10

ﻫﻨﺮ

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  25ﻓﺮوردﯾﻦ 1398

گفتوگو با نادر برهانيمرند ،دبیر جشنواره سيوهفتم تئاتر فجر

زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﻓﯿﺮوزهاى

موافق تئاتر خصوصي بودم و هستم

نمایش  ۵فیلم کوتاه
در خانه سینما

درﯾﭽﻪ
نگاهي به فیلم »متري شیشونیم«
ساخته سعید روستایي

اجراي خوب از روایت بد

عســل عباســیان :نادر برهانيمرند ،کارگــردان تئاتر و
نمایشنامهنویس ،در جایگاه دبیر جشــنواره سيوهفتم
فجر ،زمستان سال گذشته جشنوارهاي نهچندان مقبول
را برگزار کرد کــه در روزهاي نخســتینش این گفتوگو
به بهانه برگزاري جشــنواره صورت گرفــت و به دالیل
مختلف انتشــار آن تا امروز به طول انجامید ،اما حاال که
کمي از جشنواره فاصله گرفتهایم شــاید بتوان بهتر و با
دیدي شفافتر به جشنوارهاي که گذشت نگاه کرد ،پس
اکنون انتشار این گفتوگو بهنگام است و شما را دعوت
به خواندنش ميکنم.
 شما در نشســت خبري در جواب خبرنگاران
گفتید فراخــوان تغییري نکــرده ،ولي اي کاش
ميشد یک فراخوان آرماني براي جشنواره تدوین
کنید .دلتان ميخواســته که یک فراخوان آرماني
تدویــن کنید؛ اگر ميشــد که فراخــوان آرماني
براي تئاتر و برگزاري یک جشنواره تئاتري داشته
باشید ،آن فراخوان آرماني چه بود؟
ببینید این بخشي از پاسخ جامع من بود به یک سؤال
در نشســت مطبوعاتي؛ یعني که این گزاره پس و پیشي
هم داشته یقینا .اما براي اینکه سؤال شما را پاسخ بدهم
اجازه بدهید عرض کنم که این مطلب به دو ،ســه نکته
مهم اشــاره دارد؛ اول اینکه جشــنواره امسال برخالف
گذشته آییننامهاي مدون داشته که دبیر خیلي به عدول
از آن مخیر نبوده .هرچند ممکن اســت شــخصا به این
آییننامه  -که کمي باشــتاب نگارش شده و ایراداتي بر
آن وارد اســت -اشکاالتي داشته باشم ،ولي کال از اینکه
بههرحال سند مکتوبي وجود دارد که ساختار جشنواره
و حــدود و ثغور اختیارات و مســئولیتها را مشــخص
ميکند راضيام .این یعني اینکه ساختار جشنواره که به
نوعي برایند  ۳۶دوره قبل اســت مشخص شده و خیلي
نميشــود با ســلیقه شــخصي دبیر نوعي آن را بههم
ریخت .دوم اینکه این ســاختار خوب یا بد – که البته به
نظر من بهشدت جاي بازنگري دارد  -ادامه منطقي ۳۶
دوره اســت و حتما جایي عدهاي با نظر کارشناســي آن
را تدویــن کردهاند که به نوبه خود قابل احترام اســت.
ميخواهم بگویم من مکلف بودم به رعایت ســاختاري
ازپیشتعیینشده .هرچند اعتراف ميکنم که به اقتضای
شرایط دوره سيوهفتم ،از جمله متقارنبودن با چهلمین
سالگرد انقالب ،در برخي جاها از آییننامه عدول کردیم.
ایدئال من این بوده و هست که جشنواره به لحاظ کمي
باید تنگتر شده و بر کیفیت آن افزوده شود یا اساسا گمان
ميکنم ميشود از برخي مأموریتهاي فرعي جشنواره
به نفع کیفیت و برخورد اقتصاديتر گذشت یا. ...
 همان اصالح ساختاري که از آن صحبت کردید،
چه اصالحي خواهد بود؟
مشکالتي را که به نظرم رسیده و از بابت صحت آنها
مطمئنم یادداشــت کردهام و اخالقا شایســته نميدانم
االن بگویم ،ولي واقعیت این است که یکسري مشکالت
ســاختاري در اندامواره تئاتر فجر وجود دارد که اگر رفع
شــود ،هم بالندهتر ميشــود و هم شــاید کمهزینهتر و
کاملتــر .اجازه دهید اینها را بعد از اینکه به رئیس مرکز
ارائه دادم ،رسانهاياش کنم.
