
روزنامه داخلی بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استان فارس                                                                                                                                                                                                     شماره 3 - 23 شهریور 1396

آبی ترین آسمانی زمین

روایتی از جنگ، بدون شعارزدگی

سون سی فیلم نامه ای
 که نمایش شد

نمایش سون سی در سومین روز از جشنواره 
تاالر  صحنه  روی  بر  فارس  استانی  تئاتر 

استاد الیق به اجرا در آمد. 
این نمایش محصول شهرستان کازرون است 
نویسندگی  و  راوش  مجتبی  کارگردانی  با  و 

علی دل پیشه به جشنواره راه یافته است.
نمایشنامه  این  انتخاب  درخصوص  راوش 
دوستان  از  یکی  نوشته  سی  سون  گفت: 
نزدیکم به نام علی دل پیشه است که در چند 
سال اخیر عمده کارهای او را اجرا کرده ام. 

وی با اشاره به اینکه این نمایشنامه در اصل 
فیلمنامه بوده است و بعد در قالب نمایشنامه 
نوشته شده، بیان داشت: تقریبًا دو سال پیش 
نوشتن این نمایشنامه را شروع کردیم و پس 
قرار  بازبینی  مورد  بار  چندین  متن  آن،  از 
گرفت تا اینکه امسال توانستیم این اثر را به 

جشنواره برسانیم.
کارگردان این نمایش سون سی را اثری در 
ژانر مقاومت معرفی کرد و خاطرنشان کرد: 
و  ایران  جنگ  از  هایی  مشخصه  تئاتر  این 
عراق دارد؛ اما بیشتر در محور مقاومت است.

مجتبی  معطری،  فاطمه  نمایش  این  در 
راوش، میالد شهابی، سامان مختارزاده، علی 
دهقان زاده و  امید دانشوران به ایفای نقش 

پرداخته اند.

تب و تاِب شهریورِی بچه های نمایش
در انتظار اعالم نتایِج بیست و هشتمین جشنواره تئاتر فارس

سعیدرضا خوش شانس بازخوان جشنواره:

از ادبیات نمایشی 
حمایت جدی نمی شود

 زیر تیـــــغ
 نقـــد!

یک دقیقه روزمرگِی 
تئاتر مرودشت 

در تماشاخانه سپاسدار

رضا مهدی زاده، داور جشنواره تئاتر استان فارس:

از تئاتر شیراز 
توقع بیشتری داشتم

روایتی از جنگ بدون شعارزدگیظهور بازیگران جدید
سمیرا متین نژاد: از منتقد جشنواره بیست و هشتم تئاتر استانی فارس درخصوص 
جشنواره امسال پرسیدم. یوسف آفرینی که دو سال پیش نیز با عنوان منتقد در این 
بهتر  با دو سال گذشته  درمقایسه  را  داشت، جشنواره شهریور 96  جشنواره حضور 
ارزیابی می کند و می گوید: امسال کارها به لحاظ کیفی رشد کرده است؛ البته این 
به معنای رسیدن به وضعیت ایده آل نیست، بلکه تنها در مقایسه با دو سال پیش 

می توانم نمره بهتری به آن بدهم. 
وی دیگر ویژگی جشنواره را ظهور و حضور بازیگران جوان و جدیدی می داند که 
با توانمندی بسیار به بدنه تئاتر فارس افزوده شده اند و ادامه می دهد: تعدادی از 
بازیگرانی که قبال کم کار بوده اند، امسال با موقعیت تازه ای وارد جشنواره شده اند، 

گویی پای ثابت تئاتر استان هستند.
آفرینی در پاسخ به این پرسش که فراوانی کدام ژانر در جشنواره بیشتر بود، بیان 
کرد: در این جشنواره از هر تم و ژانر نمایش دیدم؛ ولی فکر می کنم بیشتر به این 
سمت می رویم که براساس مشکالت و مسائل اجتماعی اثر نمایشی تولید می کنید؛ 
با پدیده ای  برای مثال در نمایش آگورا که در فضایی پسامدرن شکل می گیرد، 
روانشناختی با عنوان »آگورافوبیا« مواجهیم که درواقع نوعی اختالل روانی است که 
با عنوان بازارهراسی ترجمه شده است و با »سوشال فوبیا« قرابت دارد. کسانی که از 
این اختالل رنج می برند، نمی توانند در فضاهای باز و بین مردم تردد کنند و درنتیجه 

در خانه هایشان منزوی می مانند. 
وی می افزاید: امروزه یکی از گرفتاری های دنیای پسامدرن اختالالتی است که ما 
به صورت پرتکرار در جامعه میبینیم و این خوب است که کارگردان و نویسنده توانسته 
اند تئاتر را به سمتی ببرند که با مناسبتهای دنیای امروز گام به گام و همسو شود. 
این منتقد تئاتر معتقد است وجود دیگر آثاری با تم اساطیری و در فرمت کالسیک 
نیز در جشنواره حضور دارد که با فضای جامعه امروز 
سازگار است او به اثر روایت ها حاکی از آن است 
اشاره می کند و می گوید: در این اثر تم اصلی 
خیانت است؛ هرچند با فرم و پرداخت آن موافق 
نفس  اتمسفری  در  محتوا  لحاظ  به  اما  نیستم؛ 
می کشد که مسئله انسان امروزی است و این 
جذاب است. اینکه به همین سمت برویم و تئاتر 
با  بتواند  که  دهیم  قرار  بندی  دسته  یک  در  را 
جامعه امروز همدلی کند و از واقعیت روز 
دور نشود، دستاوردی با ارزش است.

و  بیست  جشنواره  حال  آفرینی 
جدید،  مدیریت  با  را  هشتم 
بهتر از گذشته توصیف می 
به  دارد:  می  بیان  و  کند 
و  خوشبینم  وضعیت  این 
گام  طور  همین  امیدوارم 
قدم  یک  حتی  گام،  به 
بهتر شویم که البته ارتقا 

هم یافته هرچند با ایده آل 
ها فاصله بسیاری داریم.

سمیرا متین نژاد: آبی ترین آسمانی زمین دیروز مهمان تماشاخانه استاد 
اثر  این  کارگردان  زاده  با محمدهادی هاشم  بهانه  به همین  بود.  هودی 

گفت و گو نشستیم.
با  این نمایش که سال گذشته به کارگردانی محمد قاسمی در تهران و 
فرمتی بسیار متفاوت اجرا شده بود، در سال جاری در بین آثار ارائه شده در 

جشنواره استانی فارس جای گرفت.
اجرای  نیز  و  بازنویسی  و  نمایشنامه  این  انتخاب  درباره علت  زاده  هاشم 

متفاوت آن گفت: آبی ترین آسمانی زمین قصه جنگ 
را به گونه ای متفاوت بیان می کند و به تاثیرات 

 بعد از آن در خانواده ها و قومیت های مختلف 
می پردازد. متن اصلی سه کاراکتر دارد؛ اما 

با پنج کاراکتر مواجه  اثر  بازنویسی  در 
در  تئاتر  این  کارگردان  شویم،  می 

این خصوص توضیح داد: در این 
نسخه از نمایش با دختر کرد 

سال  در  مواجهیم  کوبانی 

ناموس  و  به خاک  تکفیری  این گروه  تجاوز  و  داعش  با حمله  و   2014
مردم، دست به اسلحه شده و پا به پای مردان و حتی جلوتر از آن ها با 
داعش به جنگ میرود، شخصیت بعد دختری است که عاشق است و بر 
اثر جنگ دچار جدایی می شود و در پی اسارت همسرش با پرواز 655 به 
دبی میرود و از آن طرف ناو آمریکایی مورد هدف قرار گرفته و به شهادت 
میرسد و قصه بعدی نیز داستان فرهاد است که شاید حرف دل بسیاری از 
هم نسالن ما نیز بوده است کسانی که فضای جنگ را کمتر لمس کرده 
از ترس و تشنج  پایان عمر  تا  اما قربانی مستقیم آن هستند. فرهاد  اند؛ 
رنج میبرد و بر زندگی او تاثیر می گذارد و دو شخصیت دیگر پدر و مادر 
شهیدی هستند که مفقود االثر شده است و این دو به متن اصلی افزوده 

شده اند.
هاشم زاده که بازنویسی این اثر را مشترکًا با حسن فالح انجام داده است، 
در این باره توضیح داد: این تئاتر نخستین نمایشی است که با موضوع دفاع 
مقدس کار میکنم و قصد داشتم  بدون شعارزدگی عمل کنم. وقتی زلزله 
می آید پس لرزه هایی هم وجود دارد، من به دنبال این پس لرزه ها بودم.

