفات جشنواره جای تقدیر دارد. آنها در 
طول دوران جشنواره با تعامل حسنه، برگی 
دیگر از مهمان نوازی مرس��وم در كشورمان را 

برای جهانیان تشریح كردند.
داورنمین��ی مدیریت كمیته تش��ریفات و 
همكارانشان مجید مرزبان، عباس باباشمسی، 
س��عید پایان، آقای نوحی )مدیركل گمرك 
مهرآباد(  آقای اسماعیلی )مدیر گمرك حوزه 
یك( ریاس��ت و پرس��نل حراس��ت فرودگاه 
ام��ام خمینی)ره( مدیران ارش��د وزارت امور 
خارجه در بخش صدور روادید آقایان س��عید 
افشار، حس��ن بجستانی و حس��ین كریمی 

خسته نباشید!

اجرای 10 نمایش در روز پایانی اجراها
 ام��روز جمع��ه، بیس��ت ویكم بهمن م��اه 
10 نمایش در سالن های مختلف سطح شهر 

به روی صحنه می رود.
در تاالر اصلی مجموعه تئاتر شهر نمایش 
»عش��ق و عالیجناب« به كارگردانی حس��ین 
پاكدل در س��اعت 20/30 ب��ه صحنه خواهد 
رفت. در تاالر چهارسو مجموعه تئاتر شهر نیز 
نمایش »مومیا« ب��ه كارگردانی هادی مرزبان 
در س��اعات 18 و 20/30 اجرا می ش��ود. تاالر 
قشقایی نیز در س��اعات 17 و 19/30 میزبان 

نمایش »مقبره سنگی« به كارگردانی منیژه محامدی 
است. نمایش »جنوب از شمال غربی« به نویسندگی 
وکارگردانی ایوب آقاخانی نیز در س��اعات 17 و 19 
درتاالر س��ایه اج��را خواهد ش��د. همچنین نمایش 
»سیدروماك« به كارگردانی محمودرضا رحیمی در 

ساعات 16 و 18/30 در كارگاه نمایش مجموعه تئاتر 
شهر اجرا خواهد شد.

تئاتر مولوی نیز نمایش »خاطره ای نداشتم حتی 
اگر هزار سالم بود« به كارگردانی قطب الدین صادقی 
را در ساعات 17 و 19/30 میزبانی خواهد كرد. تاالر 
هنر نیز در ساعت 17 میزبان نمایش »اعترافاتی در 

م��ورد زنان« به كارگردان��ی رامین رخ فروز از 
زاهدان است.

تاالر استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر 
در س��اعات 17 و 20 میزب��ان نمایش »لئو« 
به كارگردان��ی دانیل بریر از آلمان می ش��ود. 
تماش��اخانه مه��ر ح��وزه هنری نی��ز نمایش 
»این روبان س��یاه كه به سقف آسمان است« 
به كارگردانی س��ید محمد مس��اوات میزبانی 

می كند.
همچنین ت��االر حافظ نیز در س��اعات 
17 و 20 نمای��ش »ننه« به كارگردانی س��میرا 
سینایی محصول مشترك ایران و مجارستان را 
میزبانی خواهد كرد. اما خانه نمایش اداره تئاتر 
نیز در ساعت 18/30 میزبان نمایش »آبی گونه« 

به كارگردانی كاوه مهدوی است.

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
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مسعود دلخواه، داور بخش مسابقه ایران

نگاه نو، ایده نو
دكتر مسعود دلخواه نویسنده، مترجم، كارگردان، بازیگر و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس در سال 1336 به دنیا آمد. وی دارای مدرك دكتری از 
دانشگاه كانزاس امریكاست. او بارها در سراسر ایران، آلمان، امریكا كارگاه های بازیگری و كارگردانی را برگزار كرده است. نمایش های زنان تراوا، محاكمه، 

ویتسك، آوازه خوان طاس، دایی وانیا، ژولیوس سزار، خدا در آلتونا حرف می زند، سوء تفاهم و... در كارنامه كارگردانی او دیده می شود. دلخواه معتقد است 
برای رشد و اعتالی هر پدیده ای باید اهداف و راهكارها تبیین شود.

ï آقای مس�عود دلخواه، از 
نوع ن�گاه به آث�ار، داوری ها را 

چگونه ارزیابی می كنید؟
خوانش متن، با اصول جذابیت های 
متن تفاوت اساسی دارد. تجربه های نو 
ایده های نو اس��ت. گاهی مت��ن ایده های 
خوبی دارد، در نتیجه ایده اجرایی، ش��یوه 
كار و طرحی كه برای اجرا داده می شود، 
دارای ارزش اس��ت. در برخ��ی از 
اجراها حتی سابقه  كارگردان ها 
هم تأثیر  گذار است. گاه سی دی 

نمایش های اجرا ش��ده نیز دوباره دیده می ش��وند. اما بیشتر 
متون برای نخستین بار بود كه كار می شود.

ï انتخاب سوژه ها چگونه بود؟
تغییرات اساسی در بحث سوژه ها اعمال نشده بود. زیرا در 
جشنواره فجر، سوژه آزاد است. ما با یك تنوع موضوع روبه رو 
هس��تیم. در نتیجه بیش��تر كیفیت هنری اثر مد نظر است. 
ضمن آن كه بعضی س��وژه ها دارای ارزش های اجتماعی و یا 
ایده های هنری بودند. مسلمًا سوژه هایی كه بامخاطب رابطه 

بهتری ایجاد كند، در اولویت هستند.
ï داوری مبتنی بر چه اصولی صورت گرفت؟

امس��ال به طور كلی سیاست جشنواره مبتنی بر نظریات 
بود و دبیر جشنواره بر مسئله كیفیت تأكید داشت. بنابراین 
آثاری كه كیفیت پائین تر داشتند، پذیرفته نشدند. به عنوان 
مثال در بخش تجربه های نو، چشم انداز و... تأكید بر كیفیت 
آثار بود. گاهی هم برخی آثار بخوبی دیده ش��د. ضمن آن كه 
ی��ك نكته جای ی��ادآوری دارد؛ انتخاب نش��دن یک اثر در 
داوری ه��ا، دلیل بر ضعف و یا نقص��ان آن كار نبود. بلكه ما 
با دیگر داوران به این نتیجه رس��یدیم كه آثار را در مقایسه 

كیفی با یكدیگر قرار دهیم.
بنابرای��ن، گزینش ها مبتنی بر انتخ��اب بهترین ها بود. از 
س��وی دیگر در میان آثار كارگردان های جوان، برخی دارای 
اندیش��ه های خوبی بودند؛ با توجه به تأكید ما بر آثار كیفی، 
داوری آثار هنری كار س��اده ای نب��ود. مخصوصًا داوری تئاتر 
ونمایش ه��ا! چون برخی از نمایش ها متون خوبی داش��تند؛ 
بنابراین گاهی ارزش اثر تنه��ا در اجرا نهفته بود. گاهی هم 
ارزش نمایش به س��بك و ش��یوه اجرایی كارگردان مربوط 

می شد.

فرزانه صالحی فر

گزینش ها مبتنی بر 
انتخاب بهترین ها 

بود. از سوی دیگر 
در ميان آثار 

كارگردان های 
جوان، برخی 

دارای 
اندیشه های 
خوبی بودند
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گفت وگو با محمدرضا الوند از اعضای هیأت انتخاب جشنواره  

کیفیت شرط نخست انتخاب آثار بود

محمد رضا الوند  نویسنده، پژوهشگر، 
منتقد تئاتر  در سال 1343 در 

مالیر به دنیا آمد. وی دارای مدرك 
كارشناسی ارشد ادبیات نمایشی 

از دانشگاه تهران است.  وی  داور 
و عضو هیأت انتخاب جشنواره های 
مختلف، عضو هیأت علمی دانشگاه 
آزاد مراغه، كارگردان نمایش هایی 

همچون آسید كاظم، اشباح، دشمن 
مردم و... است. 

ï آقای الوند نتیجه انتخاب ها را چگونه ارزیابی می كنید؟ 
امسال  بخش تجربه های نو، ظرفیتش گسترده شد. همچنین  از گروه های نام آشنا كه توانایی 
حضور در این بخش را داشتند، انتظار كارهای بهتری را داشتیم. گروه های شركت كننده چه به 
لحاظ تجربه كردن و چه به لحاظ آثار تجربی خود را به مفهوم تجربه گرایی نزدیك كردند.  با 

وجود این اكثر كارها در نهایت مشروط شدند و دوباره تمرین های خود را 
برای تأیید آغاز كردند. 

با توجه به ویژگی ها و توانمندی های این بخش  داوران  امیدوار 
بودند، بعضی از گروه های  تئاتر كم هزینه داشته باشند. اما  برخی 
از گروه ه��ا هزینه زیادی كرده بودند. تجربه های خوبی در حوزه 

طراحی صحنه اجرا شد. متأسفانه طراحی صحنه مناسبتی به 
كارشان نداش��ت. تنها یك یا دو اثر با جمع بندی و 

ارزیابی كارگردان هویت بازیگری را نشان دادند.  
ï آیا می توان عنصر طراحی صحنه را 

آیتمی مربوط به تئاتر تجربی دانست؟ 
طراحی صحنه نمی تواند آیتمی مربوط به 
تئاتر تجربی باشد. در گروه های منطقه ای، كار 
روی بازیگ��ران موفق بود. بنابراین توجه به 
بازیگری از مؤلفه های تئاتر تجربی محسوب 
می شود و خروجی اندیشمندانه ای  داشت.  
اما برخ��ی از آثار نی��ز دارای ویژگی های 

خاصی اس��ت. در گروه های تهران محسن 
رنجب��ر  نگاه ت��ازه ای به واقعه عاش��ورا 

داشت. به نوعی حماسه گرایی در تئاتر 
تلقی می ش��ود. اس��تفاده از نشانه ها، 
ادوات كم هزینه صورت بازیگران و.... 

از آن جمله است. 
ï در مقایس�ه ب�ا س�ال 

گذش�ته ارزیابی ها  چگونه 
بود؟ 

نسبت به سال گذشته گروه ها، با ترفند های جدید و ریسك های جدید دست به تجربه های 
نو زدند. همچنین كارگردان ها از مؤلفه های نمایش های ایرانی در متون غیر ایرانی استفاده كرده 
بودند. یكی از كارهای شهرستانی از جمله آنتیگونه با استفاده از نشانه ها و همچنین فرهنگ بومی 
منطقه خود یك فرایند جذاب صحنه ای را بوجود آورده بود.  اما به طور كلی با توجه به شناخت 
چندین ساله اغلب دانشجویان و هیأت  داوران در بخش تجربه های نو تركیب كاماًل دانشگاهی 
دارند.  تركیب اعضای هیأت انتخاب كاماًل دانشگاهی است. با توجه به رشد آكادمیك و حضور 

طیف دانشگاهی در امر داوری، هم اكنون این دو به همدیگر نزدیك شده اند.  
ï بازخوانی متون را چگونه ارزیابی می كنید؟ 

 در بحث بازخوانی متن ها تفاوت اساسی وجود دارد.  اینكه متن باید جذاب باشد  و یا 
ایده اجرایی مناسبی داشته باشد. اینكه چگونه متن ها باید اجرا شوند. ممكن است متن 
ایده خوبی نداشته باشد. در نتیجه ایده اجرایی با شیوه های كار و طراحی كه برای اجرا در 
نظر گرفته می شود،اهمیت بیشتری دارد. برخی از كارها به سابقه كارگردان ها مربوط 
می شود.  در نهایت ما از طریق سی دی هایی كه ارسال شد،  قابلیت های گروه ها 
را سنجیدیم.  در سوژه ها تغییر اساسی وجود نداشت. جشنواره فجر سوژه آزاد 
است. ما با یك نوع موضوع رو به رو هستیم. بنابراین كیفیت هنری آثار دارای 

ارزش اجتماعی و یا هنری است. مسلمًا سوژه   با مخاطب ارتباط  دارد. 
ï اولویت در داوری های امسال چه بود؟ 

به طور كلی سیاست امسال جشنواره باهمفكری دبیر جشنواره بر 
كیفیت آثار متمركز ش��ده. قرار بود كارهایی كه كیفیت پائین تری 
دارن��د، پذیرفته نش��وند. در وهل��ه اول ما باید آثار را ب��ه عنوان اثر 
هن��ری بپذیریم در بخش تجربه های نو، چش��م ان��داز و... تأكید 
بر كیفیت است. ما دربررس��ی آثار به كیفیت آنها توجه كردیم. 
امیدواری��م قضاوت های  ما عادالنه باش��د. به لحاظ داوری، آثار 
امسال جشنواره فجر از نظر كیفی در وضعیت قابل قبولی بود. 
هرچند اساس داوری ها كار ساده ای نیست. مخصوصًا داوری 
تئاتر و نمایش ها بسیار دشوار است و البته گاهی اجرا و متن 
ارزشمند بود.  یك نكته قابل اهمیت اینكه آثار در مقایسه 
با یكدیگر پذیرفته و یا رد می شوند. بنابراین رد شدن 

یك اثر دلیل بر بد بودن آن نیست.