 درصد کمي از آثار جشــنواره براي اولینبار روي
صحنه ميرفت .با توجــه به اینکه تئاتر یک هنر زنده
هم هســت ،چرا ما اغلــب آثاري که در جشــنواره
ميبینیم ،آثاري هســتند که قبال هم در طول ســال
ميبینیم و این سالهاســت ســؤال است که چرا ما
نميآییم اساسا یکسري آثار را براي جشنواره تولید
کنیم؛ مثل اتفاقي که در جشنواره فیلم فجر ميافتد؟
جشــنواره فیلــم و جشــنواره تئاتر تفاوت اساســي
و بنیادیــن دارند .هیچ جشــنواره معتبــر بینالمللي را
نميتوانید سراغ داشــته باشید که محل آزمونوخطاي
کارهاي نیمبند باشــد .مگر اینکه اصال قرار باشد برخي
کارهاي بزرگ اولین اجراهایشــان را به افتخار جشنواره
شــروع کنند ،ولي همیشه جشــنوارههاي معتبر ویترین
بهترینهــا ،پرتجربهترینها و پختهترین آثار اســت .یک
زماني بله ،جشــنواره تئاتر فجر گفتمانش این شــکلي
بود که باید مثال محملي باشد براي تولید آثار سال بعد؛
این یک ضرورت گفتماني یــک دوره خاص بود با توجه
به شــرایط تئاتر آن دوره ،ولي من یادم هســت ،آن دوره
جشــنواره تئاتر فجر انباشــته بود از کارهاي شــتابزده
و شــکلنگرفته و دقیقهنودي؛ یعنــي گروهها ميآمدند
به جشــنواره ،در عرض یک روز یا کمتر باید دکور نصب
ميکردند ،نور صحنه را تنظیم ميکردند و خیلي کارهاي
شــتابزده دیگر .براي همین عموما کارها خام و نپخته
بودند کــه این اصال خوب نبــود .همانموقعها همگي
تأســف ميخوردیم که چرا جشــنواره براینــد اجراهاي
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 مازیار معاوني :وسوســه تکــرار یک فرمول موفق
که به نتایج درخشاني منجر شده ،معموال آنقدر زیاد
است که تا مدتي دست از سر فیلمسازان برنميدارد.
در میان نسلهاي مختلف ســینماگران ،کم نبودهاند
کارگرداناني که به این آســانيها حاضر به پایینآمدن
از امواج موفقیت ســاخته تحسینشدهشان نبودهاند،
حتــي به قیمــت کمرنگشــدن جاذبــه و تازگي آن
فرمول موفق .سعید روســتایي جوان و در ابتداي راه
هم با »متري شــیشونیم« اش ،ناخواسته ذهنها را
به ســوي همین داستان تکراري ميبرد؛ اینکه بخش
مهمي از عناصر کلیدي دومین فیلم بلند ســینمایي
او هم برســاخته بــر همان مضامیني هســتند که اثر
درخشان نخســتش »ابد و یک روز« روي آنها استوار
شــده بود .البته صرف اینکه فیلمساز دوباره به سراغ
چنین مضامیني رفته ،نقطهضعف و مستحق سرزنش
نیست و بدیهي است که انتخاب مضمون از اختیارات
غیرقابلانکار هر کارگرداني محســوب ميشــود ،اما
زماني که در زاویه نگاه به مضمون قبال روایت شــده،
نکته تازهاي دیده نميشود و در زمان و دستمایههاي
قابلتوجهي از فیلــم ،همان روایت پیشــین که تنها
لباس تازهاي به تن کرده خودش را به رخ ميکشــد،
فرضیه تسلیمشــدن در مقابل همان وسوســهاي که
باالتر ذکرش رفت قوت ميگیرد.