برای  تئاتر زمان بسیاری صرف کردند؛  این  برای  بازیگران  افزود:  وی 
نمونه برای تعریف شخصیت کژال درباره کردها مطالعه بسیار کردیم 
و مشاور لهجه گرفتیم و بازیگر سه ماه دوره زبان کردی گذراند تا 

برای این نقش آماده شود.
 هاشم زاده به پاسداشت مقام زن در بازنویسی نمایشنامه 
داعش  اصلی  روایت  در  داشت:  بیان  و  کرد  اشاره 
پس از تجاوز به کژال سر او را  میبرد؛ اما من 
زن  مقام  پاسداشت  برای 
صورت  به  را  او  مرگ 
ایستاده طراحی کردم. 
ترین  آبی  کارگردان 
بزرگ  و  مطهر  پاک،  زن  بگویم  میخواستم  داد:  ادامه  زمین  آسمانی 
را که در مقابل  اساطیری اش رشادت یک زن کرد  با شهادت  و  است 
دشمن ایستادگی کرده است با  شرافت نشان دهم.  وی در ادامه به مبحث 
طراحی صحنه اشاره کرد و دلیل انتخاب رنگ قرمز را برای المان های 

صحنه نشانه ای از تلفیق و عشق و خون دانست. 
هاشم زاده در پایان عملکرد جشنواره را به لحاظ رعایت نظم و احترام به 
مخاطب ستود؛ اما از بودجه های اختصاص گرفته به گروه ها انتقاد کرد و 

آن را ناچیز و ناامید کننده خواند.
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یک دقیقه روزمرگِی تئاتر مرودشت در تماشاخانه سپاسدار
سعیدرضا خوش شانس بازخوان جشنواره:

از ادبیات نمایشی حمایت جدی نمی شود

نوید جعفری: جشنواره تئاتر استانی عمری بیست و هشت ساله را طی می کند، 
این بیست و هشت سال سرشار از لحظات تلخ و شیرین است از حضور آثاری 
ارزشمند که ماه ها پس از جشنواره در جشنواره بین المللی فجر درخشیدند و نام 
فارس را به عنوان یکی از قطب های تئاتر کشور جاودانه کردند تا سالهایی که 

فجر خالی از حضور نمایندگان تئاتر فارس بوده است.
جشنواره تئاتر استانی جشنی است برای تئاتر، گردهمایی تئاتری های استان در 

کنار هم برای تئاتر دیدن و تئاتر شنیدن و تئاتر گفتن. 
اما دریغ که هر سال که می گذرد انگار به جای گامی رو به جلو رفتن به عقب 
برمی گردیم. همیشه برایم جای سئوال  است چرا هر سال داوران خوبی برای 
جشنواره داریم، نمایش های انتخاب شده کیفیتی ارزشمند ندارند و برعکس هر 
سال نمایش هایی همسنگ و همطراز هم انتخاب می شوند که همه ارزشمند 
و با کیفیت هستند. باید هر از گاهی برگردیم به عنوان یک تئاتری از خودمان 
بپرسیم چرا تئاتر کار می کنیم ؟ چرا این متن را انتخاب می کنیم و حداقل اول هر 

نمایش نه هزار بار که حداقل یک بار بپرسیم ضرورت اجرای این تئاتر چیست؟

باید بین کیفیت و کمیت یکی را برگزینیم اگر قرار به کمیت و تجربه گرایی است 
چه ایرادی دارد بیایید 25 نمایش را انتخاب کنیم با سطح ها و نگره های مختلف 
و قضاوت و تبادل نظر را به عهده مخاطب بگذاریم. اگر قرار است جشنواره تئاتر 
استانمان و ره آوردی  تئاتر حرفه ای  نمایانگر فعالیت یکساله  استانی ویترین و 
برای جشنواره تئاتر فجر و سنگ محکی برای قدرت تئاتر فارس باشد باید مو 
را از ماست بیرون بکشیم. متأسفانه ما همیشه در وسط این دو راه قرار داریم و 
نمی دانیم چه باید کرد. جشنواره امسال تنها رشد کمی داشته و سطح کیفی آن 
بنا به گفته تعدادی از مخاطبان، منتقدان و نگارنده در سطحی پایین تر از گذشته 

قرار دارد.
15 نمایش در جشنواره حضور دارد که به جز 6 نمایش مابقی عماًل شوری برنمی 
انگیزاند و توجهی جلب نمی کند، ضعف های بنیادی در نمایشنامه، طراحی ها و 
دیالوگ نویسی در کنار کارگردانی های از رده خارج شده دهه70 به همراه بازی 
میمیک  بیان،  برد  بازیگری همانند  اصول  ترین  بدیهی  و  ترین  اصلی  که  های 
بزرگترین  جمله  از  شود  نمی  رعایت  آن  در  پردازی  شخصیت  حتی  و   چهره 

ضعف های نمایش های امسال است.
سئوال اصلی این است آیا ضرورتی برای انتخاب اینهمه آثار نازل و بعضًا اجراهای 
مدل  هر  و  شود  گفته  سخنی  دری  هر  از  بوده  بنا  اگر  است؟  بوده  ای  مدرسه 
نمایشی اجرا شود ایرادی ندارد کاش 30 نمایش را در 10 روز همراه با کارگاه 

های آموزشی و نقد و بررسی برگزار می کردیم. 
اما وقتی سخن از کیفیت و بضاعت تئاتر فارس به میان می آید متوجه این حقیقت 
تلخ می شویم که حداقل 7 نمایش از نمایش ها دارای ضعف های آشکار در متن 
و طراحی و کارگردانی هستند و حتی در جاهایی این سئوال مطرح می شود که 
هدف از اجرای این نمایش و مهم تر هدف از انتخاب آن برای جشنواره ای که 

بزرگترین رویداد تئاتری استان است چیست؟
پدید  باز پرسشی  اند و  انتخاب شده  اثر  بین 57  از  نمایش  نرود که 15   یادمان 
می آید که واقعا نمایش هایی  با کیفیت و حرفه ای وجود نداشته که به هر دلیلی 
انتخاب نشده باشند؟ هر ساله پس از جشنواره وقتی نمایش های پذیرفته نشده 
اجرای عمومی می روند اکثراً همه حیرت زده می مانند مگر می شود این نمایش 

را انتخاب نکرد و چرا آنهمه کار باید باشد و این ها نه. شاید چندان مهم نباشد، 
تئاتر هنر مخاطب است چه فرقی دارد جشنواره یا اجرای عموم، بله مسلمًا اجرای 
عموم و ارتباط بی واسطه با مخاطبان واقعی تئاتر ارزنده تر و گرامی تر است اما 
باز فراموش نکنیم بحث برسر انتخاب نشدن چند نمایش با کیفیت  و انتخاب 
چند نمایش ضعیف نیست. بحث بر سر فرصت هایی است که تئاتر یک استان از 
دست می دهد و همین است که سالهاست جشنواره های معتبر از حضور استان 
فارس خالی است. امروز روز آخر جشنواره ای است که 120 متن به ان ارسال 
شده ، 57 نمایش در آن بازبینی شده و 15 نمایش انتخاب شدند و مسلمًا حداقل 

نیمی از همین عدد هم نمایش هایی است که پشت در ماندند. 
در اختتامیه 2 نمایش انتخاب می شوند که امیدوارم حداقل جز همان نمایش های 
محترم و خوبی باشند که حضور دارند.  در نهایت تئاتر فارس می ماند و اینهمه 
تئاتری عاشق، اینهمه تماشاگر مشتاق و اینهمه نمایشی که وقت ها و هزینه ها 
برایش صرف شده اما در نهایت مصداق نام نمایشنامه شکسپیر شده ایم: هیاهوی 

بسیار برای هیچ...

و  بیست  اجراهای  دهقان:  حسن 
هشتمین جشنواره تئاتر فارس دیشب 
پایان رسید و  15 گروه نمایشی  به 
جشنواره  داوران  تا  مانند  می  منتظر 
سعید  کنند.  معرفی  را  برگزیده  آثار 
کوروش  و  زاده  مهدی  رضا  اسدی، 
نریمانی پس از سه روز دیدن فشرده 
تماشاخانه  و  سالن   5 در  ها  نمایش 
جوایز  پایانی  مراسم  در  امروز  شیراز 
آثار و نفرات برتر را اهدا خواهند کرد. 
 21 از  روز  سه  در  که  هایی  نمایش 
و  رفتند  روی صحنه  23 شهریور  تا 

دو اثر نمایشی راهی جشنواره بین المللی تئاتر فجر خواهد شد.  
استان فارس  ارشاد اسالمی  اداره کل فرهنگ و  معاون هنری 
نمایش  از  نفر  هزار   4 حدود  تماشای  از  جشنواره  این  ناظر  و 
اجرای  حاشیه  در  که  رنجبر  مهدی  داد.   خبر  جشنواره  های 
استان  نمایشی  آثار  تولید  گفت:  می  سخن  »هوملت«  نمایش 
به طور  اتفاقات مهم جشنواره و  از  را  افراد تحصیلکرده  توسط 
التحصیالن  فارغ  روزها  این  گفت:  و  دانست  استان  تئاتر  کلی 
هنرهای نمایشی وارد عرصه تولید شده اند که این اتفاق بسیار 
مهمی است.  وی افزود: در سال های گذشته اغلب آثار توسط 
در  هم  آثار شاخصی  البته  که  می شد  تولید  تجربی  هنرمندان 
 آثار آنها وجود داشت با این حال قرار گرفتن افراد دانشگاهی و 
تجربه گرا در کنار هم اتفاقات بهتری را رقم خواهد زد. رنجبر 
نمایش  هر  برای  به سه  دو  از  اجرا  تعداد سانس های  افزایش 
با  امسال  کرد:  تأکید  و  دانست  جشنواره  دیگر  خوب  اتفاق  را 
اضافه شدِن تماشاخانه الیق در مجموعه تئاتر شهر و همچنین 