5   مجله سی امين
جشنواره بين المللي تئاتر فجر



نسیم سلیمان پور، مدیر اجرایي بخش بین الملل:

آثار برتر جهان آمدند

ï چگونگي انتخاب آثار بین الملل را توضیح دهید.
ف��از اول، گ��رد آوري اطالع��ات ب��ود. در فاز یك اس��تعالم ها از نق��اط مختلف خ��ارج و داخل براي حض��ور هنرمندان 

و بین المللي صورت گرفت س��پس فراخوان ها ارس��ال ش��د. چیزي حدود 250 اثر نمایش��ي دریافت 
145 مهمان انفرادي براي حضور در نظر گرفته شد. هیأت انتخاب پس از دسته بندي اطالعات آثار،  
لیست اولیه اي شامل 30 الي 40 اثر معرفي شد. مرحله بعد، مذاكره  با این گروه ها براي  هماهنگي 
ش��رایط جش��نواره از قبیل ویزا، تناسب كارها، مسائل مالي و... بود. در فاز دوم آثار نهایی كه از میان 

لیست اولیه شرایط کافی را داشتند انتخاب شدند. 
ï مهم ترین ویژگي هاي آثار منتخب چه بود؟ 

 تنوع آثار از اجرا تا كارهاي متن محور، پرسابقه بودن گروها  و... مد نظر بود.
ï علت عدم دعوت از گروه هاي جشنواره هاي پیشین چه بود؟  

جشنواره فجر مهمترین رخداد تئاتري ایران است. تمام هنرمندان حرفه اي، دانشجویان 
و... چشمشان به اجراي این جشنواره است. معتقد هستیم كه جشنواره فجر وظیفه مرور 
آثار پیشین را ندارد بلكه  باید بانك اطالعات تئاتر كشور را باال ببرد. آثاري كه در جشنواره 

سي ام حضور دارند، از میان آثار شاخص جهاني هستند كه به صورت تور در كل دنیا اجرا 
داشته اند؛  آثاري از كشورهاي فرانسه، آلمان، سوئیس، ژاپن و... كه این روزها مي بینیم. 

ï بازار تئاتر  چه برنامه ریزي و سیاستي را دنبال مي كند؟ 
ما در حوزه بازار تئاتر صرفًا با رویكرد تولیدات نمایشي برخورد نكردیم. استراتژي ما حضور 
مهمانان تازه وارد بود بنابراین در دوبخش   از دبیران فستیوال هاي معتبر جهاني حدود 12 
الي 14 كشور دعوت كردیم. بخش اول، مهماناني كه در جشنواره هاي پیشین نیز حضور 

داشتند؛ بخش دوم، مهمانان تازه  واردي كه ما براي نخستین بار آنها را دعوت كردیم.

والدین نقش کجایند! 
ï فریده سپاه منصور

عن��وان  ب��ه   نمایشنامه ن���ویس��ي 
اساس��ي ترین بخ��ش از تئات��ر، وظیفه 
هدای��ت بخش هاي دیگ��ر را دارد. من 
معتقدم نویس��ندگان امروز بیش��تر به 
ذهنیت خود توجه مي كنند تا به عینیت 
و زندگي واقعي! نوش��تن  هر نمایشنامه 
باید الگو ب��رداري از زندگ��ي آن جامعه 

باشد، همانطور كه در آثار غربي ما شاهد 
این تنوع ش��خصیت هستیم. در این گونه 
درام ها، طبقه سني، تأثیرگذاري هاي اقشار 

جامع��ه در عمل و عكس العمل هاي ش��خصیت 
مح��وري به وضوح دیده مي ش��ود. در یك درام 
خانوادگي تم��ام افراد یك خان��واده فعالند، در 
حالي كه ام��روزه نمایش��نامه هاي ما تك بعدي 
هس��تند. مش��كالت نس��ل جوان بدون حضور 
والدین یا دیگ��ر طبقات اجتماع��ي گره افكني 
و گره گش��ایي مي ش��ود. این گونه نمایشنامه ها 
قوي نیس��تند. در برخي نمایش��نامه ها و حتي 
فیلمنامه هاي شخصیت »مادر« در حاشیه است! 
حت��ي كارگردان ه��ا نی��ز در مت��ون نمای��ش 
بازنگ��ري نمي كنند. یكي دیگر از مس��ائلي كه 
در ح��وزه بازیگري مطرح اس��ت، زندگي وارگي 
در نمایش هاس��ت. این كه هنرمن��دان جدید از 
اغ��راق در بازیگري كاس��ته اند؛ نوعي بازیگري 
میني مالیس��تي كه حداقل حرك��ت و میمیك 
ص��ورت را نیاز دارد. البت��ه من نمونه هاي كمي 
از این گون��ه بازي ها دیده ام. ب��ا این حال، فكر 
مي كنم كمي فضاي تئاتر را به س��ینما نزدیك 
مي كن��د. اما این كه این ش��یوه مي تواند جوابگو 
باش��د یا خیر باید دید كه استقبال تماشاگر از 
این شیوه چگونه اس��ت. آیا تماشاگر را به خود 
جذب مي كند؟ از سوي دیگر، بازیگران سینمایي 
امروزه وارد عرصه بازیگري تئاتر مي ش��وند! آنها 
باید میزان انرژي الزم را براي حضور در صحنه 
تئاتر داش��ته باش��ند زیرا بازیگر مبتني بر این 
انرژي با تماش��اگران ارتباط برقرار مي كند. این 

انرژي الزمه تئاتر است.

تحلیل یک

فرایند حضور گروه ها  و شیوه ارتباط آنها با تئاتر ایران شنیدني است. نسیم سلیمان پور از مراحل مختلف 
انتخاب آثار بخش بین الملل صحبت مي كند. او  بر تازگي و آثار جدید تأكید دارد. به گفته او متفاوت بودن 
آثار نسبت به سال گذشته در محوریت است. او آثار امسال را منتخبي از آثار شاخص دنیا عنوان مي كند.

 علي اكبر طرخان
مدیر هماهنگي بخش بین الملل:

ï چرا به بررسي آسیب شناسي بخش بین الملل در سال هاي گذشته پرداختید؟
با تأكید رحمت امیني و با توجه به فرصت اندك تصمیم گرفتیم تا راهكارهایي را در نظر بگیریم براي این كه جشنواره را به نحو 
احسن برگزار كنیم، بنابراین از تمامي پتانسیل هاي موجود استفاده كردیم.  در همین راستا فعالیت هاي مضاعفي با ایجاد  كمیته اي 
با حضور فریندخت زاهدي شكل گرفت، در این جریان به دنبال آسیب شناسي جشنواره سال هاي گذشته 

بودیم. 
ï نحوه ارتباط با هنرمندان بین المللي چگونه بود؟  

رایزني ها در دو بخش صورت گرفت.  اول؛ از طریق س��فارتخانه هاي این كش��ورها و رایزني هاي 
فرهنگي با كشورهاي خارجي انجام شد. این جلسات با حضور دبیر جشنواره و سرپرست مركز هنرهاي 
نمایشي  صورت گرفت.  پس از اعالم همكاري به سفارتخانه ها، گروه ها و  كمپاني ها بطور مستقیم به ما 
معرفي شدند. به همین روش فراخوان ها نیز از طریق سفارتخانه ها به كمپاني ها ارسال شد. از سوي دیگر 
براي باال بردن سرعت ارتباطات مستقیمًا با كمپاني ها ارتباط برقرار كردیم. ما از آنها دعوت كردیم تا كارهاي 

فاخر خود را براي جشنواره بفرستند بنابراین سي دي ها،  كمتر از یك هفته به دست ما رسید.
ï تعداد كامل و نحوه همكاري كشورها را توضیح دهید.

آثار دریافتی حدود 250 اثر از كشورهاي مختلف بود. تقریبًا تمامي كشورها با ما همكاري 
كردند. كمیته انتخاب هم با توجه به مالك ها و معیارهاي این بخش،  به بازبیني  و بررسي  

این آثار پرداخت. 
ï معیار ها و مالك ارزیابي ها بر چه مسائلي تأكید داشتند؟ 

معیارهاي  اصلي براي انتخاب یك نمایش مناس��بت آثار با فرهنگ ما، 
كیفیت آثار، توجه و تأكید برجنبه هاي دراماتیك، جلوه هاي بصري، دیالوگ 

محور نبودن و... بود. 

علي اكبر طرخان از آمار باالیي از حضور و 
مشاركت كشورهاي صاحب تئاتر دنیا خبر 

مي دهد؛ او از فرایند فعالیت بخش بین الملل، 
مراحل متفاوت آن، ارتباط با سفارتخانه ها و 

كمپاني ها سخن به میان مي آورد.  دنیا همكاري کرد
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مراقب باش از زبان صاحب آهنگر 

چمداني پر از راز

كارگردان جوان اس��تان مازندران با نمایش »مراقب 
گربه  باش« به بخش مهمان جشنواره آمده است؛ درامي 
با ساختار تو در تو، توالي موضوعي در ظاهر منفك اما در 

باطن همچون زنجیرهاي زیرساختي و متصل به هم!
نمایش، سه داستان را به صورت موازي روایت مي كند. 
سه برهه زماني در سه داستان مطرح مي شود. داستان اول 
مربوط به سال 1332، داستان دوم سال 1361 و داستان 
س��وم اواخر دهه 70 را به تصویر مي كش��د. داستان اول 
درباره سه شخصیت به نام هاي ایران، توران و خسرو است. 
خسرو كه در دوران كودتاي 28 مرداد مي خواهد از ایران 
فرار كند. داستان دوم مربوط به دو شخصیت به نام هاي 

عبدالقادر و عماد اس��ت. ماج��را در زمان 
جن��گ ایران و عراق در خرمش��هر اتفاق 
مي افتد. داستان س��وم به مادر ودختري 
به نام هاي پوران دخت و روژان مي پردازد. 
مادر یكي از بازیگران قدیمي تئاتر است. 
اكنون پس از مدت ها دخت��رش براي او 
ش��رایط را فراهم مي كند ت��ا دوباره روي 
صحنه برود. تم این نمایش مبتنی بر ابعاد 
زماني است. نویسنده دوران هاي تاریخي 
را مطرح مي كند و كارگردان شخصیت ها 
را در موقعیت ها نش��ان مي دهد.  به گفته 
كارگردان، چمدان هم یك س��وي دیگر 
قضیه اس��ت. حقیقت پنه��ان در داخل 
چمدان است و در مقابل حقیقت بیروني 

قرار مي گیرد.
صاحب آهنگر، برهمین عنصر چمدان تأكید دارد. او 
در این باره مي گوید: »مهم ترین آكسسوار مطرح در سه 
داس��تان یك چمدان پر از راز اس��ت. این چمدان در هر 
سه داس��تان به نوعي داراي اهمیت خاصي است؛ در این 
نمایش س��ه پنجره هماهنگ با دوره هاي زماني طراحي 
شده است. این پنجره ها به طور نمادین، برهه هاي زماني 

نمایش را یادآوري مي كنند. پنجره اول با توجه به تاریخ 
آن داراي فرمي متناسب یعني هاللي شكل است. پنجره 
دوم مرب��وط ب��ه دوران جنگ مي ش��ود. بنابراین پنجره 
شكسته یك مدرس��ه است؛ خرابي هاي آن مدرسه را در 
سال هاي جنگ نشان مي دهد. پنجره سوم، پنجره ساده 
و در عین حال مدرني به ش��مار مي رود ك��ه در دهه 70 

طراحي شده است.«
با این حال، كارگردان باتوجه به زاویه دید نویس��نده 
اثر )فاطمه مكاري( نمایش را ب��ه اجرا درمي آورد، اما در 
نوشته تغییراتي لحاظ مي كند. نویسنده سه داستان را از 
ابتدا تا پایان نوش��ته اس��ت؛ او پس از پایان هر داستان، 
داس��تان بعدي را آغ��از مي كند. در 
حالي كه كارگردان در اجرا این توالي 
مستقیم و خطي اثر را شكسته است 
بنابراین داستان ها تكه تكه، یا ادغام 
شده اند؛ گویي در این شیوه اجرایي 
از كات هاي سینمایي استفاده شده 
است! از سوي دیگر، كارگردان این 
نمایش توجه خاصي به تكنیك هاي 
نورپ��ردازي دارد. به گفت��ه وي، در 
طراحي نور به نورهاي تخت و گاهي 
چند نور موضعي توجه شده است؛ 
ضم��ن آن كه هر پنج��ره بامفاهیم 
نمادیني ك��ه دارد به وس��یله یك 

نورموضعي پشتي روشن مي شود.
صاحب آهنگر متولد 1361، در ش��هر س��اري به دنیا 
آمد. آهنگر داراي مدرك كارشناسي گرافیك است. وي از 
سال 1380 وارد حوزه تئاتر شد. وي تاكنون نمایش هاي 
خیال بي خیال، آوازي كه خدا زمزمه مي كند، الموزیكا، 
شب فینچ مرلین، بانو آئویي و... را كارگرداني كرده است. 
او همچنین در بس��یاري از جشنواره ها از جمله دو دوره 

جشنواره فجر، جشنواره مناطق و... حضور داشته است.