بگذاریــد با فیلــم جلو برویم؛ شــروعي توفاني و
درگیرکننده که تا نیمســاعت اولیه و قبل از دستگیري
ضدقهرمان »ناصر خاکــزاد« مخاطب را کامال در تور
خود گرفتار ميکند؛ دقایقي نفسگیر از تعقیبوگریز
و رمزگشــایي گامبــهگام کــه از مصرفکننــدگان تا
قاچاقچیــان خردهپــا آغاز میشــود و تا رســیدن به
حلقــه نزدیکان »ناصــر« و ســرانجام محل اختفاي
او ادامه پیدا ميکند .تســلط روســتایي در کارگرداني
این فصــل پرفرازوفرود ،بهخصــوص صحنه تراژیک
منجر به زندهبهگورشدن جوان قاچاقچي ،ستودني و
تحسینآمیز است ،اما جنبه دیگر ماجرا اینجاست که
فیلمســاز در این فصل آنچنان سویه پلیسي اثرش را
پررنگ ميکند که این تصور اشــتباه به تماشاگر دست
ميدهــد که با یک تریلر پلیســي کامل روبهروســت،
امــا در ادامه آن ابرقهرماني که پنج ســال تمام وقت
پلیــس مبارزه با مــواد مخدر را به خــود اختصاص
داده ،با یک گرهگشــایي ساده و قابل پیشبیني به دام
ميافتد و نقاط ضعف روایي درست از همینجا کلید
ميخورد؛ جایي که بــراي مخاطب تیزبین قابلقبول
نیســت که یک رســته تخصصي پلیس تــازه بعد از
گذشت پنج ســال به زن و بچه قاچاقچي خردهپا در
همدستي با او شک نکرده باشند و آنها را مورد بازدید
بدني یا استشــمام توسط ســگهاي تربیتشده قرار
نداده باشند تا زنجیره اقرارها و لورفتنها خیلي زودتر
از این آغاز ميشــد!!! در ادامه بــاز هم با دو حفره در
داستانپردازي و عدم تطبیق با پیشفرضهاي اولیه
خود فیلم روبهرو ميشــویم؛ اول اینکه سرکرده یک
باند مخوف که سالهاست از چنگ پلیس فرار کرده،
چگونه ممکن اســت آنقدر ابله و بياحتیاط باشــد
که بعــد از قطع رابطه بــا زن موردعالقهاش )نامزد
سابقش( همچنان در همان محل سکونتي که آن زن
نشانياش را ميداند اقامت داشته باشد و دوم اینکه
چطور باور کنیم که از محل اقامت فوقمحرمانه یک
قاچاقچي بزرگ ،هیچ حفاظتي به عمل نميآید و به
راحتي دسترسي به کارت ورودي )کلید( به منزل یک
شهروند عادي ،ميتوان به منزل او ورود و بازداشتش
کرد؟! البته شــاید دستاویز فیلم براي توجیه این ورود
آسان و بيمقاومت این بوده که ناصر به دلیل تصمیم
به خودکشي ،محافظان احتمالياش را مرخص کرده
بــوده ،ولي چون نه از قبل زمینه دراماتیک مناســبي
براي چنین تصمیمي چیده شده و نه در ادامه به علل
و زمینههاي آن ،به شــکلي کافي و مســتدل پرداخته
ميشــود ،همین تقارن تصادفي گیرافتادن به دســت
پلیس و خودکشــي هــم غیرقابلتوجیــه و مصداق
چیدمان خامدستانه درام بر اساس حادثه و تصادف به
نظر ميرسد .اما اگر ضعفهاي روایي فیلم تا دقیقه
بازداشــت ناصر پشت ریتم بسیار خوب و مهارتهاي
اجرائــي کارگردان کمرنگتر به نظر ميرســند ،اما در
ادامه که مایههاي پلیســي داســتان رقیقتر شــده و
موتــور محرک درام هم به روغنســوزي افتاده ،افت
کیفي اثر بیشــتر به چشم ميآید .از سوي دیگر دامنه
بيمنطقيهــا و اضافــات درام تا انفعــال وحید در
فراريدادن ناصر در بزنگاه پیشآمده ،بازداشتنشدن
غیرقابلتوجیه او توســط پلیــس و در نهایت نمایش
غیرضروري صحنه اعــدام ناصر امتداد پیدا ميکند و
البته در این گیرودار سکانسهاي عاطفي میان ناصر
با اعضاي خانوادهاش که با دستگیري او بزرگشان را از
دســت داده و مجبور به بازگشت از کانادا یا مراجعت
به منزل فرســوده خود در محله قدیميشان هستند،
درســت برعکس مناســبات عاطفي دقیق و درآمده
»ابد و یک روز« نهتنها به همذاتپنداري نميانجامند
که بیشــتر اشک تمســاح بستگان ســودجوي فردي
شرور هســتند که اصال و ابدا معصوم و عاري از گناه
نمينمایند .قضــاوت درباره صحیح یا ناصحیحبودن
چگونگي رســیدگي به اتهام وارده به افسران پرونده
از سوي قاچاقچیان ،آن هم در مقابل خود فرد متهم،
توســط همان قاضــي و در همان شــعبه هم که در
صالحیت کارشناســان حقوقي اســت ،ولي در شکل
فعلي به تصویري آســیبپذیر از پلیــس و اقتدارش
انجامیده تا بــا وجود تمام این نارســایيها ،فیلم اثر
متوسطي باشد که ضعفهاي کیفياش پشت اجراي
خوشساخت آن پنهان شده است.