هر  پورشکیبایی،  تماشاخانه 
یک  به  روز  هر  در  تماشاخانه 
نمایش اختصاص داشت و این 
تمرکز  و  نظم  ایجاد  موجب 

بیشتر گروه های اجرایی شد.
معاون هنری اداره کل فرهنگ 
فارس  استان  اسالمی  ارشاد  و 
تئاتر  هنر  یافتِن  تسری  به 
و  اشاره  ها  شهرستان  در 
خاطرنشان کرد: با فعال شدن 
انجمن تئاتر در همه شهرستان 
نمایشی  استان، هنرهای  های 
با نظم بیشتر و به صورت علمی تری در شهرستان ها در حال 
تولید هستند به نحوی که میزان حضور هنرمندان شهرستان در 
جشنواره، ما را غافلگیرکرد تا آنجا که بیش از نیمی از آثار بخش 

مسابقه از شهرستان ها هستند.
رنجبر به آغاز پروژه های زیرساختی تئاتر در شهرستان ها نیز 
استان در حال  اشاره کرد و گفت: 6 پالتو در شهرستان های 
تا پایان سال به بهره برداری  از آن ها  احداث است که برخی 
خواهد رسید. همچنین مقدمات ایجاد یک پالتو دیگر در شیراز 
در حال پیگیری است با این حال آنچه مهم است دمیدن روح 

تئاتر در کالبد جامعه است.
وی تصریح کرد: سینما و موسیقی تا حدودی جای خود را در 
تئاتر  کتاب،  متأسفانه  اما  اند  کرده  پیدا  جامعه  فرهنگی  سبد 
پرورش  در  نظیری  کم  نقش  اتفاقًا  که  تجسمی  هنرهای  و 
آن برای  باید  که  ندارند  جایی  سبد  این  در  دارند   اجتماع 

 تدبیری اندیشید.   

سمیرا متین نژاد: رضا مهدی زاده، داور جشنواره استانی تئاتر 
فارس چندان به لحاظ محتوایی از نمایش های جشنواره راضی 
نیست و فقدان نگاه منطقه ای و نادیده گرفتن ظرفیت فارس را 

در بیان معضالت از کمبودهای این جشنواره می داند.
او در گفت وگویی صمیمانه با لبخندی که تداومش تا پایان ادامه 
دارد، شیراز را می ستاید و می گوید: از اینکه در این شهر فرهنگی 
هستم، بسیار خوشحالم. شیراز با پشتوانه های فرهنگی اش قطعا 
ایرانیان و جهانیانی است که در حوزه  برای همه  محرک خوبی 

فرهنگ کار می کنند. 
کند  می  یاد   86 سال  دانشجویی  تئاتر  جشنواره  از  زاده  مهدی 
تئاتر  جشنواره  داور  عنوان  به  پیش  سال  ده  کند:  می  عنوان  و 
زمان  آن  در  دیدم.  را  متنوعی  آثار  و  آمدم  شیراز  به  دانشگاهی 
هم 15 تا20 اثر اجرا شد و حاصل آن حضور برای من به دست 
آوردن دوستانی بود که امروز در بدنه حرفه ای تئاتر و سینمای 

ایران مشغول به کارند. 
این کارشناس هنرهای نمایشی معتقد است نمایش های حاضر 
در جشنواره در دو سویه متفاوت قرار دارند؛ سویه ای که مخاطب 

را به فکر فرو می برد، متاثر می کند، به هیجان می آورد و شگفت زده می کند و سویه ای که درست در طیفی مخالف 
قرار دارد. او تصریح می کند: نکته این است که در حوزه های مرتبط با ادبیات نمایشی باید به بعد آموزش توجه بیشتری 
شود و هنرمندان، این موضوع را جدی تر بگیرند. مهدی زاده در جست و جوی آثاری نو و تازه و خارج از تقلید از تئاتر 
های مرکز به شیراز آمده بود؛ اما برخالف آنچه توقع داشت با فضایی مشابه با تهران مواجه شده و از این موضوع گالیه 
مند است و می افزاید: در مجموع انتظار داشتم وقتی به شیراز می آیم کارهای متفاوتی را ببینم؛ هرچند یک یا دو کار 
این خصوصیت را داشت، آنچه بیشتر به چشم میخورد این است که به نظر میرسد دوستان اجراهای تهران را میبینند یا 
ویدیوهایی را به دست می آورند و سعی می کنند به آن ها تکیه کنند به امید اینکه بتوانند خود را به مرکز هنر تئاتر ایران 
برسانند و این اشتباه است. او این دید را همه گیر می داند و می گوید در دیگر استان ها نیز با این وضعیت مواجه شده 
است؛ اگرچه همان دو سه اثری را که به وجدش آورده است، به عنوان خروجی جشنواره مطلوب می داند. این کارشناس 
تئاتر یکی از اشکاالت اساسی شهرستان های مختلف را به لحاظ محتوایی فقدان نگاه منطقه ای می داند و ابراز میکند: 
ما در شهرستان کمتر محیط خودمان را میبینم؛ درحالیکه باید دیدی عمیق تر به محیط پیرامونی داشته باشیم و اقلیم 
خود را درست تر بشناسیم. باید بتوانیم مسائل شهر خودمان را با دستاویز جهانی تئاتر مطرح کنیم و مدام به کسانی که 

یادآور شویم که آسیبهایی وجود دارد که  تصمیم گیرنده هستند 
باید رفع شود؛ متأسفانه در این دو سه روز این مساله به صورت 

عجیبی در هیچ یک از نمایش ها طرح نشد.
مسائل  ازقبیل  دارد  وجود  شیراز  در  که  مشکالتی  داد:  ادامه  او 
مساله  که  آب  بحران  ها،  دریاچه  محیطی، خشک شدن  زیست 
جدی سراسر ایران است و در قسمت های مرکزی از جمله فارس 
بسیار جدی تر است و مسائل مربوط به وضعیت اسفناک میراث 
فرهنگی.  مهدی زاده مشکل اصلی را در این میبیند که ما میراث 
دار خوبی نیستیم و در این باره میگوید: چرا به این فکر نمیکنیم 
دغدغه  آن  وسیله  به  و  داریم  در دست  تئاتر  نام  به  تریبونی  که 
هایمان را مطرح نمی کنیم. این مشکالت برای نسل بعد از ما نیز 
وجود دارد. همچنین توجه به مسائل  شهروندی و حقوق شهری 
پرداخته شود.  داور  به آن  باید  از موضوعاتی است که  نیز یکی 
جشنواره بیست و هشتم یکی از وظایف هنرمندان را برای آسیب 
شناسی، نکته سنجی و ظریف بینی می داند و معتقد است: اگر غیر 
از این باشد صرفًا کاری انجام شده که اثر گذاری چندانی ندارد؛ 
با آنکه بیان این مسائل و موضوعات رسالت تئاتر است. او نقاط 
قوت جشنواره را حضور آثار خالقانه برمیشمرد و از نظم حاکم بر فضای فستیوال خرسند است و بیان می دارد: چیزی 
که در دیگر جشنواره ها کمتر میبینم تالش و تکاپو برای خلق، دیدن، نقد کردن و نقد شنیدن است، از طرف دیگر  همه 
چیز خوب و منظم و بابرنامه صورت میگیرد؛ حتی بولتن روزانه با کیفیتی عالی ارائه میشود و باید بگویم از اینکه چقدر 
به این موضوع اهمیت داده شده است، تعجب کردم؛ از بعد دیگر، مستند سازی برای نسل های بعد در این جشنواره 
با اهمیت تلقی شده است.  مهدی زاده در ادامه از حمایت مالی گروه های شرکت کننده ناراضی است و این موضوع 
را برای تدوام فعالیت هنری مهم و حیاتی میداند و ادامه می دهد: اینکه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی برای گروه ها 
بودجه ای در نظر گرفته است، به آن ها کمک میکند اما مبلغ درنظر گرفته شده بسیار ناچیز است و حق بچه ها این 
نیست. او از مسئوالن و دست اندر کاران جشنواره خواست به انرژی و شور جوانانی که این روزها در یک گردهمایی 
هنری و تخصصی کنار هم جمع شده اند، توجه بیشتری کنند.  این داور، جشنواره تئاتر را سالمت ترین رخداد اجتماعی 
می نامد و در تکمیل گفته هایش می گوید: این رویداد هیجان و نشاط جوانی و سالمت فکری را توامان دارد و حال 
که داریم چنین جریانی را رقم میزنیم باید به ابعاد مختلف آن بیشتر توجه کنیم. به امید اینکه سال بعد این اتفاقات 

درخشان تر و علمی تر رخ دهد.

به عقب برمی گردیم؟!