ï عادل بزدوده
گردهمایي، جمع ش��دن گروه ه��ا در یك زمان 
واحد، تبادل تجربه، آش��نایي، تعام��ل و ارتباطات 
فكري و حرفه اي از مهم ترین پیامدهاي برپایي هر 
فستیوال و جشنواره اي است. این گردهمایي و تبادل 
اندیشه همچون رسم و سنتي دیرینه از دل جشنواره 
تئاتر فجر شكل گرفته؛ به شكل خوش یمن در همه 

رویدادهاي دیگر گسترش یافت و مرسوم شد. 
همی��ن دیدگاه باعث ش��د كه پس از س��ال ها، 
گروه ها، كارگردانان، هنرپیشه ها و آثار افزایش یابند و 
به تعدادي برسند كه امروزه به لحاظ كمي مي بینیم.

اما در كنار این رش��د، ظرفی��ت، تعداد و فضاي 
سالن ها گسترش نیافتند. در چنین شرایطي، تنها 
راهكار توسعه، گسترش ابزار و امكانات سخت افزاري 
اس��ت. باید ابزارآالت، س��خت افزارها و نرم افزارهاي 
امروزین تئاتر را وارد كنیم و س��الن هاي موجود را 
مجهز به وس��ایل مدرن و كاربردي نماییم. كمبود 
سالن، عمدتًا باعث افت اجراها مي شود. اگر كمبود 
سالن را برطرف كنیم، براي گروه ها درآمدزایي ایجاد 
مي شود. از سوي دیگر، جشنواره، فلسفه دیگري را 
در خود نهفته دارد. این فرصت »دیده ش��دن« آثار 
است. بنابراین، باید از آثار تولید شده در جشنواره ها 

بویژه جشنواره فجر استفاده كرد.
اساساً یكي از رویكردهاي هر جشنواره اي ایجاد 
یك فرصت براي نمایش دادن كارهاي جدید است. 
جشنواره یك اتاق فكر بزرگ براي تئاتر است. دهه 
جدیدي در راه است. براي تغییر و تحوالت بهتر در 

این دهه، تجربیات نسل قدیم ضرورت دارد.
مسئوالن تئاتري مي توانند از حضور پیشكسوتان 
در مناسبات كاري و برنامه ریزي هاي موجود استفاده 

كنند.
قطعاً نظریات هنرمندان پیشكسوت، راهبردي 
است. به قول معروف، هر كس بهتر مي داند چطور 
خانه  خود را بس��ازد. قطعًا هنرمندان تئاتر نیازها و 
ملزوم��ات كار تئاتر را بهتر مي شناس��ند. بنابراین 
حضور پیشكسوتان عرصه تئاتر در جلسات رسمي 

سیاستگذاران بسیار مؤثر خواهد بود.

دیده مي شوند...

دیدگاه

آزاد گلمحمدی

كارگردان در اجرا این 
توالي مستقيم و خطي 
اثر را شكسته است 

بنابراین داستان ها 
تكه تكه، یا ادغام 

شده اند؛ گویي در 
این شيوه اجرایي از 

كات هاي سينمایي 
استفاده شده است!

صاحب آهنگر، عنصر فرامتني 
نقد و بررسي آثار جشنواره را 
محوري مي داند، در همین باره 

مي گوید: »جشنواره فجر داراي 
اهمیت خاص است. در نتیجه 

اهمیت بررسي و نقد آثار آن نیز 
قابل تأكید است. بنابراین آثار 

باید از سوي منتقدان، مطبوعات 
و رسانه هاي كشور به درستي نقد 

و بررسي شود.«

گزارش

7   مجله سی امين
جشنواره بين المللي تئاتر فجر



هولناك ترین شخصیت تاریخ در بحث با چیستا یثربي

ایران یك - چنگیز خان صفر
گفت وگو

امان ساعدی

چیس�تا یثربي  متولد 1347 
نویسنده و كارگردان تئاتر و سینما 
داراي مدرك  دكتراي روانشناسي 
از دانش�گاه الزهرا اس�ت. وي از 
سال 1368 وارد حوزه تئاتر شد. 
از آث�ار وي مي ت�وان نمایش هاي 
جنایت و مكافات، دادگاه جادویي، 
زني كه تابس�تان گذشته رسید، 
بانویي براي همیش�ه، دخترك و 
مرد مرده، عاشق ابر سفید، سارا و 
كیمیاگر، میهمان سرزمین خواب، 
رابعه، عروسك فرانس�وي  و... را 
نام برد. او با نمایش »چنگیزخان« 
به بخش مهمان جشنواره امسال 

آمده است. 

شيوه اجرایي بازیگر 
محور است بنابراین 
ميزانسن ها با بازي 

بازیگران منطبق 
مي شود. داستان و 
دیالوگ ها برایشان 

جذاب است و از 
اساس به سوي 
خالقيت مي روند

 خانم یثربي فرایند نگارش نمایش�نامه »چنگی�ز خان« را 
توضیح دهید. 

فیلم هایي كه از چنگیز خان مغول دیده ام در نوش�تن این اثر 
مؤثر بوه است،  ضمن آن كه سال ها قبل  سریالي به نام چنگیزخان 
از تلویزی�ون ایران پخش ش�د.  ب�ا توجه به خاط�ره اي كه از آن 
فیلم در ذهن داش�تم، تصمیم گرفتم ك�ه این كاراكتر تاریخي را 
در نمایشنامه اي بیاورم. اما بعد متوجه شدم چنگیز خان نمایش 
چنگیز وجود من اس�ت! این ویژگي را در نوشتار هم نشان دادم. 
او جدا از طبع درنده خویي، داراي طبع شاعرانه اي نیز بوده است. 
در واقع یك حس كاماًل متضادي با حس دروني خود داشته است. 
چنگیز درون و بیرون متفاوتي دارد. با این حال فلسفه وجودي او 
بكش یا كشته شوي بوده است. او با این فكر به دنبال امپراتوري 

جهان است. 
 وج�وه ایران�ي در نمایش 

وجود دارد. چرا؟ 
در نمای�ش چنگی�ز خان 
ادوار مختل�ف تاری�خ ایراني 
بررسي مي شود.  او با شخصیت 
امیركبیر و...  آشنا مي شود. تقابل 
قلم و شمشیر تم اصلي نمایش است. 
جن�گ قل�م و شمش�یر جنگي 
نابرابر است؛ در انتها  قلم پیروز 
مي ش�ود. یادمان نرود ایرانیان 
هرگز  به شكل فرهنگ مغول در 

نیامدند  بلكه آنها 
به رنگ فرهنگ ما 

درآمدند. 
ش�نیده    
بازیگ�ر  بودی�م 
اصل�ي ی�ك زن 
ب�ود، ام�ا در اجرا 
ی�ك مرد نق�ش را 
بازي مي كرد. چرا؟ 
ب�ه ط�ور كلي 
ب�ار  هف�ت  مت�ن 

بازنویسي شد. در متن اولیه یك  نویسنده زن داریم؛ او را در اجرا 
به یك نویسنده مرد تغییر دادیم. من به دلیل تغییر بازیگر مجبور 

به بازنویسي مجدد شدم. مي توان گفت اجرا، مدرن است. 
 چرا  از میزانسن هاي آزاد استفاده كردید؟ 

ش�یوه اجرایي بازیگر محور است بنابراین میزانسن ها با بازي 
بازیگران منطبق مي شود. داس�تان و دیالوگ ها برایشان جذاب 
اس�ت و از اس�اس به س�وي خالقی�ت مي روند. بر همی�ن مبنا، 
میزانسن ها بسیار باز و آزاد است. ضمن آن كه  میزانسن ها از عمق 
صحنه شروع مي شوند و آرام آرام به جلو صحنه مي آیند. همچون 

یك بیان سینمایي از النگ شات به كلوزآپ تبدیل مي شوند. 
 مي توان اجرا را داراي ویژگي هاي پست مدرن دانست؟ 

 ب�ه هر ح�ال از تكنیك هاي نهفت�ه در مفاهیم اس�طوره اي، 
تئاترش�رق و غ�رب اس�تفاده كردیم.  همچنی�ن از تكنیك هاي 
فاصله گذاري، پرده خواني و حتي درام غربي با ش�اكله ارسطویي 
س�ود بردیم. بي شك اس�اس  و دستمایه اولیه نمایش از داستان 
چنگی�ز خان مغول گرفته شده اس�ت. داس�تان چنگیز خان هم 
كاماًل كالسیك است بنابراین طراحي صحنه نمایش نیز تركیبي از 

مدرنیسم و كالسیسم است.
 پیام نمایش چه بود؟ 

 چنگیز با تمام درنده خویي هایش، اخالقیات را درك مي كند اما 
برخي از انسان هاي امروز از درك آن عاجز هستند. چنگیز خان 
همانطور كه جاه طلب است،  اهدافي هم دارد.  امروزه قدرت، پول، 
شهرت و... نیز ما را راضي نمي كند. این در واقع طرح سؤالي است 
براي جوانان زیرا من براي گروه سني جوان یا میانسال مي نویسم. 
همچنین انگیزه، عشق، كینه و داستان  
برجسته  ش�خصیت هاي 
ایران�ي از جمله آرش 
كمانگی�ر، قائم مق�ام 
ش�یخ  فراهان�ي، 
اشراق و... در این 
مطرح  نمایش 

مي شوند. 
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گفت وگو با حسین پاكدل، كارگردان عشق و عالیجناب

تماشاگر وارد رؤیا مي شود
و  »عش�ق  نمایش�نامه  ش�كل گیري  فراین�د  از   

عالیجناب« توضیح دهید؟
این متن را حدود شش سال پیش بر مبناي رماني از 
شهرام رحیمیان نوشتم. داس�تان پایه و نحوه پرداخت 
و روایت فوق العاده جذاب بود و به نظر من تنها می ش�د 
دو ش�كل اجرایي براي آن تص�ور کرد، یكي همان رمان 

بود كه رحیمیان آن را به رش�ته تحریر 
درآورده ب�ود و دیگري هم تئاتر. چون 
صحنه تئاتر اعجازي دارد كه مي تواند 
جریان س�یال ذهن را ب�ه زیبایي براي 

مخاطب خلق كند.
 ش�ما در اجراهایت�ان ب�ه نوع�ي 
ب�ه نمایش ایراني وفادار هس�تید، این 

دغدغه از كجا مي آید؟
اقتباس من از این رمان بهانه اي است 
براي حضور یك نمایش ایراني بر صحنه 
تئاتر. وقتي هنرمندان ما مي توانند یك 
اثر ایراني خلق كنن�د، چرا باید بروند 

سراغ ترجمه متون خارجي؟ من معتقدم باید از قصه هاي 
ایران�ي و از این قبیل كارها بیش�تر حمایت كرد. نه این 
كه مخالف ترجمه یا استفاده و اقتباس از متون خارجي 
باشم، ابداً. حرف این است كه در كنار بهره وري از میراث 

جهاني از داشته هاي خود غفلت نكنیم.
دوره تاریخ�ي نمای�ش به اث�رات و عواق�ب كودتاي 
امریكایي سال 1332 بر مي گردد كه ناخودآگاه شخصیت 

اصلي نمایش را به میان بحران پرتاب مي كند.
 »عش�ق و عالیجناب« از چ�ه فضا و تكنیكي بهره 

برده است؟
نمایش »عشق و عالیجناب« مبتنی بر سبك جریان 

سیال ذهن است و گویي از ابتداي نمایش، تماشاگر وارد 
یك رؤیا مي ش�ود. قصه  ای�ن نمایش هم مانند كار قبلي 
)حض�رت واال( از انته�ا، آغاز مي ش�ود و مخاطب پایان 
نمای�ش را از ابت�دا مي بین�د و زمان ها در هم شكس�ته 
مي شوند و شخصیت ها در هم مي ریزند. تماشاگر از كنار 
هم گذاشتن قسمت هاي نمایش كه مانند تكه هاي پازل 
اس�ت، متوجه قصه مي شود. در واقع 
ساختار نمایشنامه غیر خطي و مدرن 

است.
 آیا تماشاگر عام هم مي تواند با 

این نوع از تئاتر ارتباط برقرار كند؟
نشانه هایي را در نمایش استفاده 
مي كنیم كه تماش�اگر از ما مي پذیرد 
و طبق آن قراردادها در طول نمایش 
متوج�ه قص�ه و روابط ش�خصیت ها 
مي ش�ود. تماش�اگري ك�ه انتخ�اب 
مي كند چ�ه تئاتري را ببین�د، از آن 
درج�ه از هوش و فراس�ت برخوردار 

است كه این نشانه ها را بشناسد. ممكن است عده اي 
باش�ند كه با نشانه گذاري هیچ ارتباطي ندارند و 

تا به حال تئاتر ندیده اند. تماشاگران دیگري 
هم حجم بیش�تري از داده ه�ا را دریافت 

مي كنند. ما قشر متوسط جامعه را 
مالك قرار مي دهیم.