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عمومي نیســت؟ این آرزوي همه بود؛ یعني کارها قبال
باید با مخاطب واقعي – نه جشنوارهاي -محک خورده
باشــند ،اجراهاي عمومــي را رفته باشــند و پختهترین
اجراهایشــان را بیاورنــد در ویتریــن یک جشــنواره که
علياالصول باید استانداردهاي بینالملليشدن را داشته
باشــد .از نظر من این فرصت امسال اتفاق افتاده است.
البته باید بگویم از دو ،ســه ســال قبل این اتفاق افتاده،
ولي امسال من فکر کنم  ۹۵درصد آثار اینشکلي هستند.
ضمن اینکه با این انگاره هم مخالفم که چون کارها قبال
اجراي عمومي داشتهاند پس کارهاي کهنهاي هستند و
طراوت الزم را ندارند.
 کهنه که نه ،منظور آثاري که در طول ســال اجرا
رفته؛ منظور من این است.
چه تفاوتي دارد؟
 مخاطب تئاتر که مخاطب خاصي هم هست ،در
طول سال آن آثار را دیده است.
ندیده اســت .من این را یک جــاي دیگر هم گفتهام.
االن طبق آمار رسمي شــاید حداقل  ۷۰یا  ۸۰اثر تئاتري
در یک ماه در تهــران روي صحنه ميآیند .با این تکثري
که االن اتفاق افتاده ،شــاید تعداد بیشتر از این هم باشد.
یکي بخواهد وقت بگذارد و هر روز تئاتر ببیند ،بیشــتر از
 ۱۵اثر نميتواند ببیند؛ چون ســاعتهاي اجراي تئاترها
هم مشــخص و عموما یکسان اســت؛ یعني عمال  ۶۰تا
از آنها را از دســت ميدهــد .در نتیجه تئاتربینترین آدم
شهر تهران باز هم ميتواند اینجا در جشنواره کاري ببیند
کــه قبال ندیده اســت .ضمن اینکــه االن  ۴۶درصد آثار
جشنواره فجر ،آثار شهرســتاني هستند و تولید استانها
هســتند؛ بنابرایــن اگر یکي بخواهد به قول شــما دنبال
طراوت و تازگي باشد ،جشنواره محمل خوبي است براي
این آرزومندي .آثاري تازه و متنوع!
 شما در سالهاي اخیر بسیار منتقد وضعیت تئاتر
بودید .االن از جشنواره دفاع ميکنید و این تناقضي
در خــودش دارد .گفتید و بهدرســتي هم گفتید که
حال تئاتر خوب نیست و خصوصيشدن تئاتر همراه
شده با نوعي ابتذال .گفتید دولت نباید به طور کامل
کنار بکشد.
گمان نميکنم این اصطالح من باشد .من واژه ابتذال
را بــه کار نميبرم یا خیلي بااحتیاط به کار ميبرم؛ چون
خودم موافق شکلگیري تئاتر خصوصي بودم و هستم.
اگر هم از زبان من نقل شده ،در گفتوگوهاي شفاهي با
خبرنگاران اتفاق افتاده.
 ولي این را گفتید که دولت نباید به طور کامل کنار
بکشد.
بله ،هنوز هم ميگویم .اصال اشکال همینجاست که
شــکلگیري تئاتر خصوصي یکباره بدون برنامه جامع و
حسابشده اتفاق افتاد.
 نکته بســیار مهمــي کــه در انتقادهای خود
ميگفتیــد ،این بود کــه تئاتر اجتماعــي با این
وضعیت خصوصيســازي تئاتر از دســت رفته.