نمایشی  ادبیات  کارشناس  یک  نیکوپور:  محمدحسین 
گفت: بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استان فارس از لحاظ 
متون نمایشی در فقر کیفیت به سر می برد. سعیدرضا خوش 
بیست و هشتمین جشنواره  بازخوانی متن های  شانس که 
اجراهای  حاشیه  در  داشته  عهده  بر  را  فارس  استان  تئاتر 
و  ارسال  این جشنواره  به  از 109 متن  این جشنواره گفت: 
خوانده شده دست کم 20 درصد تالیف چاپی بود. با اینکه 90 
نمایشنامه از تولیدات و آفرینش های بومی استان بودند در 
پروسه خوانش این متنها، انگشت شماری را می شد انتخاب 
کرد. خوش شانس در عین حال این تعداد را رقم کوچکی 
ندانست و افزود: آنچه در استان به لحاظ متون نمایشی تولید 
تعداد  این  زیرا که  انگیزد  بر  را  ها  باید حساسیت  می شود 

تولید به لحاظ کیفی راضی کننده نیست.
این نمایشنامه نویس برخی از آثار بازخوانی شده در بیست 
کیفیت  نظر  از  فقیر  را  فارس  تئاتر  جشنواره  هشتمین  و 
ارزیابی کرد و در عین حال اعالم کرد: این روند برای ادبیات 
نمایشی زنگ خطری است که باید حساسیت ها را بر انگیزد.

خوش شانس با این وجود تئاتر استان فارس را از نظر پرورش 
نیروهای تئاتری زبده در زمینه کارگردانی و بازیگری دارای 
اقبال دانست و افزود: البته در زمینه تئاترنویسی کسانی که 
خبره باشند کفاف حجم اندک تولید تئاتری ما را نمی دهند.

اجرای برخی متون دارای قابلیت های الزم نبود.
با  آدمیزاد«  جون  تا  باستان  یونان  »از  نمایشنامه  نویسنده 
و  بیست  نمایشی  متون  بازخوانی  فرآیند  به  دوباره  رجوع 
در  آنچه  کرد:  اعالم  فارس  استان  تئاتر  جشنواره  هشتمین 
بخش  آثار  در  بودند  برجسته  و  توجه  مورد  البته  مسیر  این 
رقابتی جشنواره دیده نمی شوند چراکه از سوی بازبینها یا 
گروه های تئاتری اقبالی در اجرا نداشتند و تولید و اجرای 

این متون دارای قابلیت های الزم نبودند.
ویژه  به  کشور  تئاترنویسی  وضعیت  پیرامون  شانس  خوش 
استان فارس بستر ادبیات نمایشی را کم جان و الغر ارزیابی 

کرد که در حوزه اجرا هم از آن حمایت جدی نمی شود.
وی ضعف این بخش از تئاتر را برشمرد و افزود: اساسا امروز 
در جامعه واقعی که زندگی می کنیم بازنگری به خود ادبیات 
تصور  قابل  ادبیات  بدون  دنیای  زیرا  است  ناپذیر  اجتناب 

نیست و تحمل ناپذیر است.
این فعال تئاتری شیراز که در زمینه هنرهای نمایشی تدریس 
اختراع  یک  عنوان  به  ادبیات  پیشینه  به  توجه  با  کند  می 
انسانی؛ منظور از ضرورت ادبیات با توجه به آمار مطالعه در 
کشور این پرسشها را مطرح کرد که چه ضرورتی دارد ادیب 

پرورش دهیم؟ ادبیات چه کمکی به ما کرده است؟
خوش شانس پاسخ روشنی برای این پرسش ها را از سوی 
عوام متصور ندانست و گفت: افراد غافل از این هستند که 
تمام زیربنا و فرهنگ بومی ما در قلب ادبیات نگهداری می 

شود و زیست اجتماعی از بَر ادبیات شکل می گیرد.
آتش  مانند  را  فرهنگ  متن  بر  ادبیات  تاثیر  همچنین  وی 
ادبیات  اگر  گفت:  و  دانست  انسانی  ارتباطات  زیرخاکستر 

آنقدر ضرورت دارد، پس از معیشت هم جدی تر باید گرفته 
است  ادبیات  شهر  شیراز  اینکه  به  توجه  با  این  بنابر  شود. 
نمایشی آن به شمار می  ادبیات  پایگاه های  و دانشگاه ها 
روند نقش عمده این پایگاه ها در پرورش نیروهای توانمند 

اهمیت دارند.
این منتقد و مترجم تئاتر با تاکید بر اینکه نیروهای پرورش 
یافته تئاتری پس از آموزش با قلبی تپنده وارد این حوزه می 
شوند عنوان کرد: در عین حال امید برای هنرمند جهت خلق 
آثار تئاتری وجود ندارد زیرا او پس از خلق، کاری را سامان 
داده که قدر آن دانسته نشده و مانند یک نهال الغر به مرور 

خشکیده می شود، اینجاست که وضعیت اسفبار می گردد.
وی متر و معیار برای یک اثر ادبی و هنری را صرفا ساختار و 
محتوا ارزیابی نکرد و یادآور شد: در هنرهای دراماتیک آنچه 
امر  بودن  بعید  و  بعید  امر  بودن  بدیهی  است  اثر  محصول 

بدیهی است، اینها نطفه اثر هنری را می سازند.
خوش شانس در شکل برجسته تر آن به شعر اشاره کرد و 
افزود: در تمامی هنرها به شعر می رسیم که خوی شاعرانه 
و شاعرانگی نه بعید است و نه بدیهی بلکه حیرت آور است.

این کارشناس هنرهای نمایشی جای چنین آثاری را در تئاتر 
ارتباط  بدین خاطر  و تصریح کرد:  ارزیابی  این سالها خالی 
میان مولف با تجربه زیسته اش قطع شده بنابر این در این  
بستر می طلبد هوشیار باشیم زیرا که ضرورت ادبیات فارغ از 
کارهای رسانه ایست، این درحالیست که هرگاه می خواهیم 
بازگو  آنرا  کاربرد  کردیم  عادت  کنیم  بیان  را  هنری  ارزش 

نماییم.
وی در عین حال با توجه به آنچه مطرح ساخت شیوه داوری 
را در بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استان فارس را مورد 
جشنواره  داوری  چیدمان  امسال  گفت:  و  داد  قرار  تاکید 
است  و تخصص  دانش  لحاظ  به  و عمیق  استانی سنجیده 
چراکه داوران این رویداد با حکمتی که در سینه به عنوان 
می  قرار  دانش  بر  مبتنی  را  ها  داوری  دارند  تئاتر  هنرمند 

دهند.
خوش شانس با این وجود محصول داوری بیست و هشتمین 
جشنواره تئاتر استان فارس را در آرایی که در اختتامیه اعالم 
خواهد شد عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه جایگاه این 
ادبیات نمایشی باالست حتی ممکن است  داوران در حوزه 
در بیانیه آنچه را که توضیح دادم درخصوص متون نمایشی 

بشنویم.
وی این دوره از جشنواره تئاتر فارس را در مقایسه با دوره 
پیشین منظم دانست و افزود: امسال جشنواره با نظم مثال 
و  تعداد سالنها  افزایش  به خاطر  این  برگزار شده که  زدنی 
اجراها می تواند باشد البته کیفیت بهتر زمان بندی هم بی 

تاثیر نیست.
خوش شانس رسیدگی فیزیکی و تالشهای پشت صحنه را 
دیگر نکته مشهود جشنواره بیست و هشتم دانست و افزود: 
در بخش رسانه ای هم فعالیت ها به مراتب بهتر و شایسته 

تر است.

استاد  تماشاخانه  در  دیروز  روزمرگی  دقیقه  یک  نمایش  نژاد:  متین  سمیرا 
سپاسدار اجرا شد. نویسندگی این نمایش به قلم مهدی امامی مقدم صورت 

گرفته و حاصل کارگردانی مشترک او با مهدی حاصلپور است.
امامی مقدم با بیان اینکه موضوع مهاجرت را به علت فراگیری آن در جامعه 
امروز ایران انتخاب کرده است، گفت: امروز هر خانواده به نوعی درگیر مساله 
که  ایم  پرداخته  نیز  هایی  روایت  و خرده  ها  روایت  به  البته  است؛  مهاجرت 
مسائلی همچون کاله برداری، شک و موضوع دوجنسیتی ها را در اصل ماجرا 
جا میدهد. وی در پاسخ به این سوال که ایده نگارش نمایشنامه از کجا شکل 
گرفته است، بیان داشت: راستش را بخواهید شکل گیری ایده از یک چادر 
شروع شد. روز اولی که خواستم کار را شروع کنم در ذهنم روی صحنه یک 
چادر مسافرتی گذاشتم و با خودم گفتم این دکور من است و حاال میخواهم با 

این اکسسوار به داستان برسم. این چادر در ذهن ما ایده ایجاد کرد و بعد این 
ایده به  طرح تبدیل شد و انواع و اقسام طرح ها را امتحان کردیم و درنهایت 

خروجی آن یک چادر به یک دقیقه روزمرگی انجامید.
امامی مقدم درباره پایان بندی نمایشش گفت: این تئاتر به نوعی به گونه ای 
باز پایان می یابد. تماشاگر در انتها از خود می پرسد اینها می مانند یا می روند 
البته معتقدم این پایان آنچنان هم باز نیست. باید بدانیم کاراکترهای داستان 
چه بمانند و چه بروند، قطعا زندگی شان را باخته اند؛ اما اینکه بمانند یا بروند 

را تماشاگر تصمیم میگیرد و شاید راه سومی باشد که به ذهن او برسد.
امید  به موفقیت دست یافت،  نارکلوپسی  با  امامی مقدم که در سال گذشته 
موفقیت به  دوباره  هایش  شکنی  تابو  با  و  نمایش  این  با  نیز  امسال   دارد 

 دست یابد.