 با توج�ه ب�ه این كه در 
سي امین دوره از جشنواره 

تئات�ر فج�ر، در بخ�ش 
ن�گاه ویژه عضو هیأت 

انتخ�اب بودید، آثار 

این بخش را چگونه ارزیابي مي كنید؟
ب�دون اغراق مي گویم، این بخش را بس�یار جذاب و 
قوي دیدم. انتخاب  از بین آثار برایمان بس�یار مش�كل 
بود؛ خیلي از كارهایي كه انتخاب نش�دند، قابلیت اجرا 
ش�دن در فضاهاي حرفه اي را داشتند. طبیعي است كه 
آثار انتخاب نشده، به معناي نداشتن شرایط الزم نبودند؛ 
در واق�ع خود افراد قبول ك�رده بودند كه در یك رقابت 

تنگاتنگ حضور داش�ته باشند؛ 
مع�رض  در  را  خودش�ان 
قض�اوت ق�رار دادن�د تا از 

بین آنه�ا تعداد محدودي 
انتخاب شود.

گپ

روناک جعفری

نشانه هایي را در 
نمایش استفاده 

مي كنيم كه تماشاگر 
از ما مي پذیرد و طبق 

آن قراردادها در طول 
نمایش متوجه قصه 
و روابط شخصيت ها 

مي شود

حس�ین پاك�دل عموم�ًا با ش�یوه هاي 
كارگرداني منعطف، توجه به بازي هاي روان و 
درام قصه محور، طي سالیان اخیر در صحنه 
حضور یافته اس�ت.  از 30 دوره جش�نواره 
تئاتر فجر،  در چهار دوره اثر نمایشي داشته 
ولي حض�ور او در تئاتر نزدیك 30 س�ال را 
در بر مي گیرد. حسین پاكدل سال گذشته 
با نمای�ش »حض�رت واال« در بخش مرور و 
امسال با نمایش »عش�ق و عالیجناب« در 

بخش مهمان حضور دارد...
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مهندس مهدی افضلی عنوان كرد

  حضور دانشگاهیان 

درجشنواره سی ام 
تئاتر  فجر

 بهروز بقایي
هر جش��نواره اتفاق��ات خاصي براي خود آن هن��ر در بر دارد، 
اما آنچه باعث گرمي یك جش��نواره مي شود، صداقت، صمیمیت 
اعضا، دست اندركاران و شركت كنندگان است. دهه هاي اخیر در 
حوزه تئاتر، جش��نواره هاي متعددي به وجود آمد. این رویدادها به 
گردهمایي هنرمندان تئاتر كمك كرد. ضمن آن كه در جشنواره هاي 
بین المللي همچون جش��نواره تئاتر فجر فرصت��ي رخ مي دهد تا 
گروه ه��اي خارجي، هنر روز خود را براي ما به نمایش بگذارند. از 
این منظر ما صاحب دانش به روز آنها مي ش��ویم. از س��وي دیگر 
یك مشكل وجود دارد، آن هم مربوط به گروه هاي شركت كننده 
در جشنواره هاس��ت. گروه هاي شركت كننده در روزهاي برگزاري 

جش��نواره، بش��دت درگیر تمرین هاي آثار خود هستند. بنابراین 
فرصت دیدن نمایش خارجي ها و یا حتي آثار منتخبي كه برخي 
هنرمندان پراس��تعداد ایراني ارائه مي كنند، نیست. اجراهاي این 
آثار را بیشتر هنردوستان شاهدند تا هنرمندان! بنابراین اجراهاي 
اختصاصي براي هنرمندان عرصه تئاتر یك ضرورت است. دیدن 
آثار هنري گروه هاي خارجي شركت كننده تأثیرات بسیار زیادي 
را در بلندمدت خواهد داشت. زیرا با دیدن آثار از سوي آنها، شاهد 
تح��والت بزرگي در آث��ار ایراني خواهیم بود. روزهاي جش��نواره، 
صف هاي طویل مجال دیدن آثار هنرمندان دیگر را مي گیرد، در 
حالي كه فرصت خوبي براي مبادله انرژي، نگرش، ارتباط با دیگر 

كشورها و آشنایي بیشتر با حوزه تئاتر جهان است. 

صف هاي طویل مجال نمي دهند

سید علی فالح*

درباره این روبان سیاه كه به سقف آسمان است

وامـــدار از تعــــــزیه
این روبان س�یاه كه به سقف آسمان 
اس�ت؛ تولی�د گ�روه تئات�ر 14 اس�ت. 
نمایش داس�تان ترنج دخت�ر فردی به 
نام اسماعیل شیرازی را روایت می كند. 
اسماعیل ش�یرازی نقش ش�بیه خوان 
ام�ام حس�ین)ع( را ایف�ا می كن�د. در 
لحظه ش�هادت امام حسین)ع( ترنج از 
ترس كش�ته ش�دن پدر از دنیا می رود. 
نقش خوان شمر س�ید مرتضی نام دارد. 
او خ�ود را در مرگ ترنج مقصر می داند. 
عالوه بر آن اسماعیل شیرازی، اطرافیان 
و دوس�تان ه�م او را مقص�ر می دانند. 
اس�ماعیل ش�یرازی به خ�ون خواهی 

سیدمرتضی می آید. سید مرتضی چهره خود را سیاه می كند و...
به گفته س�ید محمد مس�اوات كارگردان این اثر، مهم ترین عنصر 
طراح�ی صحن�ه س�كوی گرد تعزیه اس�ت. این س�كو در نمایش�ی 
باكاركردهای مختلفی استفاده می شود. در جایی این سكوت مفهوم 
حوض، در جایی س�كوی تعزیه، در جایی نیز حوض نمایش روحوضی 
است كه تخته فرشی را روی آن می اندازند. در واقع سكو در این نمایش 
مفهوم تماتیك در نمایش های ایرانی را دارد. از دیگر آكسس�وارهای 
نمای�ش دو صندلی، دو دار قال�ی كه بانو و ترنج می بافند، ابزار و یراق 

تعزیه و... را می توان نام برد.
از ویژگی ه�ای این نمایش نگاه مدرن به اجرای یك تعزیه اس�ت. 
نمای�ش در خالل قص�ه ای كاماًل رئ�ال، فضایی ماورای�ی دارد. هدف 
كارگردان از اجرای این نمایش تعریف كردن قصه در س�اخت نمایش 
ایرانی از جمله تعزیه و... در مسیر درام واقعگرایانه است. به همین دلیل 

در طراحی لباس نیز به رنگ و اله مان های تعزیه توجه شده. لباس 
سیاه عزاداران، لباس سرخ، آبی، لباس سفید ترنج كه نماد 

پاكی اوست.

زبان نمایشی اثر مربوط به ادبیات 
دوره قاجار است. موسیقی تلفیقی 
از فضای ایجاد شده توسط سازهای 
الكترونیك و ساز های سنتی است. 
این فضا باع�ث ایجاد زمینه ای غیر 

رئالیستی می شود.
سید محمد مساوات در شهر تهران 

به  دنیا آمد. وی دارای كارشناسی نقاشی 
و كارشناس�ی ارش�د كارگردانی نمایش 

است. وی از س�ال 1386 با تأسیس گروه 
رادیكال 14 با نویسندگی فعالیت خود را در 

حوزه تئاتر آغاز كرد. به ارتش میرزا ملكم خان 
بلوكی، »آقای بكت، سكته كه فراموش نشود«، آب 

دزدك، الف- داد- گاه- ال- هه- ی و... از جمله آثاری 
است كه كارگردانی كرده است. وی بارها موفق به اخذ 

جایزه از جشنواره های مختلف شده است.
س�ید محمد مس�اوات درباره اهمیت جشنوار 

فجر گفت: »هر جشنواره ای می تواند مؤثر و خوب 
باش�د. فكر می كنم همه هنرمندان جوانی كه 

در جشنواره ها ش�ركت می كنند به دنبال 
اج�رای عمومی آثارش�ان هس�تند. از 

سوی دیگر جش�نواره فجر ویترینی 
برای تئاتر ایران است.«

*    نویسنده و محقق- پژوهشگر 
نمایش های مذهب�ی و آئین های 

عاشورایی

مهم ترین عنصر 
طراحی صحنه 

سكوی گرد 
تعزیه است. این 
سكو در نمایشی 

باكاركردهای 
مختلفی استفاده 

می شود
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مهندس مهدی افضلی عنوان كرد

  حضور دانشگاهیان 

درجشنواره سی ام 
تئاتر  فجر

مریم جعفری حصارلو

ï آق�ای مه�دی افضلی لطفًا  مؤسس�ه توس�عه 
هنره�ای معاصر را برای  مخاطب�ان حرفه ای و عام 
تئاتر معرفی كنید؟ و اینكه مؤسسه اصواًل چه نوع از 

فعالیت های هنری را حمایت می كند؟ 
مؤسسه توسعه هنرهای معاصر در چهار حوزه مرتبط با 
معاونت هنری وزارت ارش��اد فعالیت دارد. در بخش نمایش 
)تئاتر(، هنرهای تجس��می، مد و لباس، موسیقی و بخشی 
هم آموزش. در اساس��نامه این مؤسس��ه مج��وز ورود به هر 
چهار حوزه داده ش��ده است. در حالی كه برخی انجمن ها و 
مؤسسات به طور تخصصی  یكی از این چهار حوزه را دنبال 

می كند. برای نمونه انجمن های نمایش��ی به 
طور خاص به مقوله نمایش می پردازند. 

ï فرایند حمایت های مالی و پشتیبانی 
از جشنواره  تئاتر  فجر چگونه بود؟ 

ما کمتر  در جشنواره ها شركت می كنیم. 
ام��ا در مورد فرآیند همكاری م��ا با دبیرخانه  
جش��نواره تئاتر فجر باید بگوی��م؛  در دورانی 

كه  مسافر آستانه مدیریت كل هنرهای نمایشی را بر عهده 
داش��ت، این پیش��نهاد همكاری، حمایت مالی و پشتیبانی 
ارائه ش��د. علی رغم ت��الش من برای رد این پیش��نهاد، در 
نهایت همكاری ما از چهار و یا پنج ماه گذش��ته آغاز ش��د. 
پس از  معرفی رحمت امینی به عنوان دبیر جشنواره سی ام 
و  با پافش��اری های او این همكاری ادامه یافت. بنابراین طی 
جلساتی ما شرایط و خواسته های خود را عنوان كردیم. دبیر 

جشنواره نیز درخواست های خود را مطرح كرد.
ï هماهنگی ه�ا و تأمین اعتبارات  چگونه صورت 

می گیرد؟ 

ام��ور مالی هماهنگی الزم را انجام داد.در ش��رایط فعلی 
نماینده جشنواره تئاتر فجر جواد رمضانی در مؤسسه مستقر 
است. نماینده مؤسسه نیز در دبیرخانه جشنواره حضور دارد. 
همچنین مدیر كمیته مالی  با انتخاب دبیر جش��نواره امور 
مالی را پیگی��ری می كند. بخصوص هماهنگی ه��ا در امور 
بین الملل ضروری بود. بخصوص در مورد اس��كان، هتل و... 
هنرمندان با نس��یم س��لیمان پور هماهنگ بودیم. در مورد 
بخش  مهمانان بین الملل و شهرس��تانی بهترین هتل ها  را 

در نظر گرفتیم.  
ï جایگاه جشنوار تئاتر فجر و اهمیت آن را چطور 

ارزیابی می كنید؟ 
 جش��نواره فجر در مرحله اول یاد آور ایام 
دهه فجر است؛ از س��وی دیگر پیام انقالب و 
بیداری اس��المی را دارد.  بنابراین بسیار تأثیر 
گذار اس��ت.  از س��وی دیگر ما در طول سال 
تنها یك بار  ش��اهد برگزاری  جشنواره تئاتر 
فج��ر هس��تیم. در این جش��نواره  گروه ها  با 
یكدیگر رقابت می كنند. توانمندی های خود 
را در مقابل داوران، مدیران ارشد  و هنرمندان  
بروز می دهند و  فرصتی برای حضور هنرمندان 
جوان و دیده شدن كارها در طول سال آینده 
اس��ت. در بخش بین الملل  جایگاه هنر تئاتر 
و فرهنگ غن��ی خود را به هنرمندان خارجی 

نشان می دهیم. 
ï ویژگ�ی های ش�اخص جش�نواره 
س�ی ام تئات�ر فج�ر را چط�ور ارزیابی 

می كنید؟ 
حضور پررنگ دانشجویان در كنار اساتید، 
اس��تقبال از نمایش های ایرانی، اطالع رسانی 
وسیع در سطح كش��ور، برگزاری كارگاه های 
آموزشی با حضور اساتید مشهور و صاحب نام 
دنی��ا،  رونمای��ی از تمبر جش��نواره و تقویم 
جش��نواره، همكاری س��ازمان ها و  ارگان های 
مرتبط و هم عرض از  جمله شهرداری، سازمان 
فرهنگی و هنری شهرداری، سپاه پاسداران و... 
از ویژگی های برجسته سی امین جشنواره تئاتر 

فجر است.