حــاال چقدر به این نــوع تئاتر در این جشــنواره
توجه داشــتید و اینکه منتقد وضعیت بودید ،با
دبیرشدن تناقضي در خودش ندارد؟
شــما واقعا فکر ميکنیــد االن تناقضي وجود دارد؟
براي بخش اول ســؤالتان اجــازه بدهید صریح بگویم
من همان هســتم که بــودم و کوچکتریــن تغییري در
آرمانهــاي تئاتري مــن بهعنوان یک کنشــگر فرهنگي
اتفاق نیفتاده .چرا باید این اتفاق افتاده باشد؟! .همچنان
معتقــدم تئاتر بایــد تئاتر منتقد باشــد و تئاتر ایدئال من
تئاتري اســت که رویکــرد اجتماعي و انتقادي داشــته
باشــد .بله ،تئاتر اجتماعي ما همچنان در محاق است.
خیلي متأســفم که بگویم به جاي رویکــرد اجتماعي،

اشکال محافظهکارانه جایش را گرفته است .بگذارید با
صراحت بگویم اگر این مســئولیت را پذیرفتم ،احساس
نوعي تکلیف بود و صرفا رویکرد هنرمندانه داشته است.
خیالتان راحت ،من نه سوداي مدیریت دارم و نه تالشي
براي تصرف پست و مقامي! کار من به شهادت نوشتهها
و آثارم چیز دیگري اســت! من هویــت هنريام را – که
حاصــل یک عمر عرقریــزان روح و خــون دل خوردن
است -حاضر نیستم با هیچ سوداي دیگري معامله کنم.
آن هم در میانســالگي! اما پاســخ سؤال دوم شما ،باید
بگویم وقتي آثار حاضر در جشــنواره قرار باشد خارج از
اراده جشــنواره تولید شده باشند ،چقدر سلیقه یک دبیر
ميتواند در شــکلگیري نوع آثار رسیده – نه تولیدشده-
دخیل باشد؟
 حــاال چقدر در این جشــنواره تئاتر اجتماعي
پررنگ است؟
امیدوارم که آثار دغدغهمند پررنگتر باشند .مهم هم
نیســت که از چه سبک و سیاقي باشند .امیدوارم مسئله
طرح کنند ،نه شبهمســئله؛ اما من فقــط ميتوانم آرزو
کنم .نميتوانم اعمال ســلیقه بکنم .جشــنواره بهواقع
گزارشــگر واقعي آن چیزي اســت که در تئاتر ما در این
یک سال گذشــته و ميگذرد .خوب یا بد! تلخ یا شیرین!
جشنواره فقط آینگي ميکند .شرایط امکان عمليشدن
ایــن آرزو باید جای دیگــري فراهم شــود . ...وضعیت
شــکل و محتواي آثار درواقع متوجــه کل حالوهواي
جریــان هنري اســت و البتــه برنامهریــزي و مدیریت
سیاســتگذاراني که در طول این سالها سیاستگذاري
کردهانــد .ما جز اینکه انتخابگر خوبي باشــیم ،کاري از
دســتمان برنميآمد که بله در این بخش ممکن اســت
اشکاالتي داشــته باشــیم .توجه داشته باشــید من به
انتخابگران جشــنواره نميتوانســتم تکلیف کنم فقط
کارهایي را انتخاب کنند که مثال رویکرد اجتماعي داشته
باشند یا . ...در جشنواره بســیار تنوع شکلي و محتوایي
داریم .ما در این جشــنواره نمونههــاي متنوعي از تئاتر
اجتماعي داریم ،تئاتر فیزیکال داریم ،تئاترهایي که میل به
شکستن ساختارهاي مألوف دارند ،تئاتر بدون کالم ،تئاتر
آلترناتیو و . ...تنها جایي که سلیقه دبیر شاید ميتوانست
دخیل باشــد ،در انتخاب آثار بــراي بخش میهمان بود
کــه آن هم تعــدادش محدود بود .خالصــه کنم ،تمام
تــالش ما این بوده که امســال در دو محور مهم کوشــا
باشــیم :یک؛ انتخابگر خوبي باشــیم ،دو؛ برگزارکننده
خوب؛ یعنــي میزباني شــکیل و شــمایلدار میهمانان
جشنواره بزرگ فجر.