رضا مهدی زاده، داور جشنواره تئاتر استان فارس:

از تئاتر شیراز توقع بیشتری داشتم
در انتظار اعالم نتایِج بیست و هشتمین جشنواره تئاتر فارس

تب و تاِب شهریورِی بچه های نمایش
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 زیر تیـــــغ نقد! 
سعید ذوالنوریان، اصغر گروسی، یوسف آفرینی و حمید نشاط چهار منتقد جشنواره بیست و هشتم هستند که در چهار نشست تخصصی به نقد و بررسی آثار اجرا شده در این نمایش پرداختند. حاال که اجرای همه 

نمایش ها پایان پذیرفته است شاید بد نباشد بی پرده و بدون تعارف با سخنانی صریح روبرو شویم! در ادامه نقدهای سه منتقد را در گفت و گو با روزنامه بیست و هشتمین جشنواره تئاتر فارس می خوانید: 

سعید ذوالنوریان: از نظر اجرایی نظم خوبی بر جشنواره حاکم است اما از نظر کیفی 
سطح کلی تئاتر فارس و شیراز از کارهایی که دیدم باالتر است و این نشان می دهد جدیت 

بیشتری در تولید آثار باید وجود داشته باشد.
آگورا: 

کار  قصه  ضد  و  تئاتر  ضد  فضای  در  کند  می  سعی  که  است  موفقی  نسبتًا  نمایش 
شکل  است  خود  درون  درگیر  که  معاصر  بشر  بر  مبتنی  ثابت  موقعیتی  در  نمایش   کند. 
می گیرد؛ انسانی که روان و درونش با بیرون هیچ انطباقی ندارد. نوِع طراحی صحنه، بازی 
مکانیکال و غیر رئال، هضم نمایش را برای مخاطب دشوار می کند با این حال میزانسن 
و چیدمان درست عناصر توسط کارگردان تا حدودی این ارتباط را شکل می دهد. باید 
به این نمایش تبریک گفت چرا که اغلب نمایش هاِی این گونه محکوم به شکستند اما 

»آگورا« موفق است.
اکبر کجاست؟:

بهترین واژه ای که می توان درباره این نمایش به کار برد این است: »نمایشی صمیمی 
و بی ادعا و در فضایی به دور از اداهای روشنفکرانه.« این نمایش روایتگر قصه امروزی 

دو فرد موجی است که در حال تمریِن نحوه بیان گالیه های خود از آسایشگاه به یک 
بازرس هستند. فضای نمایش تلفیقی از اشک و لبخند و پر از بغض و احساس شادی و این 
تلفیق به نظر من با روحیات و روان شخصیت ها کارکرد مشترک دارد و »اکبر کجاست؟« 

نمایش موفقی جلوه می کند.
جز به روایت کریستینا گتی:

کاری که از نظر من شریف است و سعی در ایجاِد فضای تلفیقی ایرانی غربی دارد. قهرمان 
های ما انسان های ایرانی در دنیای معاصر امروزی هستند و با نقصان های امروزی دست 
و پنجه نرم می کنند اما ذهنیتی که از بَِر تو در تویی یک نویسنده به نویسنده ای دیگر 
اتفاق می افتد وامدار فضای غربی همچون موسیقی َجز و شخصیت شرلوک هولمز و ... 
هم هست. شاید در اسکلت و چارچوب اصلی، اثر کمی متزلزل است به ویژه در پایان اقناع 
نمی شویم اما اگر جزء به جزء به اثر بنگریم تالش هایی که صورت گرفته و خصوصًا 
بازی های روان و در خوِر این ژانر حاکی از این است که نویسنده و کارگردان هدف خود 
را خوب می شناخته اند. نمایش به شدت قائم به ذات و بالقوه است اما در بالفعل شدن، 

اتفاقی که باید نیفتاده است. 

روایت ها حاکی از آن است که ...
و دروغ« محمد  یعنی »خشکسالی  ماندگار  اثر  بر یک  ای  نمایش ضمیمه  این  نویسنده 
یعقوبی نوشته است که در آن کارگردانی در حال تمرین »خشکسالی و دروغ« است و 
زندگی واقعی کارگردان و بازیگران با شخصیت های خشکسالی و دروغ یک تالقی پیدا 
می کند که به نظر من مثبت است اما از چند جهت به موفقیت خیلی دست نمی یابد. مقوله 
اول زاویه دید است که تا اواسط نمایش دانای کل آن را روایت می کند اما بعد از آن دانای 
کل، بخشی از نمایش می شود. نکته بعد بازی های نمایش است که می توانست پخته تر 

باشد اما در کل تالش در نمایش کاماًل مشهود است و نمایشی بی ادعا را شاهد هستیم.
این داستان را اولین بار ...

این نمایش اثری پر از ایده های کارگردانی و قاب های جالب است. نورگردان ها، دستیاران 
صحنه همه روی داربست و باالی صحنه قرار دارند و همه چیز از باال به پایین و برعکس 
منتقل می شود. نورپردازی نمایش متفاوت است و افکت های صوتی آن هم فضا را به 
خوبی وهم آلود جلوه می دهد اما آن چیزی که اتفاق می افتد این است که با وجوِد این 
آنقدر که مخاطب را  انرژی، خط روایت به شدت پیچیده است و داستان  همه تالش و 

یاری  اثر  شدِن  تر  جذاب  و  تفهیم  راستای  در  را  او  دهد،  می  سوق  ذهنی  اغتشاش   به 
نمی کند. اکیپ اجرایی بسیار پر رنگ است اما شاید متن آن قدر غنی نیست که بتواند 

پاسخگوی این تالش ها باشد.
سیره سیطره ارسالن بساسیری

باید  که  نیستم  معتقد  اما شخصًا  است  دهه شصتی  و  منسوخ  شیوه  یک  اجرایی،  شیوه 
طراحی  نمایش  راستای  در  و  بسیار خوب  متغیر،  دکوِر  شود.  بسته  اجرا  نوع  این  پرونده 
بازی های  را تصویر می کند.  بغداد  تا  اتاق خلیفه  از  شده است و صحنه های بسیاری 
بازیگران مرد به ویژه منوچهر محسنی و فرهاد تنها در خور توجه هست اما بدعتی در کار 
نمی بینیم. در واقع نمایش یک شکِل پختۀ خوب از نمایش هایی است که 30 سال در 
اقصی نقاِط ایران اجرا شده اما با این وجود برای من نمایشی بسیار محترم است. نکته 
 مثبت اثر طراحی صحنه، بازی ها و متن است گرچه در جاهایی نویسنده مجبور به روایت 
می شود و با شکستِن زاویه دید به تعریف کردن قصه می پردازد. بازیگراِن زن هم در 
این نمایش در باالنس با بازیگران مرد نیستند و سطح بازی آقایان به شدت خودش را 

باالتر نشان می دهد.

حمید نشاط: همیشه چیزی در پشت چیزی پنهان می شود که خود چیز 
دیگریست پنهان جدای آن چیز.
ارزیابی روز اول جشنواره

»اکبر کجاست؛ با نویسندگی و کارگردانی محمد حسن محمودی« اثری 
گونه  مستند  روندی  در  باشد،  باخته  معنا  خواست  می  که  جنگ  باب  در 
توسط کارگردان قرار می گیرد و به یک اثر معلق میان تئاتر مستند و تئاتر 
معنا باخته ی فارسی تبدیل می شود این مهم جریانی بینابین و ناقص را 
می آفریند و مستند شعاری و نتیجه گیرنده ی آخرکار این نقص را در جای 

کامل کردن به درهم ریختگی می رساند.
 عدم استفاده ی صحیح از نور و موسیقی دیگر شدت بخشندگان این مهم 
هستند اما نمی توان بازی خوب نقش سید صادق را نادیده انگاشت. و نیز 

یکی دو شوخی به جا و صحیح که اثر را قابل دیدنی می کرد.
 رو به رو شدن با اثر »الموطا« ما را درگیر چرایی یک اجرا می کند اثر 
غیر  و  ساده  گره های  با  و  کند  نمی  را درک  نمایشنامه  منطق یک  که 
مترتب ذهن مخاطب را خسته می کند اگر چه کار می خواست با در هم 
ریختن زمان و کارهای روشن فکرانه و چیز هایی از این دست جذابیت 
 بسازد به تنها چیزی که می رسید یک پز روشنفکرانه بود. بازیگرها حضور 
صحنه ای نداشتند و به طبیعت همین نکته ما اصاًل با یک اثر روبرو نبودیم 
و تنها یک نقصان روشن فکرانه را شاهد بودیم که دلیل به اجرا رسیدن 

آن نامشخص بود. موسیقی کاماًل نابجای اثر از مقام نوازی تنبور که کامال 
بی ربط با اثر بود تا موسیقی پایان بندی که باز هم با فضای نمایش هیچ 