گفت و گو

حضور پررنگ دانشجویان 
در كنار اساتيد، استقبال 
از نمایش های ایرانی، اطالع 
رسانی وسيع در سطح 
كشور، برگزاری كارگاه های 
آموزشی با حضور اساتيد 
مشهور و صاحب نام دنيا،  
رونمایی از تمبر جشنواره 
و تقویم جشنواره، همكاری 
سازمان ها و  ارگان های 
مرتبط و هم عرض از  جمله 
شهرداری، سازمان فرهنگی 
و هنری شهرداری، سپاه 
پاسداران و... از ویژگی های 
برجسته سی امين جشنواره 
تئاتر فجر است

مهندس مهدی افضلی مدیرعامل مؤسسه توسعه هنرهای معاصر است. این مؤسسه از حامیان اصلی 
 جشنواره سی ام فجر و تأمین كننده منابع مالی این رویداد بزرگ جهانی است. مهندس 

مهدی افضلی از جانبازان گرانقدر كشورمان و مرد سال های دفاع و خاطره است. بنابر گفته های 
بسیاری از هنرمندان و افراد دست اندركار جشنواره حمایت های مالی، پرداخت اقساط دستمزدهای 

افراد و... توسط مؤسسه هنرهای معاصر سر موقع مقرر و در بسیاری از موارد بی نظیر بود.
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این روبان سیاه كه به سقف آسمان است

عشق و عالیجناب

مار خورده افعی شده

چنگیز خان كمدی الهی جلد دوزخ

 اعترافاتی در مورد زنان



نمای دیگر از عشق و عالیجناب

مراقب گربه باش

شی تال برقص بر مرگ من

 آدم كش

نمای دیگر از نمایش این روبان سیاه كه به سقف آسمان است



مستند دفاع 
مقدس

نمایش »خون رقصه« نوشته و كار رضا صابری برگرفته از 
مصاحبه مطبوعاتی یك دختر19 ساله خراسانی است كه به 
خواس��تگاری  مردی كه جسمًا از 20 درصد حیات بهره مند 
اس��ت رفته اس��ت. دختر با توجه به مخالفت ه��ای خانواده و 
آشنایان دور و نزدیك خود تصمیم می گیرد برای ادای دینی 
كه احساس می كند تمام توان خود را در راه سالمت و آرامش 
همسرش هزینه كند، دختر علیرغم همه تالش هایش در راه 
نجات همسرش می كوش��د ولی در نیمه راه همسرش بر اثر 
جراحات سنگین به شهادت می رسد اما حاصل این پیوند یك 
دخت��ر به نام زینب بر جا می ماند كه م��رد حتی از دیدار این 

دختر محروم می ماند.
نمایش خون رقصه در میان همه آثار مكتوب و غیرمكتوب 
رضا صابری كه عمده این آثار را در صحنه های نمایش شاهد 
بودیم از موقعیت و منزلت خاصی برخوردار است.صابری حاال 
پ��س از این هم��ه تجربه در بازنمای��ی چهره ها و منظره های 
گوناگ��ون انس��انی این بار به نقش گزارش��گری نق��اد در پی 
شناسایی زنی رفته كه این زن حامل اندیشه ها و پیغام بزرگ 
انسانی اس��ت آن هم در ش��رایطی كه معیار های زن جامعه 
جهانی امروز متأس��فانه در جریان س��ود و سرمایه و تبلیغات 
مضر و غیر انسانی جابه جا شده اما اقدام زنانی كه با نگهداری 
اس��وه های جنگ امروز در جامعه مدنی و اس��المی ما پس از 

جنگی 8ساله و نابرابر تبدیل به یك فرهنگ شده.
تئاتر مس��تند یا نمایش مستند،یا مستند سازی،یا نشان 
دادن وقای��ع و اتفاق��ات روزمره، چه این اتفاقات  از گذش��ته 

باش��ند و چه  مربوط به امروز  یک رویکرد اس��ت. آنچه كه ما 
در صحنه های نمایش این نوع مضامین را  به اعتبار تماشای 
یك نمایش مستند شاهد هستیم محصول تخیالت، باورها و 
خالقیت های فردی و جمعی گروهی است كه اگر چه تالش 
دارند عین واقعه را نمایش بدهند اما پوسته وقایع پیش روی 
ماست.در نمایش خون رقصه اگر چه تالش دارد زندگی  توأم 
با درد و رنج یك دختر 19 ساله خراسانی را به سبب پاره ای 
باورها و معتقدات فردی كه عینًا در مصاحبه مطبوعاتی ایشان 
آمده نمایش بدهند اما در بس��یاری از لحظات و صحنه های 
نمایش رد پا و دخالت های نویسنده و كارگردان در تدوین متن 

و سیستم اجرایی نمایش كاماًل مشهود است.
 خون رقصه  نمایشی مستند – داستانی و 
یا همان رپرتر تئاتر كه برگرفته از یك مصاحبه 
مطبوعاتی است. نمایش مستند اگرچه فرزند بال 
فصل تئاتر سیاسی محسوب می شود اما لزومًا 
هر موضوع و مضم��ون با خصوصیات نمایش 
مستند – سیاسی نیست. تئاتر مستند عمومًا با 
تكیه بر گزارش ها، پرونده ها، خاطرات، خاطرات 
اش��خاص، مصاحبه ها، رپرتره��ای روزنامه ها 
و غیره ف��ارغ ازخیال پردازی های ش��اعرانه و 
دخالت های نویس��نده اس��ت. حاشیه پردازی 
غیر واقع و اغراق آمیز در نش��ان دادن واقعه و 
چشم پوش��ی از پاره ای موارد باید با دقت تمام 
نگاه تحلیلگرانه ای داشته باشد. و البته این حق 

برای نویسنده تئاتر مستند محفوظ است كه در پرداخت وقایع 
در قالب نمایشنامه و همینطور در قالب اجرا. واقعه و گزارش و یا 
مصاحبه را بنابر خالقیت های فردی جابه جا كند و فرم  دلخواه 
برای گزارش خود تدبیر نماید. چون اساس��ًا وقایع و گزارشات 
پراكنده اند و این بر عهده نویس��نده است كه به وقایع انضباط 
ببخش��د و از طرفی نویس��نده باید شخص بی طرفی باشد كه 
مقصودش حوادث معمول و یا غیرمعمول مضمون را به صورت 
ساختمانی قابل نمایش و تماشا درآورد. نویسنده در آثار مستند 
و داستانی بایستی نظیر یك نقاد  ورزیده و باهوش عمل كند. 
و در واقع��ه و یا مضمون به تضادها و یا كش��مكش های درونی 
و ظاهری اثر پاسخگوی مخاطب خود باشد. طراحی صحنه از 
جلوه های چش��م نواز نمایش است، به این معنا 
كه ط��راح صحنه، اصغر خلیلی س��ه موقعیت 
جداگانه را ب��رای موضوع نمایش تعریف كرده 
كه به معنای الیه های تو در توی واقعه نمایش 
است. موقعیت های سه گا نه ای كه در موقعیت 
اول آغاز زندگی، در موقعیت دوم نش��ان دادن 
زندگی و در موقعیت سوم نشان دادن تخیالت 
و اندیشه های خانم فدایی. این الیه ها به تعبیری 
همان پوسته های پیدا و پنهان ماجرای زندگی 
این زن است تا به حقیقت آنچه كه در باور های 

خانم فدایی است برسیم.
*  نویسنده، منتقد و بازیگر
عضو انجمن بازیگران خانه تئاتر

نگاهی به نمایش »خون رقصه« 

 نوشته و كار 

رضا صابری- تهران

حامد هوشیاری*

خون رقصه  
نمایشی مستند 
– داستانی و یا 

همان رپرتر تئاتر 
كه برگرفته از یك 
مصاحبه مطبوعاتی 

است

14



چشم انداز و یك نمایش در دقایقي با 
محمد زوار بي ریا 

فینال جام جهاني فوتبال است

ایوب بی نیاز

آق�اي بي ری�ا، »آدمك�ش« از چ�ه ن�وع باف�ت 
دراماتیكي برخوردار است؟

این نمایش بافتي بومي دارد. اتمس��فر شمال كشور را 
بستر رشته اي از رویدادهاي دراماتیكي قرار مي دهد؛ قصه از 
اصل غافلگیري برخوردار است. غریبه اي وارد یك قهوه خانه 
در روستا مي شود؛ در این روستا اتفاقاتي رخ مي دهد. همه 

ذهن ها در چنین شرایطي، متوجه فرد غریبه مي شود!
شما به مؤلفه هاي درام پلیسي نظر داشته اید؟

طبیعتًا مي توان آن را گونه اي از درام پلیسي- معمایي 
نام نهاد. با این حال نمایش در بس��تري رئالیستي حركت 

مي كند.
مثل این كه به واقعگرایي عالقه خاصي دارید...

رئالیس��م یك بحث خاص و با اهمیت در تئاتر اس��ت. 
شاید ما معني آن را بخوبي یاد نگرفته ایم. برخي از جوانان 
از كارهاي رئالیستي ناامید هستند. آنها تصور دارند؛ اتفاق 
خاصي در یك درام واقعگرا بوقوع نمي پیوندد. در حالي كه 
اكثر اس��تادان ما روي واقع گرایي تأكید داشتند؛ به گفته 
آنها نمایش رئالیس��تي كار سختي است. زیرا اگر مخاطب 

نمایش را باور نكند ما باخته ایم!

ش�ما در كارگرداني از چه شیوه اجرایي پیروي 
مي كنید؟

در ش��یوه كارگرداني روي برخي نكته سنجي ها تأكید 
داشتیم. ریكشن، میزانسن، نوع حركت بازیگري ریز دیده 
شده است. میزانسن ها براس��اس خلق لحظه ها و متأثر از 
زندگي بوده اس��ت؛ ما به جاي داستان، زندگي را بر شیوه 
اجرایي اس��توار كردیم؛ جوري كه تماش��اگر از اول تا آخر 

نمایش را ببیند. 
طبیعي اس�ت كه بنابر یك درام 

معمایي اتفاق محور باشید!
بله، منتهي اتفاق داس��تان از مسیر 
معمولي خارج شده و همین امر بر ریتم 
و تمپوي نمایش افزوده است. دستمایه 
داس��تان ضرب آهنگ��ي قش��نگ ایجاد 
مي كند و این ذات ریتم كار است. همین 
مسئله ذهن مخاطب را به اتفاق داستان 

معطوف مي كند. 
چرا به بخش چشم انداز آمدید؟

چشم انداز به گونه اي ضمانت اجراي 

عموم��ي را در بر مي گیرد. با ای��ن حال این بخش یكي از 
س��خت ترین بخش هاست. احساس مي كنم كه این بخش 
بیش��ترین شركت كننده ها را داش��ت. دوستاني از مرحله 
بازبیني كنار رفتند در حالي كه كار آنها قوي بود. حتي در 
میان این گروه ها هنرمندان چهره و سرشناس هم حضور 
داشتند. این نشانگر رقابت شدید در بخش چشم انداز است. 

این بخش شبیه فینال جام جهاني فوتبال است. 
تحلیل شما از سي امین جشنواره 

تئاتر فجر چیست؟
امسال حساسیت خاصي روي انتخاب 
آث��ار وجود داش��ت. كل اكی��پ داوران 
هیچ گونه شوخي نداشتند. من مطمئنم 
جشنواره سي ام فجر بازتاب خوبی خواهد 
داش��ت پیش از این رحم��ت امیني به 
كیفیت محوري اشاره كرده بود و این امر 
واقعًا در انتخاب آثار لحاظ مي شود. به نظر 
من جشنواره با كیفیتي داریم. امیدوارم 
كه آثار بعداً به اجراي عمومي هم  بیایند 

تا مردم هم كارهاي ما را ببینند.