 شــما در صحبتهایتــان مدام تأکیــد دارید که
جشــنواره به بلوغ رســیده اســت؛ نمود این بلوغ
چیســت؟ نظمي که در جشــنواره هست ،سالمت
انتخابها ،تغییــر ترکیب داورهــا ،کیفیت تئاترها،
دعوت از کارگرداني که مدتهــا روي صحنه نبوده،
تغییر و تثبیت اساسنامه و آییننامه؟ ما نمود این بلوغ
را کجا باید ببینیم؟
از نظر من ،بلوغ این جشــنواره یعني اینکه تا االن با
توجه به فراز و فرودهاي بســیار ،تئاتر ما توانسته برقرار
و بردوام باشــد .بههرحال این جشنواره هویتی ۳۷ساله
دارد؛ قاعدتا این باید نشان از بلوغ یک رویداد باشد.
 یعني اگر آدمي به ۳۷سالگي برسد و صرفا نمیرد،
به بلوغ رسیده است؟
بله مگر اینکه معتقد باشــیم اساســا تئاتر ما نابالغ
مانده کــه این بحث دیگري اســت .مــن معتقدم تئاتر
مــا در حال پوســتاندازي اســت .چه بپذیریــم و چه
نپذیریم ،نســلي متفاوت بــا نوع جدیــدي از مطالبات،
انتخابها و سلیقههاي فکري و هنري وارد میدان شده
و دارد کنشــگري ميکند .اگر جشنوارهاي بتواند گفتمان

تئاترياش را در میان این همه تنوع ســلیقه حفظ کند،
یعني بالغ است.
 در نظمي که در جشنواره هست که نیست ،واقعا
شما تأکید دارید که جشنواره به بلوغ رسیده است؟
مــا داریم درباره ِســیر ،ســالمت انتخابها و تغییر
ترکیب داورها صحبت ميکنیم.
من ميگویم جشــنواره با توجه بــه امکاناتي که در
اختیارش بوده ،اتفاقا جشــنواره بينظمــي نبوده؛ تمام
برنامههــاي متنوع ما ،امســال طبق برنامــه پیش رفته
اســت ۱۵۵ .اثر در این جشنواره اجرا رفته است .بپذیرید
با مشکالت ســختافزاري متعددي که داریم ،مدیریت
این همه اثر کار آساني نبود .جشنواره تئاتر فجر جشنواره
بالغي اســت که توانســته گفتمــان خود را بر اســاس
نیازمنديهاي گوناگون دورههاي تئاتري عوض و معاصر
کند .بله ،جشنواره ضعفهاي اساسي هم دارد ،من این
را اوایل بحث هــم عرض کردم؛ اما باید از این منظر هم
دید که این جشــنواره چقدر در منطقه و حتي دنیا ،بنام
و معتبر اســت؟ ميتوانید بروید با میهمانان خارجي ما
گفتوگو کنید ،شاید بد نباشد مقداری فارغ از دغدغهها
و دعواهاي رایج ژورنالیســتي و تئاتري که گاه متأسفانه
خالي از غرضورزي و بدبینيهاي متداول هم نیســت،
از دید دیگران ارزیابي کنید و ببینید این جشنواره چگونه
جشــنوارهاي اســت .نميخواهم از آنچه اتفاق افتاده
است ،صددرصد دفاع کنم ،ولي چه دوست داشته باشیم
و چه دوست نداشته باشیم ،جشنواره تئاتر فجر جشنواره
مهمي اســت .شاید بد نباشد دوســتان منتقد ما بروند و
ببینند در جشنوارههاي همقدوقواره جشنواره ما چه خبر
است؟ اصال اگر جشنواره تئاتر فجر جشنواره کمفایدهاي
اســت ،چه لزومــي دارد این همه هنرمنــد عاقل و بالغ
چندینبار در آن شرکت کنند؟ حاال که بهراحتي ميشود
اجراي عمومي رفت ،به حضور در جشــنواره احتیاجي
نیست؟! پس این همه اشتیاق براي حضور در جشنواره
نشانه چیست؟ واقعا فکر ميکنید علتش چیست؟ اعتبار
انکارناپذیر جشنواره است .به نظرم جشنوارهاي که بتواند
هنرمندان بزرگي را در دورههاي مختلف به تئاتر ایران و
حتي جهان معرفي کند ،جشــنوارهاي است که ميتواند
ادعاي هویت و حتي بلوغ کند.