همخوانی نداشت انسان را تنها درگیر چرایی اجرا می کرد.
اما شاید تنها نکته ی قابل قبول اثر با  ارفاق نور آن بود که تا حدودی با 
تأکید بر قید تا حدودی توانست فضاها را جدا کند که این به هیچ عنوان 
نکته ی مثبتی نبود و دوباره تاکید می کنم بازی ها به شکل ناباورانه ای 

خالی از حضور صحنه ای بود.
و  نویسندگی  به  اجرا  این  گتی«.  کریستینا  روایت  به  اجرای »جز  اما  و   
کارگردانی داود باقر زاده متنی چند پاره دارد که می خواهد باز هم مثل 
مدهای امروز واقعیت و خیال را در هم بیامیزد اما در یک روند آمیخته در 
کارگردانی و نویسندگی؛ ما یک اجرای از هم گسیخته بدون ترتیب منطقی 
را مشاهده می کنیم با بازی هایی که  بدون باور انجام می شد و ورود و 
حضور بی منطق نویسنده که مخاطب را به خنده وا می داشت. و اما ساعت 
که زنگ هایش هیچ تعداد مشخصی نداشت بی زمانی ساختگی و پایان با 
موسیقی نا متوازن اثری کم مایه را ساخت که باعث شد تا ما با لبخندی 

از سر ناچاری سالن را ترک کنیم.
»آگورا« به بازار یونان گفته می شده است. اگورا یک ضد روایت است که 
مسعود و مهرداد حیدری دو برادر توانا با حرکت در این روند توانسته اند  
خالق یکی از معدود ضد تئاترهایی که تا کنون دیده ایم باشد بازی نقش 

اصلی همخوان با فضا و نشان درک صحیح بازیگر بود. اما دیگر بازیگران 
بندی  پایان  اما  بباورانند  را  نتوانستند خود  فضا  واسطه ی عدم درک  به 
ضعیف به واسطه ی ادامه بعد از صحنه ی شناوری بهروز نقش اصلی و 
نیز عدم درک زمینه ی فرهنگی؛ به کار ضربه ی شدیدی  وارد کرد. با 
وجود تمام این نکات آگورا دیدنی ترین اثر تا اینجای جشنواره بود و اثری 

که لفظ تئاتر را باوراند.
ارزیابی روز دوم جشنواره:

مدهای  و  ادعاها  با  که  بود  یکدست  متن  یک  بزنه«  بارون  اگه  آخ   «
امروزی نسبت نداشت.  در باب کارگردانی اگرچه چند اشتباه مختصر در 
خارج شدن از دایره ی فرض شده ی معرکه دیده می شد اما در کلیت 
با منطق  نیز  از خروج ها  این که یکی  بود ؛ضمن  هماهنگ عمل کرده 

شکست فضا همراه بود. 
بازی ها نیز همراه با ساختار اجرا در دکور و  نور یک اثر آیینی با منطق 
قابل قبول را نشان داد که اگرچه هیچ فراروی نداشت و نتوانست با گذر از 
اجرای ساده ی متن نمایش  تئاتری دیگرگون به ما ارائه کند ما با اثری 
شریف و بی ادعا و بهتر بگویم با اجرای ساده ی یک متن رو به رو شدیم.

»این داستان را اولین بار آسیابان پیری شنیده بود«  نمایشی بود که می 
خواست فراواقعی باشد و صورتی از کنشی را روایت کند لیکن اشکاالت 
اولیه مانند زمین خوردن بازیگران و از این دست امثال به عالوه ی متنی 

که در این اجرا غیر دراماتیک به نظر می رسید باعث شد تا به کل ما به  
وضعیت تئاتر نرسیم.

»بیست و سومین جلسه ی جنگیری آنه میشل«
این تئاتر می خواست یک تئاتر مستند باشد لیکن  گونه ی صحنه پردازی 
چراغ ها و تعداد صلیب ها که منطق فضا را درهم می ریخت و شلوغی 
بی مورد فضا که باعث عدم دریافت می شد و همچنین دست اول نبودن 
متن همه و همه در کنار بازی هایی که مصنوع هستند و نشناختن زمینه  
فرهنگ ایرانی باعث شد تا  اثر خسته کننده و غیر قابل باور جلوه کند و 

آنچه که می خواهد باشد، نباشد.
» جاندارمری« انسان را به یاد آثار غالم حسین ساعدی می انداخت لیکن 
خالی از آن وجهه ی روانشناسی و انسان شناخت.  اما این اثر می خواست 
یک نمایش ساده ی خنده آور باشد که بود لیکن بازی ها بی مایه؛ خالی 

از حضور و باور مندی بود.
 و اما دکور اگر بهتر بود؛ می توانست به اثر کمک شایانی بکند.

 لهجه های بازیگران بر ساختی بود  و این لطمه ای اساسی بر کار بود. 
اما شاید بتوان ساخت داستان و پایان بندی بجای کار را نقطه ی قوت 

کار دانست.
»سیره ی سیطره  ارسالن بساسیری«

اثری متعلق به دهه شصت که بسیار تمیز اجرا شد و بازی هایی مناسب 

داشت اما متن پر از دیالوگ هایی بود که از سریال امام علی کپی شده 
بودند و آن هم به صورت عین به عین و اگر چه ما را به سمت آن سال 
های درخشان می برد؛ لیکن کپی بودگی زبان و دیالوگ ها  به نوع بومی 
و محیط عربی همراه با جمالتی مثل قسم حضرت عباس و دم خروس 
ساختار را در هم می ریخت.  یکی از بهترین نکات این اثر دکور آن بود 

که بسیار کارا و جامع طراحی شده بود.
ارزیابی روز سوم جشنواره:

»آبی ترین آسمان زمین«
جزو معدود آثار قابل قبول موجود در جشنواره بود که اگرچه متن آن چیز 
خاصی جز یک روایت تکراری نداشت اما با کارگردانی صحیح؛ ما اثری 
قابل دیدن را شاهد بودیم. این اثر بازی های قابل توجه را ارائه کرد که 
لهجه ی  لیکن  بود  و مریم شکری  بداقی  به شهرزاد  متعلق  آن  بهترین 
مریم شکری به رغم تالش بارزش هنوز کمی مشکل داشت و بازی فرهاد 
ارشاد بازی ای ناهماهنگ با دیگران داشت لیکن در کلیت به جرات می 

شود گفت ما یک تئاتر دیدیم و دومین اثر این چنینی بعد از آگورا بود.
»هوملت«

رغم  به  که  است  این  گفت  توان  می  که  چیزی  تنها  هوملت  باب  در 
به عالوه ی شوخی  بدون کنش،  ای   تمام تالش های کارگردان، قصه 

تئاتر نیست.

اصغر گروسی: بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استانی فارس از روز دوشنبه کار خود را آغاز کرد.
سر آغاز اجراها نمایش روایت ها حاکی از آن است که به نویسندگی و کارگردانی حبیب مقیمی از الر بود نمایشی که 
سرآغاز نشان دادن پتانسیل همیشه مسکوت مانده تئاتر شهرستان بود و این باز از شهرستانی به نام الرستان به شخصه انتظار 
شخص بنده بسیار بیش از چیزی بود که در صحنه مشاهده نمودم نمایشی که دچار ضعف در اکثر ارکان نمایشی خود بود از متن 
تا کارگردانی و ...ا. البته بارها تاکید شده که تئاتر در شهرستانها نیازمند آموزش است و حمایت، اما هرگز چنین وعده هایی در 

عمل ممکن شده است؟ بنابراین دیدن چنین ضعف هایی چندان هم دور از ذهن نیست و نخواهد بود.
نمایش بعدی به نام اکبر کجاست؟ به نویسندگی و کارگردانی محمد حسن محمودی که ساعت ده و سی در سالن سپاسدار 
به اجرا رسید. نمایشی که در عین کوچکی حرف های بزرگی برای گفتن داشت. دست گذاشتن نویسنده بر موضوع شاید فراموش 
شده ای به نام رزمندگان البته رزمندگانی که دچار ضایعه روانی شده اند و در یک مرکز درمانی مشغول مداوا هستند. البته ما با 
دو نفر از این قشر سروکار داریم اشخاصی به نام اکبر و سید محمد صادق، نقطه اتکای کار درآمیختن حقیقت و خیال است جایی 
که نمایش با پخش قسمتی از مستند روایت فتح آغاز می گردد جایی که با رزمندگان استان فارس مصاحبه هایی صورت می 
گیرد، پس از آغاز آن شخصیت ها، روی پرده بر صحنه نمایش جان می گیرند اما درهم و شکسته، رحیمیان از سوگواری های 
معمول پرهیز کرده و به جریان سیال ذهنی که می تواند در ذهن این افراد بیمار شکل گرفته باشد، می پردازد. با تمام شوخی ها 
و لحظات تلخ وشیرین. جایی که قرار است مسئولی از آسایشگاه دیدار کند و اکبر و محمد صادق، قصد دارند تا حرف خود را به 
گوش وی برسانند. هوشمندی کارگردان در تعویض جای مقام مسئول و مخاطب است جایی که هر تماشاگر خود مقامی مسئول 
می شود در برابر اینان. اما نمایش خالی از ضعف هم نیست پرداخت عجوالنه، عدم پایان بندی منسجم و عدم استفاده از ظرفیت 
سالن، میزان ها غالبا تکراری است و جذابیتی ندارد، موسیقی و نور هم به همین بال دچارند. در کل نمایش فوق قابل تقدیر و 