جریان روز

رئاليسم یك بحث 
خاص و با اهميت در 
تئاتر است. شاید ما 

معني آن را بخوبي 
یاد نگرفته ایم. برخي 
از جوانان از كارهاي 

رئاليستي نااميد 
هستند

محم�د زوار بي ریا، متولد 1361 داراي مدرك فوق دیپلم حس�ابداري اس�ت. از س�ال 
1380 وارد حوزه تئاتر ش�د. كارگرداني آثاري همچون ماه در قلب، زیر درخت سیب، 
فانوس هاي كور، س�كوت س�فید و بازیگري آثاري همچون پوكه هاي برنجي، پش�ت 
كالنتري، فانوس هاي كور، حضور سبز آینه ها، سه شنبه 16 بهمن و... در كارنامه كاري او 

جاي اشاره دارد. او با نمایش »آدمكش« به بخش چشم انداز جشنواره امسال آمد. 

15   مجله سی امين
جشنواره بين المللي تئاتر فجر



به گفته ابوترابيان، ویژگي بارز این نمایش بازي متفاوت امير كربالیي زاده 
است. امير كربالیي زاده به عنوان بازیگر كمدي و بداهه ساز شناخته شده 
است. گاهي كارگردان ها در هدایت او تسلطي ندارند. با این حال او در 

بسياري از موارد بخوبي نقش خود را اجرا مي كند

نمایش »مار 
خورده افعي 
شده« قصه اي 
خطي دارد، 
منتها اشكال و 
شگردهاي روایت 
ساختار خطي قصه 
را مي شكند و آن 
را از زمانمندي 
یكنواخت به در 
مي آورد

مدت این اثر 70 
دقيقه است. نمایش از 

ویژگي هاي طنز و تراژدي 
استفاده مي كند. بنابراین 

نمایش حد فاصل ژانر 
 Stop( كمدي ایستا
comedy( و نمایش 

صحنه اي است؛ در نتيجه 
ممكن است تماشاگر به 

گریه بازیگر بخندد، یا 
بالعكس با موقعيت بازیگر 

به گریه بيفتد.«

 مار خورده افعي شده 
به روایت گلبرگ ابوترابیان

 شیرین كاري 
كف اقیانوس

داریوش نصیری*

»نمایش دكور خاصي ندارد. تمام تصویرپردازي ها در ذهن 
اتفاق مي افتد. نقطه خالقیت این نمایش خلق تصاویر ذهني 
است.« گلبرگ ابوترابیان، همانطور كه خود اشاره دارد، نمایش 
مبتن��ي بر روابط علي و معلولي اثري تخیلي را مد نظر دارد؛ 
اثري كه بدون اش��اره به زم��ان و مكان معلومي در پي ایجاد 
تصاویر و تابلوهاي نمایش��ي در ذهن است. او با نمایش »مار 

خورده افعي شده« در بخش مهمان جشنواره حضور دارد.
او اثر خود را مبتن��ي بر انرژي بازیگري تعریف مي كند و 
مي گوید: »میزانسن ها بسیار موجز و كوچك طراحي شده است؛ 
میزانسن ها از حركات بدني، میمیك صورت، حركات دست و 
فرم فیزیك بازیگر سود جسته است؛ نمایش تك پرسوناژ است. 
نورپردازي این نمایش در راس��تاي تأكید گذاري هاي كلیدي 
اس��ت. براي نمونه در پایان نمایش زماني كه بازیگر از صحنه 
خارج مي شود، نور موضعي یك صندلي را روشن مي كند؛ به 
نحوي كه پایان نمایش یك آغاز مجدد است ضمن آن كه زاویه 

دید تماشاگران با نور صحنه یكسان است.
داستان نمایش مارخورده افعي شده مبین یك انسان با تمام 
خصوصیات انساني اش است. او براي انجام خدمت سربازي به 
یك نقطه نامعلوم در اقیانوس آرام فرس��تاده شده است. سرباز 
ش��روع به تعریف داستان زندگي خود براي مخاطبان مي كند. 
او در طول نقل داستان تالش مي كند تا مخاطبان با او همذات 
پنداري كنن��د. ابوترابیان، تحلیل هاي جالبي درباره دهه اخیر 
تئاتر ایران دارد. او بر این باور است كه تئاتر ما در طول یك دهه 
با توسعه چشمگیري روبه رو شده است، یادآور مي شود: من 10 
سال بود كه به دلیل ادامه تحصیالتم در ایران نبودم. زماني كه به 
ایران بازگشتم، متوجه شدم تئاتر ایران در قیاس با دهه گذشته 
كاًل تغییر كرده است. رشد و توسعه تئاتر بسیار محسوس است. 
هرچند این رشد بیشتر در تهران قابل درك است. شاید تئاتر 
شهرس��تان ها چنین ویژگي هایي را ندارد. بنابراین باید فكري 
به حال گس��ترش و رش��د تئاتر در شهرستان ها كرد. مي توان 
گروه ه��اي تهراني را به شهرس��تان ها اعزام ك��رد، با این حال 
عملكرد دبیران جشنواره ها، بویژه دبیر جشنواره فجر تأثیر گذار 
است بنابراین جشنواره ها، بویژه جشنواره فجر سهم بزرگي در 
رشد و توسعه تئاتر ایران داشته و دارد.« گلبرگ ابوترابیان، سال 
1352 در شهر تهران به دنیا آمد. وي داراي مدرك كارشناسي 
ادبیات نمایشي، كارشناس��ي ارشد كارگرداني تئاتر و دكتراي 
فرهنگ شناسي از دانشكده فرهنگ و هنر مسكو است. نمایش 
مار خورده افعي ش��ده شش��مین تجربه كارگرداني اوست. از 
كارهاي او نمایش ساحره، دایي وانیا، زیر نام پ پوشكین، درها به 

هم مي خورند و... جاي اشاره دارد.
* نویسنده و بازیگر

تفسیر
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كشمكش اصلي 
متن كشمكش 
بين مدرنيته 

و سنت است. 
نمایش داراي 
چالشي دروني 

است؛ در نتيجه 
كارگردان در 

اجرا با استفاده 
از سنت ها به 

سراغ ابزار آالت 
مدرن رفته 
است. شاید 
بتوان گفت 

اجراي نمایش 
به شيوه پست 
مدرن نزدیك 

مي شود

به گفته مهران محمودزاده دهبازي، در ش��یوه كارگرداني آدابتا س��یون 
صورت گرفته اس��ت. س��ه س��ال تمرین مداوم این نمایش، طول كشیده 
و آئین هاي جنوب آنالیز ش��ده اس��ت. گاو زرد، عروس قن��ات، آئین غرق، 
خفه كردن )مربوط به  خفه كردن صداي اعتراض حیوانات جنوب(، برچیدن 
آل و... از آئین ه��اي مندرج در نمایش اس��ت. این اث��ر یكي از نمایش هاي 
آئیني نو اس��ت. همچنین از نقاشي و مولتي مدیا به عنوان پیام یك رسانه 

استفاده می شود.
كارگردان 30 س��اله هرمزگان با ش��وقي گرم صحبت مي  كند؛ همچون 
حس جن��وب! او از ابزار و وس��ایل مدرني در نمایش خود اس��تفاده كرده 
اس��ت؛ با این حال نمایش جدید او )شي تال برقص بر مرگ من( در بخش 
تجربه هاي نو، اثر اقتباس��ي، اما بومي شده اس��ت. وي درباره قصه نمایش 
خود مي گوید: »نمایش ش��ي تال برقص بر مرگ من« ایرانیزه شده داستان 
آنتیگونه سوفوكل است. داستاني مبتني بر اتمسفر شهرهاي جنوبي ایران 
و منطبق با آئین هاي آنها اتفاق مي افتد. نقد و بررس��ي نوع نگاه فئودال و 
زمین داري در جنوب در این نمایش لحاظ ش��ده اس��ت. همچون داستان 
آنتیگونه آدابته ش��ده است؛ به جاي طاعون آل به سرزمین داستان آمده تا 
جان ساكنان آن منطقه را بگیرد. كشمكش میان مردمان باالشهر و پائین 
شهر رخ مي دهد. برادر زاده كد خدا مي میرد. گروهي موافق دفن او و گروهي 
مخالف هستند. »آشي یات«- آنتیگونه این نمایش- جسد را دفن مي كند. 
كدخدا او را دستگیر و زنداني مي كند. از سوي دیگر آل جان افراد بیشتري 
را مي گیرد. روس��تائیان رفتارهاي كدخدا را مسبب آل مي دانند. »سهرو« 

-ایسمنه- دس��ت به اعتراض مي زند. كدخدا براي رفع اعتراضات، سهرو را 
عروس قنات مي كند. عالوه بر س��هرو »شي تال« -هایمن- نامزد آشي یات 
نیز معترض است. كدخدا تالش مي كند تا پسرش هرگز با آشي یات ازدواج 
نكند. قنات به دلیل خشكسالي آشي یات را مي بلعد. این واقعه باعث مرگ 

شي تال و دیوانگي سهرو مي شود.
با این حال كش��مكش اصلي متن كشمكش بین مدرنیته و سنت است. 
نمایش داراي چالش��ي دروني است؛ در نتیجه كارگردان در اجرا با استفاده 
از س��نت ها به س��راغ ابزار آالت مدرن رفته است. شاید بتوان گفت اجراي 

نمایش به شیوه پست مدرن نزدیك مي شود.
مه��ران محمودزاده دهبازي در كارگردان��ي خود تالش كرده تا نمایش 
ب��ر محوریت بازیگران باش��د. ب��ازي بازیگران در یك اندازه دیده ش��ود. او 
مي خواه��د بازیگران توانایي ه��ا و انرژي خود را رها كنند و تنها یك بازیگر 

فوكوس نداشته باشد.
او تجربه گرایي را شناس��نامه بخش��ي مي داند ك��ه در آن حضور یافته 
اس��ت و یادآور مي ش��ود:  بخش تجربه هاي نو به دلی��ل وجود خالقیت در 
همه زمینه ها، تمام س��لیقه ها و... نگاه روز را در بر مي گیرد. در واقع نوعي 

تجربه گرایي در آن لحاظ شده است.
مهران محمودزاده دهبازي، سال 1360 در رودان هرمزگان متولد شد. 
وي داراي مدرك كارشناسي ارشد كارگرداني تئاتر است. دهبازي در سال 
1376 ب��ا بازیگري فعالیت خود را در ح��وزه تئاتر آغاز كرد. او نمایش هاي 
خرس، گفت وگو پس از یك خاكسپاري، آرامش از نوع دیگر، آدم آدم است، 

مونولوگ، در مزارع توتون و... را كارگرداني كرده است.