تحسین است و نوید روزهای خوب برای نویسنده و کارگردان کار را می دهد. باید منتظر ماند و دید...
نمایش الموطا به نویسندگی و کارگردانی امیر بهبودنیا از شیراز داستانی را دنبال می کرد که شاید به لحاظ خبری در چند ماه 
اخیر در رأس اخبار اجتماعی بوده باشد. تجاوز و پیامدهای آن. در وهله اول چیزی که در مقابل چشم تماشاگر قرار می گرفت دکور 
مفصل کار بود. دکوری که عظیم می نمود و نوید اجرایی منسجم را می داد. کارگردان و نمایشنامه نویس خواسته بود با پیش 
بردن چند زمانی کار روایتی همه گیر و کامل از قصه و روایت ارائه دهد اما هر چه پیشتر می رفتیم انگار گردابی عظیم روانمان را 
می بلعید گردابی که خود عوامل نمایش نیز در آن دست و پا می زدند. دکوری با این حجم اما بی کاربرد. دیالوگ هایی که حتی 
در شکل نگارش دستور زبانشان دچار اختالل است و بازیگرانی حیران بر صحنه. این حیرانی تا جواب ایدئولوژیک کار نیز پیش 
می رود اما جز سرخوردگی چیزی به ارمغان نمی آورد. سرخوردگی که پس از هفتاد دقیقه تماشای کار با ذهنی خسته تو را رها 
می کند و سخت درگیر این سئوال همیشه که هدف از بستن چنین کاری چه بود. و آیا این نمایش می خواست در منجالبی از 

رفرنس های دستمالی شده روشنفکری تماشاگران را مرعوب کند یا اجرایی بی پیرایه از داستانش ارائه دهد.
قطعًا این نمایش با شکست مواجه شده است چرا که سرآخر تنها لنز و چشمان ابلق شخصیت اندیشه در ذهنت می ماند دختری 
که حتی دلیل این نوع گریمش مشخص نمی شود. بار طنز بر دوش شخصیت پندار است، شخصیت که چه عرض کنم تیپی 
که از سرآغاز شکل نمی گیرد نه جنس کمدی هایش نه خود بازیگرش. ای کاش با پرهیز از شوآف و پز روشنفکری به جسم 
نحیف نمایش بیاندیشیم جسمی که در زیر رگبار وتازیانه پزهایی مضحک اصالت وجودی اش را به دور همی های کافه نشینی 

می فروشد.
َجز به روایت کریستین گتی )نویسنده و کارگردان داود باقرزاده(

باید نقد این کار را از نام آن شروع کنم چرا که کلیت کار بر اساس موسیقی کریستین گتی شکل گرفته. 
زوجی برای درمان سرطان به پزشکی مراجعه می کنند و پزشک پیشنهادی به آنان می دهد و آن به گروگان گرفتن برادر زن 
دکتر می باشد کسی که مسبب مرگ دوقلوهایش می داند. البته تنها دلیلش برای این تعبیر به قول خودش نیافتن مجرمی دیگر 
است. گره هایی در کار وجود دارد که هرگز باز نمی شوند. چرا این زوج انتخاب شده اند؟ قرار است چه سرنوشتی را برای مجرم یا 
گروگان رقم بزنند؟ این سئواالت بدون جواب باقی می مانند.  تنها سراسر متن مملو از فانتزی هایی است که تحمل جریان شاید 
ثقیل متن و نمایش را برای تماشاگر آسان تر کند. اما قطعًا نمی تواند. ساختن شخصیتی خیالی به نام شرلوک هولمز که قرار است 
به کمک مخاطب و شخص زندانی یعنی سعید بیاید تا حفره های متن را بپوشانند. اما آن هم در حد ایده ای ست که در نطفه 
خفه می شود. این نمایش انگاری ملقمه ای از ایده هاست. مثل هفت بیمار روانی در جست و جوی یک نویسنده فیلمی ساخته 
مک دونا یا نمایشنامه مردم کوچه و بازار فرانسه قرن 18 نوشته پیام الریان و چند نمایش و نمایشنامه دیگر. نمایش مجدداً حرفی 
برای گفتن ندارد. در حوزه نمایشنامه که در همان ابتدای کار به ورطه سقوط می افتد و در کارگردانی ایده هایی دستمالی شده 
که هیچ دردی از نمایش دوا نمی کند. دکور چیز خاصی ندارد و در خدمت نمایش است. نور هم همینطور و موسیقی تکرار آزار 

دهنده یک ترک از کریستین گتی و مجددا هزار سئوال بی جواب که چرایی بستن چنین نمایشی چیست. این نمایش از همان 
 بیماری رنج می برد که الموطا، افتادن در ورطه الفاظ روشنفکری، دردی که انگار جامعه تحصیلکرده ما را در بر گرفته. با همان 
رفرنس ها با همان اداها با همان زیان ها. انگار این نمایشها برای تماشاگر نیست. انگار در کارگاهی قدم برمی داریم که این 
دوستان به فراخور عقیده هایشان قرار گذاشته اند در زمانی به محدوده نمایششان فریاد بزنند من بلدم ولی سئوال اصلی این 

است چه چیز را؟ 
قطعًا نمایش فوق دارای حفره های عمیقی که به سادگی قابل پر شدن نبوده و نخواهد بود. امید که تئاتر همانند نام مقدسش 
مجالی باشد برای تضارب آراء، برای نشان دادن و آیینه وارگی ولی باز هم افسوسی همراهمان می شود. و حاصل این همآورد 

انسانی...
آخ اگه بارون بزنه )نویسنده میالد اکبر نژاد - کارگردان محمد جواد صفایی از شهرستان المرد.( 

متن این نمایش روند سهل و ممتنعی را دنبال می کند، روندی عاری از پیچیدگی. همانگونه که نمایش های ایرانی بربستر آن 
تعریف می شود. نمایش با نقل یک نقال و زنش شروع می شود. به همین سادگی. با همه زوایای یک نقل. اما در طول این نقل 
پی به جانباز بودن مرد می بریم مرد که آرش نام دارد به خواب دیده که سه روز باید نقل بخواند تا پسرش بازگردد، پسری که 
اسماعیل نام دارد و به قول پدرش شاید قرار است قربانی نزد خداوند باشد. همانند اتفاقی که در صحرای کربال به وقوع پیوسته... 
روایت ها در هم ادغام می شود و سرآخر با خواندن خطبه حضرت زین العابدین در مسجد شام و بازگشت فرزند شهید یا به تعبیری 

قربانی شان. و همچنین پایان بازی آرش است سه نقطه ای که در یک زمان به پایان می رسد. 
در کل نمایش تمام زوایایش را از همان ابتدا برای مخاطب آشکار می کند. اما بدون لکنت و درست... 

این نمایش در کنار تمام نقاط ضعفی که شاملش می شود همانند بازی پر ایراد بازیگر مرد و عدم تطبیق موسیقی با جریان نمایش، 
در کلیت تئاتر شریف و قابل احترامی را ارائه می دهد.

این داستان را اولین بار )نویسنده رضا گشتاسب  - کارگردان رزاق حسین نیا(
رضا گشتاسب را از خیلی سال پیش می شناسم و در جشنواره های مختلفی با وی رقابت کرده ام نمایشنامه نویسی که قلم 
شریفش را درک کرده و خیلی وقت ها با دیدن نمایش هایش لذت برده ام. اما امروز با نمایشی مواجه شدم که یکی از عجیبترین 
کارهای تمام عمرم بود. بیشتر یاد شعبده بازهای کارنابلدی می افتادم که از بد حادثه مشتش مقابل مخاطبش رو می شود و وای 
از صدای نریشن که سعی می کرد بندهای از هم گسیخته نمایش را به هم پیوند دهد. نمی فهمیدمش. نه داستان را نه کارگردانی 
و نه بازی و نه هیچ چیز را. قطعًا دلم می خواست با خود گشتاسب حرف بزنم که چنین سوژه صد پاره ای قرار است چطور بار 
کنش مند نمایش را به دوش بکشد. واقعًا چطور.  از آغا محمدخان تا نادر، از نادر تا میرزا رضا، از طاعون تا شاه شهید. وای حاال 
هم که دارم آنچه در این نمایش بر من گذشت را مرور می کنم دچار لکنت و ضعف فکری می شوم.  بیشتر تا سر در بیاورم که 

چه چیز درون ذهن رزاق خان عزیز می گذرد. کاش می دانستم....
بیست و سومین جلسه جن گیری آنه میشل )نویسنده و کارگردان مسعود احمدی (

نمایش بر بستر یک داستان واقعی اتفاق می افتاد یا می خواهد که بیفتد.
دختری از یک خانواده مذهبی دچار تشنج می شود و پس از مداوای پزشکی و چاره ساز نبودن آن توسط پدر روحانی مورد جن 
گیری قرار می گیرد. نمایش سعی دارد لحنی غربی ایجاد کند و سپس به روایت داستان بپردازد. اما موفق نمی شود. همه چیز 
انگار در یک شعار زدگی غرق است. تعدد صلیب های آویزان بر در و دیوار. بازیگرانی که با نقش هایشان کمترین قرابتی ندارند. 

کاله گیس نقش اول نمایش و الی ماشااهلل... 
یاد فیلم های درجه چندم هالیوودی می افتم که سعی دارد ترس ایجاد کند و برای این کار دست به هر ترفندی می زند تا تو را 
همراه کند. اما این نمایش نمی تواند تو را همراهش کند. بلکه پس می زنََدت. زمانی در حدود 90 دقیقه. تنها واگویه های عجیب 
بازیگران است و فریادهای گوش خراش بازیگر اصلی زن. این نمایش هیچ ندارد. جز افسوس. افسوس برای این همه وقتی که 
پای این کار گذاشته اند و هیچ درو کرده اند. افسوس برای تماشاگری که 90 دقیقه پای این نمایش روانش به هم می ریزد و 

هیچ چیز عایدش نمی شود. افسوس!  افسوس!
سیره سیطره ارسالن بساسیری) نویسنده و کارگردان محمد رضا طاهری (

داستان یکی از قهرمانان فارس و فسا در صدر اسالم و تقابل عرب و عجم.
شکل اجرای نمایش بدون بی کم و کاست است. بی حرف اضافه و اداهای تکنیکی. کار ساده است با میزانسن های غالبًا متقارن. 
بازیگرانی با بیانی منسجم. اگر چه شاکله نمایش شیوه اجرایی دهه شصت را در ذهن متبادر می کند. شاید بتوان نقطه ضعف و 
قوت یک اثر را در یک جا یافت. آنجایی که شکل حرکتی و بیان بازیگران آنقدر منضبط و حول محور تقارن اتفاق می افتد. تقابل 
قدرت ها باالنسی ایجاد نمی کند و تنها تعدد دیالوگی است که همراه توست. دیالوگ های آهنگین و شعر گونه ای که ناگزیر تو 

را به یاد سریال هایی همچون امام علی می اندازد. حتی جاهایی دیالوگ ها بسیار شبیه همند، انگار گرته برداری نزدیک به کپی 
شده باشد. البته این اتهام را به نویسنده وارد نمی دانم و تنها چیزی که در آن دریافتم را انتقال می دهم. نمایش آزارت نمی دهد، 
 تا جایی همراهت می کند. اما تقارن و تسامح بالی جان نمایش است. از جایی به بعد ریتم کار کند می شود و خستگی حاصلش 
 می شود. دیگر چیزی برای مکاشفه وجود ندارد. دیگر قهرمان جذابیتی برای همراهی ندارد و کار نسخه اش در هم پیچیده 
می شود. علیرغم این موارد اما باید ذکر کنم که نمایش قابل احترام است و ناخودآگاه تو را می برد به دورها... به جایی که امثال 

هنرمندانی چون کورش زارعی، انوشیروان ارجمند و الی هذا... یکه تاز میدان صحنه بودند.
آبی ترین آسمان زمین) نویسنده محمد قاسمی - کارگردان محمد هاشم زاده(

نمایش در پالتوی سرد و خالی کلید می خورد. عاری از هرگونه صحنه پردازی و شخصیت ها یکهو ُسر می خورند میان زمین 
و آسمان و شروع به واگویه می کنند. دلت می خواهد دنبالشان کنی و همراهشان باشی تا سر در بیاوری از این هزارتوی پرپیچ. 
چند قصه موازی از یک خانواده، با اصالت لری و دختر کرد کوبانی تبار و زن و مرد دیگری که به هم دلبسته اند و مرد دیگری 
که دچار شب ادراری است. می خواهی بدانی داستان کجا قرار است ببرد تو را و فکرت را... و جنگ با همه پلشتی هاش عاملی 
می شود که همه را در هم گره بزند. متن قطعًا به پای اجرا نمی رسد. این را می توان از اپیزود رامین و عشقش و پسربچه ای 
که دچار شب ادراری است دریافت. متن قطعًا از جایی به بعد فقط سعی می کند با تن نحیف و درمانده اش بار قصه ای را به 
سرانجام برساند و دائم دچار لکنت می شود. اما نمی شود گذشت از توان ایده پردازی و کارگردانی. اینجاست که می شود اعتراف 
کرد یک کارگردان توانا می تواند متن نیم بندی را مبدل به اجرایی استاندارد بکند و حتی متن را هم در جاهایی نجات دهد. 
کارگردانی اثر را نمی شود تحسین نکرد. آکسسواری که به اندازه وارد می شود و مورد استفاده قرار می گیرد. حرکت هایی که 
علیرغم غیر استاندارد بودن سالن و تعدد بازیگران آزار دهنده نیست. بازیگرانی که به اندازه اند، شوآف ندارند. و در خدمت افکار 
کارگردان... خصوصًا خانم بداغی که غافلگیرت می کند و خانم شکری که خوب است... و موسیقی دلپذیر نمایش... در این آشفته 

بازار این نمایش حالت را خوب می کند. خوب....
هوملت ) نویسنده حسن میرزایی -  کارگردان مجتبی حسینی قیری (

متن را که می شناسم. سال ها قبل در جشنواره منطقه ای زاهدان با اجرای آن مواجه شده ام. داستان کوالژی عحیب است از 
بر خوانی داستان پینوکیو دربستر فانتزی... با همان المان ها... اما خیلی دست مالی شده و به غایت ناچیز آنقدر حقیر که شوخی 
های سخیفش تو را به یاد نمایش های الله زاری که چه عرض کنم... می اندازد. البته اجرای مجتبی قیری هم به همان بال دچار 
می شود. با این تفاوت که اندکی لهجه فارسی به کار منگنه شده. نه اجرای اصلی نمایش با لهجه گیلکی اش و نه ورژن قیر و 
کارزینی اش، شکست خورده است. پیش از تولید انگار. پیش از اینکه به اجرا برسد مرده است. اما نکته قابل توجه چیز دیگری این 
دومین نمایشی بود که از شهرستان قیر و کارزین به تماشایش نشسته ام و هر دو تقریبا از دردی مشترک رنج می برند. نمایش 
قیر و کارزین نیاز به تغییرات اساسی دارد. اگر مهمترین و اساسی ترین وظیفه کارگردان را انتخاب متن بدانیم پس در این مسئله 

می بایست بازنگری اساسی بر مؤلفه های انتخاب داشت. و نکته بعد آموزش است. آموزش در تمامی حوزه ها.
جاندارمری )نویسنده و کارگردان عباس پرانداخته( 

داستان در یک پاسگاه ژاندارمری می گذرد که استواری جدید به ریاست آن انتخاب شده، بازداشتگاه پاسگاه پر از شخصیت هایی 
است که هریک داستانی دارند. سربازی سرخوش که دچار اختالل جنسی است و به علت کمونیست بودن بازداشت شده، سربازی 
دیگر به علت اضافه خدمت، کشاورزی فضول برای دید زدن زنان و چشم چرانی. رییس پاسگاه مدتها است ناپدید شده و در واقع 
کدخدای ده که زنی است کالنتر مسلک است، اداره آن را به عهده گرفته. همه چیز بر مبنای بازی قدرت است. گروهبانی که 
جیره خور کدخداست و مسئول موقت پاسگاه. دختری که به جای پسر کدخدا در پاسگاه خدمت سربازی می گذراند. داستان با این 
آدم ها آغاز می شود. آدم هایی که پیچیده نیستند و هریک داستان خودشان را روایت می کند. استوار تازه آمده می خواهد سر از 
کار کدخدا در بیاورد و علت گم شدن استوار پیشین را بیابد. پس یک به یک آدم های نمایش را از تیغ می گذراند. انگار هیچ چیز 
نمی تواند وی را از وظیفه انسانی اش منع کند و برای آرمان آزادی خواهانه و روحیه شریفش از جان باختن هم ابایی ندارد. در 
طول بازجویی ها و کندوکاوهای استوار پی به این می بریم که رییس قبلی را سر به نیست کرده اند و این افراد چون از این جریان 
اطالع دارند به بند کشیده شده اند تا راز مگو را افشا نکنند ولی در پایان متوجه می شویم که استوار تازه آمده هم مزد بگیری است 
که از طرف کدخدا آمده تا اوضاع را به نفع خودش به پایان برساند. اما در این بین پسر کدخدا قربانی قصه است. قربانی قدرت 
و زیاده خواهی کدخدا... نمایش بی آالیش و ساده است، بازی ها بیشتر ذاتی است و کارگردانی هم... همه چیز در پرتو استعداد 
ذاتی شکل گرفته، این امر قطعًا روی بار تکنیکی اثر تاثیر شایانی گذاشته است اما شکل اجرا من را برد به دهه سی و چهل، به 
نمایش های شکل گرفته که بخشی از تاریخ تئاتر این مرز و بوم را شکل دادند، شاید این گروه امروز حائز رتبه ای نشود و یا تیغ 
نقد زخم بر پیکرش وارد سازد اما از همین امروز منتظرم نمایش بعدی این گروه محجوب خواهم ماند. به امید فرداهای پیش رو...

اصغر گروسی و حمید نشاط / عکس : شیوا عطاران
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