1000 روز با خورشيد جنوب
گفت وگوی تحلیلی

 تمرینات 3 ساله شي تال 
از زبان مهران محمودزاده دهبازي

نرگس علیزاده
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درباره نمايش »اعترافاتي در مورد 
زنان« به كارگرداني رامين رخ فروز

 عشق آبي است
یا نه

مادر این نویسنده برایش همسري انتخاب كرده 
است، نویسنده با این ازدواج تا مرز جدایي و ازدواج 
مجدد مي رود. او در نهایت عشق را كشف مي كند و 
همین عامل نقطه اعتالي شخصیت پردازي كاراكتر 

نویسنده در داستان است.
كارگردان براي توصیف لحظه ها، براي برش ها و 
تقطیع هاي بیاني و نمایش��ي بی��ش از هر عاملي بر 
عنص��ر نور تكیه دارد. نورپ��ردازي در این نمایش نه 
بخش تكمیلي و عرضي بیان بلكه به منزله یك هدف 
بیاني در طول شكل اجرایي قرار مي گیرد. بنابر گفته 
رامین رخ فروز، تغییر فضاها با رنگ نشان داده مي شود. 
در هر صحنه یك رنگ از اهمیت ویژه  برخوردار است. 
صحن��ه اول رنگ زرد، صحن��ه دوم رنگ قرمز، صحنه 
آخر با مفهوم رس��یدن به عش��ق با رنگ آبي محوریت 
مي یاب��د. هر چند هرگ��ز به رنگ آبي با مفهوم عش��ق 
نگاه نش��ده اس��ت. یك نوع معناگریزي رنگ در كل اثر 
مشاهده مي شود. نگاه روانشناسي و معناگرایي معمول در 
هم شكسته شده است. حتي مفاهیم رنگ ها در بسیاري 
از كتاب ها از جمله مباني رنگ ایتن، ساختارشكني شده 
است. نمایش قصد دارد با استفاده از فضاي دایره گونه یك 

درام مدور را طراحي كند.
 اگ��ر م��ا هم از همی��ن تلق��ي دوار كارگ��ردان درباره 
ویژگي هاي ساختارشكني رنگ و نمادهاي دیداري گردشي 
180 درجه به حرف هاي »یوجینیو باربا« داشته باشیم، با 
س��نتز گفتاري او روبه رو مي شویم؛ این كه آیا بحث انسجام 
بیان نمایشي با معناگریزي هاي متعدد، پارادكس هاي بیاني 
و شالوده شكني در كلیشه هاي مفهومي رنگ و تصاویر دچار 
صدمه نمي شود؟ آیا به قول باربا »قطب به هم پیوستگي« و 

»قطب همزماني« به توازن مد نظر او مي رسد؟
اول از هر چیز مطالعه و پژوهش رامین رخ فروز در زمینه 
روانشناسي و شخصیت رنگ ها قابل تقدیر است، با این حال 
جمع بندي این سازه هاي متقابل گاه از حدود و مرزهاي زبان 
خارج مي شود وگرنه تالش كارگردان براي بیاني متفاوت و 

تأثیرگذار جاي تأمل دارد.
 *  منتقد و روزنامه نگار
عضو كانون ملي منتقدان تئاتر ایران

هاتف جلیل زاده*
»یوجینیو باربا« تلقي قشنگي از تئاتر 
مدرن و سنتي دارد كه شاید نگریستن از 
ای�ن زاویه دید به نمای�ش »اعترافاتي در 
م�ورد زنان« خالي از لطف نیس�ت. باربا بر 
این باور اس�ت تفاوت بین تئاتر مبتني بر 
یك متن نوشته ش�ده یا هر اجراي مبتني 
بر متن از پیش تدوین یافته اي كه به عنوان 
چارچوب میزانس�ن به كار گرفته مي شود و 
تئاتري كه تنها متن قاب�ل اعتناي آن متن 
اجرای�ي اس�ت، به خوبي تف�اوت بین تئاتر 
»س�نتي« و تئاتر »نوین« را نش�ان مي دهد. 
این تفاوت بویژه هنگامي سودمندتر مي شود 
كه م�ا بخواهی�م از طبقه بن�دي پدیده هاي 
مدرن تئاتري به سوي تحلیل میكروسكوپي 
یا بررسي كالبدشكافانه حیات دراماتیك، یا 

دراماتورژي حركت كنیم.
تنها چیز زیانباري كه ممكن اس�ت پیش 

بیاید فقدان توازن بین این دو قطب است.
»نمای�ش اعترافات�ي در م�ورد زن�ان« 
یاراحم�دي  محمدامی�ر  نوش�ته هاي  از 
به كارگردان�ي رامین رخ ف�روز و از تولیدات 
اس�تان سیستان وبلوچستان است؛ اثري كه 
معرفي ش�ده منطقه 6 هرمزگان اس�ت. این 
نمای�ش ب�ا واكاوي دغدغه هاي مدرن بش�ر، 
خأل ها و چالش  فراس�وي مدرنیته و س�نت در 
تأثی�ر، تعامل و حتي تقابل بامفهوم عش�ق در 
پي ارائه چهره عمیقي از انسان است.محوریت 
زندگ�ي ی�ك روزنامه ن�گار اگر چ�ه در قالب 
عیني نمادي كالس�یك از دنیاي رسانه اس�ت 
اما اشاره اس�تعماري به پرتاب انسان كهن به 
دوران رس�انه و س�رعت برق آساي پدیده هاي 
ژورنالیستي و ارتباطي است. این روزنامه نگار 
درباره حقوق زنان مي نویس�د. این وضعیت از 
یك سو نمودي از پیامدهایي است كه همواره 
در دنی�اي صنعتي و مدرن ام�روز مي بینیم، از 
س�وي دیگر رها نشدن از بحث سنت و مراسم 
خاص اجتماعي است كه  در برخي موارد گریز 

از آن هم مقدور نیست.

میز نقد
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بحث ابراهیم پشت كوهي در تورق كمدي الهي
روز روح جزیره نواخت

ساالر قیمتی

نمایش كم��دي الهي جلد دوزخ برگرفته از كمدي 
الهي دانته اس��ت. اثر، بازنویسي شده و در قالبي مدرن 
اجرا مي ش��ود. نمایش داستان مش��خصي ندارد بلكه 
نمایش قصد دارد تجربه انس��اني را به تماشاگر نشان 
دهد. درام بر مبناي فضا سازي شكل مي گیرد. كارگرداني 
این اثر، كوالژي از سبك ها و شیوه هاي مختلف تئاتري 
اس��ت. بنابراین س��بك »تركیب��ي« و از تئاتر بي چیز، 
تئاتر خشونت، تئاتر ابزورد، تئاتر میني مالیستي، تئاتر 
فیزیكال و... ش��كل یافته است. كارگردان معتقد است 
هنر امروز كوالژي اس��ت بنابراین هر اثر هنري شكل 
جدیدي از تئاتر را باید پیش��نهاد كند. در نتیجه تئاتر 
از هارموني اجزاي تش��كیل دهنده آن تش��كیل شده 
اس��ت. مهم ترین اله مان در طراحي صحنه دو عالمت 
به عالوه اس��ت. به گفته ابراهیم پشت كوهي، فضاهاي 
خالي، مربع هاي كن��اري كه با خاك هاي رنگي جزیره 
هرمز پوش��یده شده، مبین دوزخ هستند. ضمن آن كه 
از دو نور قرمز و آبي استفاده مي شود. صحنه در شكل 
اجرایي، به دو بخش تقس��یم شده است؛ در هر بخش 

برخي از بازیگران بازي مي كنند.
ابراهیم پش��ت كوهي، این اث��ر را در بخش مهمان 
جشنواره روي صحنه برد، نمایش در عین حال ساختار 

موسیقایي نیز دارد.
موس��یقي نمای��ش از س��ازهاي الكترونی��ك و در 
عین حال س��ازهاي بومي هرم��زگان، تنبیره )یكي از 

قدیمي ترین س��ازهاي زهي جهان( تش��كیل شده 
است. همچنین موسیقي بعضي بخش ها انتخابي 
است. ش��یوه كارگرداني پش��ت كوهي بر مبناي 
تجربه گرایي است. در عین حال نگاه پست مدرن 

به متن، خرده روایت ها، استفاده از آئین  و اسطوره هاي 
جنوب و... را نیز مدنظر قرار مي دهد. وي در اجراي این 

متن از عناصر بومي و مدرن سود جسته است.
ابراهیم پش��ت كوهي درباره اهمیت جشنواره فجر 
مي گوید: »جش��نواره فجر در واقع ضیافت تئاتر ایران 
اس��ت. بویژه بخش بین المللي دارد. هرچه آن بخش را 
گسترده كنیم، به كارهاي شاخص تري مي رسیم. آنچه 
اهمیت دارد ش��اید یك آرزو باشد. اي كاش روزي آثار 
منتخب جشنواره فجر در طول سال بعد در تمام نقاط 

ای��ران به صورت م��دت دار اجراي عمومي 
داشته باشند.«

او سال 1355 در شهر 
متولد  بندرعب��اس 
داراي  وي  ش��د. 
م��درك درجه 2 
هنري ی��ا معادل 
لیس��انس  ف��وق 
است. پشت كوهي 

همزمان با تأسیس 
گروه تي ت��ووك در 

س��ال 1376 وارد حوزه تئاتر ش��د. از آثار وي مي توان 
ب��ه وقتي م��ا برمي گردیم، ب��ا دو پاي آوی��زان مانده، 
حقیقت العش��ق في برهوت المعرفت، تنها س��گ اولي 
مي دان��د چرا پارس مي كند، مكب��ث، فروش یك روح 
سركش و... اشاره كرد. بهترین كارگرداني جشنواره فجر 
1378، برگزیده جش��نواره هرمزگان، برگزیده بخش 
تجربه هاي نو جش��نواره فجر در سال 1388 و 1389 

و... دركارنامه حرفه اي او دیده مي شود.

كارگرداني این اثر، كوالژي 
از سبك ها و شيوه هاي 

مختلف تئاتري است. 
بنابراین سبك »تركيبي« 

و از تئاتر بي چيز، تئاتر 
خشونت، تئاتر ابزورد، 

تئاتر ميني ماليستي، تئاتر 
فيزیكال و... شكل یافته 

است
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مردم ایران بسيار روشنفكر و با 
هوش در عين حال بسيار مؤدب، 

مهربان و مهمان نواز هستند. ما زمانی 
كه با هم در خيابان قدم می زنيم 

متوجه كنجكاوی، درک و شعور مردم 
ایران می شویم. در حالی كه در 

فرانسه هرگز مردم كنجكاو نيستند

صحنه 
پایان

ï موضوع و تم نمایش ترکیب دو زمان چیست؟
ترکیب دو نمایش با همدیگر است. دو نمایش درباره دو شخصیت که می خواهند 
پ��رواز کنند. یکی از موضوعات این نمایش رابطه بین این دو ش��خصیت، ماجراها و 

سفرهایشان است. دیگر آن که آنها به دنبال جذب و جلب توجه تماشاگران هستند.
ï به  نظر می رسد از ویژگی های سوررئالیستی استفاده کردید. چرا؟

بله. زیرا این دو دلقک مدام در تخیل و رؤیا به سر می برند. ما می خواستیم فضای 
رؤیا وتخیل آنها را به مخاطب تقسیم کنیم.

ï بنابراین به هم ریختگی زمان و مکان مبین نام اثر بود؟
بله. ما دقیقًا این مفهوم س��یالیت زمان و مکان را در نام اثر به کار بردیم. ضمن 
آن که این مسئله باعث طراحی نور، موسیقی و آکسسوارهای کوچک شد. از جمله 

موشک های کوچک کاغذی که روی صحنه وجود دارد.
ï چرا از تکنیک  بداهه سازی استفاده کردید؟

هدف نهایی ما رو در رویی و جلب توجه تماشاگران بود. بنابراین دو بازیگر با هر ترفندی در تالش هستند تا توجه 
مخاطب را به خود جلب کنند. با این همه نمی توان گفت صرفًا با بداهه سازی نمایش اجرا شد. بلکه ما ساختار نمایشی 

را نیز حفظ کردیم.
ï برداشت شما از ایران و هنر ایرانی چیست؟

می کنند.همه دنیا ایران را به عنوان کشوری با فرهنگ می شناسند و کتاب های ادبی ایران را خریداری 
ï ایرانیان را چگونه ارزیابی می کنید؟

مردم ایران بسیار روشنفکر و با هوش در عین حال بسیار مؤدب، مهربان و مهمان نواز 
هستند. ما زمانی که با هم در خیابان قدم می زنیم متوجه کنجکاوی، درک و شعور مردم 

ایران می شویم. در حالی که در فرانسه هرگز مردم کنجکاو نیستند.
ï علت حضور شما در جشنواره تئاتر فجر چیست؟

اواًل س��ی امین دوره برگ��زاری آن قاب��ل تأم��ل ب��ود. دوم آن ک��ه 
تمایل داریم ما ی��ک جش��نواره بین المللی و جهانی اس��ت و 
که در جش��نواره های بین المللی بر دانش��مان 
بیفزایی��م. ضمن آن که یک��ی از بزرگ ترین و 

معروفترین جش��نواره های تئاتری آسیاس��ت. 
اساس��ًا ما این جش��نواره را با حض��ور پیتر بروک با 
نمایش ماهاباراتا و حضور ش��کوه نج��م آبادی در 
آن می شناسیم. مسئله دیگر آن که هنرمند باید در 

جریان های هنری دنیا قرار بگیرد. ما همواره عالقه مند 
هس��تیم که برای اف��رادی با فرهنگ ه��ای متفاوت 

نمایش مان را اجرا کنیم.

مارتز فیلیپ پاسکال در گفت وگو با مجله تئاتر

تهران كنجكاو و باهوش بود!

تحق��ق حقوق صنفي به زم��ان نیاز دارد. 
هم اكنون، چیزي در حدود س��یزده س��ال از 

شكل گیري خانه تئاتر مي گذرد. 
خان��ه موس��یقي، خان��ه گرافی��ك، خانه 
هنرمن��دان و... طي این س��ال ها، تالش هایي 
را براي حمایت از هنرمندان عرضه كرده اند. 
این نهادهاي صنفي، در برخي زمینه ها موفق 
بودند، در برخي زمینه ه��ا نه! خانه تئاتر نیز 
فعالیت هایي را شكل داد. یكي از آن فعالیت ها 

ایجاد قرارداد تیپ است. 
ق��رار داد تیپ در دو بخش قابل بررس��ي 
اس��ت. بخش اول شكل قرارداد و بخش دوم، 
درجه بندي اولیه دستمزدهاست. تقسیم بندي 
مبناي دس��تمزدها براساس دسته بندي هایي 
كه حدود ش��ش سال طول كش��ید، صورت 

گرفت. 
ای��ن طرح ی��ك س��ري ایرادهای��ي دارد. 
ما س��االنه براس��اس ت��ورم مبلغ��ي را به آن 
اضافه مي  كنیم. براي مثال، دس��تمزد بازیگر 
درجه یك، داراي لیس��انس این رشته ضمن 
مشخصه ش��هرت و اعتبار، 5 میلیون و 400 
هزار تومان اس��ت.  این مبلغ براي س��ي اجرا 
و دو ماه تمرین اس��ت! هنرمندي با س��ابقه 
سي سال و براي سه ماه كار 5 میلیون و 400 
هزار تومان مزد مي گیرد. فراموش نكنیم كه 
این شرایط كاري، مستمر نیست، پنج درصد 

هم بیمه كسر مي كند. 
بازیگر درجه یك، اگر نهایت دو كار هنري 
در س��ال داش��ته باش��د، 10 میلیون تومان 
دریاف��ت مي كند. این 10 میلی��ون تومان را 
تقس��یم بر 12 ماه كنیم، دس��تمزد ماهانه او 
چقدر اس��ت؟! البت��ه در پرداخت 
دستمزدها، تأخیر بسیار هم وجود 
داش��ت. با ای��ن ح��ال، هم اكنون 

تغییراتي رخ داده است.
 اخی��راً قراردادها، پیش از ش��روع 
تمرین بسته مي شود یا مدت زمان كمتري 
ب��راي پرداخ��ت الزم دارد. ام��ا اساس��ًا كف 
دستمزدها كم اس��ت و بخشي از 

آن را به گیشه ربط مي دهند!

طالي زمان 
و دستمزد 
بازیگران

دفتر صنف

ایرج راد
گفت وگو به فرانسوی

 اسعد کرم ویسه

مارتز فیلیپ پاسکال نویسنده و بازیگر کمدی در فرانسه زندگی می کند. او در 17 سالگی 
با بازیگری در نمایش های کمدی فعالیت های تئاتری خود را آغاز کرد. وی دارای مدرک 
کارشناسی ارشد تئاتر است. پس از پایان تحصیالتش به مدرسه بین المللی ژاک  لوکوک 
در فرانس�ه رفت. او بیش�تر به تئاتر تجربی معتقد است. بنابراین نمایشنامه هایش را به 
صورت بداهه گویی می نویسد. او نمایشنامه »ترکیب 2 زمان« را با همکاری برنارد جیمز 
کالینز نوشته اس�ت. فیلیپ مارس مدت 6 سال به صورت تجربی در حوزه تئاتر فعالیت 
داشته است. این دو در سال 1992 با یکدیگر همبازی بودند و سپس با یکدیگر به بحث و 
گفت وگو درباره بازیگری پرداختند. آنها به دنبال درک جدیدی از بازیگری در نمایش های 
مدرن هستند. این دو تا کنون سه نمایش را با همدیگر نویسندگی و اجرا کرده اند. این 

گفت وگو حاصل گپی دوستانه با این دو کارگردان و بازیگر به زبان فرانسوی است.

20



أن مس��رحية “ ياقاصد س��لطان 
الغرباء “ مقتبسة من مراسم عزاء 
ش��هادة العب��اس )ع( اخ��و االمام 
الحس��ين )ع( . حيث يس��مع شمر 
وهوفي خلوة ص��وت العباس )ع( 
كنج��وی تحم��ل له عذاب��ا يحرق 
وجدانه النائ��م ويكون هذا محمال 
لتذكر ماجری كما يری ذلك شمر 

ذاته في قرارة نفسه . 
فالسياق الكلي للرواية هو تعثر شمر 
في الذهاب الي محاربة العباس )ع( 
حيث انه عند م��ا يالقيه يطلب منه 
االلتحاق  بجيشه ، محاوال ترغيبه 
علي ذل��ك  بتقديم م��ا يمكنه من 
مقترح��ات و اغواءات لكن العباس 
)ع( يرف��ض كل ما يقترحه  عليه و 
في النهاية يبدأ القتال بينهما ونشهد 
اراقة دماء العب��اس الزكية مدافعا 
عن الحق و الحقيقة . التصميم الكلي 
لهذه الرواية مقتبس من استشهاد 
العب��اس )ع( وحت��ي االش��عارو 
االحاديث التي تطرح في الرواية تم 

انتخابها من رواية االستش��هاد نفس��ها ، لكن ما يجري من حوادث 
كصراع شمر مع نفسه استعملت بتغييرات عن نص الرواية االصلية ، 
كذلك الجدال الذي يدور بين شمر و ابن سعد للموافقة علي القتال او 

عدم الموافقة استبدل هنا بجدال شمر مع نفسه . 
وقد حاول الكاتب  “محس��ن رنجبر”في هذه الرواية ان يس��تفيد من 
اصل رواية االستشهاد كمصدر بالقوة للوصول الي الصورة االجرا 
ئية للدراما حيث لن تكون في النهاية نفس مراس��يم العزاء االعتيادية 
. ومن جهة اخري ليس باالمكان اعتبار المراس��يم في ش��كلها الكلي 
مسرحية بالمفهوم العصري ، فاس��تطاع الكاتب المنفذ ان يصل الي 
صورة مستقلة من التنفيذ للموضوع الذي اختاره حيث استطاع القيام 
بذلك ببراعة وقدم اجراءا حسنا . وفي هذه المسرحية كان من المرجح 
الوصول الي ينابيع المعاني المس��تقرة في مراسيم العزاء من خالل 
مسيرتها التاريخية وتم تصوير ذلك ببراعة وجمال فائقين ومن النا 
حية التنفيذية تم تقديم اجراء لطيف  اس��تطاع فيه الحفاظ علي اصل 

المراسيم حفاظا جيدا . 

وقد اجتهد في هذا العمل اال يخرج 
عن اساليب المس��رح المعهود ة و 
المواقف المس��ر حية تحمل الروح 

الشرقية في طياتها 
ويمكن اعتب��ار موضوعي الماء و 
الم��رآ ة عاملين لتوحي��د االجزاء 
المختلفة مع اعتبارهما  مش��يرين 
الي الطهر كذل��ك باالمكان تصور 
انعكاس القبح ف��ي المرآة ايضا  و 
اعتباران القطعات المتناثرة للمرآة 
ترمز لذلك كما بامكانها ان تزيد من 
العجب عند البعض كما يشاهد شمر 
نفس��ه فيها . كما يمكننا ان ننسب  
للماء والمرآة اللذين يأتي مفهومهما 
معا حس��ب العادة كمؤشرين الي 
انفتاح النصيب و ال��ي النور وكما 
نري ان المرآة في هذه المسرحية 
ترينا تارة بالط الشمر حيث تجعله 
يفيق من غفلت��ه احيانا ونجد تارة 
اخري صورة الطهر للماء و النهر و 

المرآة الي جانب العباس )ع( .
وفي ختام المس��رحية نشاهد منعة 
العباس )ع( ورفضه لشمر و وقوع القتال و في النهاية استشهاد العباس 
)ع( ولكننا نشهد في هذه المسرحية حربا غير مألوفة بالمعايير المادية ، 

فالحرب هنا بين الخير و الشر ، و السالح فيها روح اكثر منها مادة 
وجس��ما . والذي يبرز امام اعيننا ليست بسالة و بطولة العباس )ع( 
ب��ل هي صموده اعقيدي و عصمته وهذا هو ما يس��تدعي اهتمامنا 
لذل��ك يجب ان ال تكون الحرب هنا قتاال كالمعهود بل تم اظهار ذلك 
بحركات مسرحية تبين لنا عمق االيمان المستقر خلف هذه الحركات 
المعبرة عن عمق االيمان المتجذر الذي حاول محسن رنجبر تبيينه 
بمعونة الممثلين في هذا االجراء وكان موفقا في ذلك ، وعندما يأتي 
دور استش��هاد العباس )ع( نالحظ ان الشهادة هنا ليست موتا وانما 
هي بداية ونمو آخر ، فدمه الطاهر يؤدي لوالدة اخري لورود تبدو في 

النهاية انها اخضرت واينعت علي بدن العباس )ع( و الحق ان 
عناصر الداللة في المسرحية انما تدل علي هذا المدعي .

كاتب و منتقد و ممثل – من اعضاء مركز الممثلين لبيت المسرح - 
حامد هوشياري 

“رائحة الیاسمین في االرض ثانیة “
دراسة الرواية في مسرحية “ يا قاصد سلطان الغرباء “ كتابة و اجراء “ محسن رنجبر “ 
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These days it is interesting to 
watch ‘Pardehkhani’ perfor-
mances themed on the 1979 
Islamic Revolution and ‘Sacred 
Defense’--the resistance put up 
by Iranians during the 1980-88 
Iraq-Iran war. 
Pardehkhani is a form of 
‘Naqqali’, traditional Persian 
performance dedicated to tragic 
stories of Muslim leaders espe-
cially the Shiite imams.
Distinguished performers of 
Naqqali such as Master Abol-
hassan Mirza-Ali, Master Mo-
hammad Ahadi, masters Rasoul 
and Mohsen Mirza-Ali and 
Master Abolfazl Varmazyar 
have had many such perfor-
mances. 
Varmazyar performed ‘Fajr-e 
Muhammadi’ (Dawn of Prophet Muhammad (Peace Be 
upon Him)) at City Theater’s Main Hall during the on-
going 30th Fajr International Theater Festival.
“This year, the festivities for the 33rd anniversary of the 
1979 Islamic Revolution coincided with the birth anni-
versary of Prophet Muhammad (PBUH). Thus the per-
formance begins with the advent of Islam and then turns 
to the Islamic Revolution,” Varmazyar said.
The artist said his Pardehkhani is exclusive for the 30th 
Fajr Festival, and this is the first time such a story is 
narrated.
Varmazyar has made use of a 3.5x2.5 square meter 
wall, designed by Farshid and Arash Lotfi, to perform 

the show. “It features modern 
design techniques as well as 
ancient elements which appeal 
to the audience. The play is also 
inspired by poems by Jannati-
Ataei, Elhami-Kermanshahi 
and even the classical Persian 
poet Abolqasem Ferdowsi,” he 
said.
‘Fajr-e Muhammadi’ depicts 
the social and political condi-
tions in Saudi Arabia during 
the time Prophet Muhammad 
was born. As Varmazyar puts, 
“this is similar to Iran’s condi-
tions before the victory of the 
Islamic Revolution. Indeed, 
the advent of Islam in the Arab 
world is analogous to the dawn 
of Islamic Revolution in Iran. 
And, Abraha in the Year of the 

Elephant (570 AD) represents the dictatorship during the 
reign of the Pahlavi regime.”
Commenting on the performance, he said, “Prophet Mu-
hammad (PBUH) was born at a time when there was no 
sign of the religions of Abraham, Moses and Jesus in the 
world. God had promised that he will always send his 
revelations to people through his messengers. Thus, in 
the Year of the Elephant, Prophet Muhammad (PBUH) 
was born.”
“The 1979 was quite like the year Prophet Muhammad 
(PBUH) was born. The bullying regime was destroying 
the nation, but it collapsed following the victory of the 
Islamic Revolution,” he concluded.

The Sound of 'Fajr-e Muhammadi' 
Reverberates
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Salute to the 30th Scene 
When you sit behind an old worn desk in a newspaper office in an old 
street of Tehran; and read interviews with artists of the three last genera-
tions, you will indeed praise them.   
Iranian theater in the past three decades has done a great job. Theoretic 
information, knowledge, and use of modern techniques as well as a dif-
ferent artistic language, has made distinguished stars out of the artists of 
our generation. 
One may have a semiotic interpretation of the geometrics of the stage, 
while another may present a simple poetic adaptation of logic or math-
ematics for the audience.  
The 30th Fajr Festival has three characteristics, namely commitment, 

technique and theory. These elements are rare for such an occasional event. Folklore Theater 
has also a lot to say. This theatrical form, with the help of young and energetic artists, is flour-
ishing and will broaden its horizons in the modern Iranian theater! 
Street Theater is also influential. Many creative ideas are formed on the street, in front of the 
audience and their world and dreams. The border between life and play is lifted; fascinated by 
a story, a passenger becomes part of the play. Street theater as a complement to stage theater 
appeals to the audience.
 A review of the works by Iranian youth participating in the 30th Fajr Festival was a great 
honor. As a representative of one of the theatrical troupes, affiliated to Iranian press, I cherish 
the nostalgic memory of this professional event as the best during my working period. 
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