 همیشه بحثي بوده که تئاتريها براي تئاتر تصمیم
بگیرنــد و روي صندلي مدیریت بنشــینند .در خانه
تئاتر هم این اتفاق در وجه ســندیکایي افتاده است؛
اما اینکه در جایگاه رســمي دولتي باشي و بخواهي
همچنان تئاتري بماني ،چقدر مقدور اســت؟ تا چه
حد اگر تئاتريها وارد جایگاه رسمي شوند ،ميتوانند
همچنان تئاتري بمانند؟ یعني چقدر ميشود همچنان
تئاتري ماند و جایگاه رسمي داشت؟
بســته به خود آدمهاست .ميشــود تئاتري بود و با
کوچکتریــن جایگاه به قول شــما دولتي ،هویت هنري
خــودت را فراموش کنــي و برعکــس ميتواني در هر
شرایطي خودت باشي؛ بســتگي به افراد دارد .در سؤال
قبلي ،پاســخ صریح دغدغــه شــما را دادم .تکرار هم
ميکنــم ،من اعتبار هنري و آرتیســتیک خودم را با هیچ
پســت و مقامي معامله نکرده ،نميکنم و نخواهم کرد.
ببینید پیشــنهاد دبیري فجر را من در وهله اول از طرف
یک دوســت هنرمند ،یک نمایشنامهنویس و کارگردان
خوب کشورم دریافت کردم .پیشنهاد دبیري جشنوارهای
که قرار است همه هنرمندان تئاتر خانواده بزرگ کشورم
را میزبانی کنــد .چه افتخاری باالتــر از این؟ چه چیزی
جذابتــر از این؟ من وقتی دســت بیعــت میدهم به
دوست هنرمندم شهرام کرمی که یک نمایشنامهنویس
است ،در واقع با کســی همرکاب میشوم که تا دیروز با
هــم روی صحنه بودیم .او از من دعوت میکند مدیریت
جشنوارهای را بپذیرم که در وهله اول یک جشنواره تئاتر
است ،میزی هم ندارد که خیلی دلبستهات بکند .مهمتر
از همه ،یک جشن است .من دبیری جشنی را پذیرفتهام
که هنرمندان بزرگی مثل دکتر رفیعی و استاد غریبپور و
بسیاری نامهای مهم و معتبر تئاتری در آن حضور دارند.
اصال کدام آدم عاقلی هویت گذشــته خودش را مثال با
یک میز موقت دبیری یک جشنواره تئاتر معامله میکند؟
تأکید میکنم ،وجه آرتیستیک جشنواره و خدمتگزاری به
همکاران و همصنفانم در پذیرش این مســئولیت قبل از
هر چیز مهم بوده و هســت .اینکــه من الیق این جایگاه
بودم یا نه ،بحث دیگری اســت؛ ولی اگر با اشــتیاق این
مسئولیت ســنگین را پذیرفتم ،به این دلیل بوده که قبل
از بنده هنرمنــدان بنامی آن را پذیرفتــه بودند که برای
تکتکشان ارزش و احترام قائل هستم .دوستانی که غیر
از این فکر میکنند ،لطفا نکنند .البته تمام سعی و توانم
را کردم که خیلي شــرمنده خودم و همکارانم نباشــم،
امیدوارم اینگونه بوده باشد.

اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﭘﺎرﺳﺎ ﭘﯿﺮوزﻓﺮ و اﺟﺮاي دوﻧﻮﺑﺘﯽ »ﻣﻼﻗﺎت«
گــروه هنر :نمایش »مالقات« ،بــه کارگردانی و بازیگري
پارسا پیروزفر ،به دلیل استقبال تماشاگران در روزهای ۲۹
و  ۳۰فروردین در دو نوبت میزبان عالقهمندان تئاتر است.
پارســا پیروزفر در نمایش مالقات عالوهبر کارگرداني ،در
نقش یــک معلم بازي ميکند که به دلیل گریم بســیار
دقیق و صداسازي براي دقایقي از چشم تماشاگران دور
ميماند و چهبسا برخي تا به آخر نمایش هم چشمبهراه
حضور این بازیگر باقي خواهند ماند.
نمایــش »مالقــات« درواقــع همــان نمایشنامه
»مالقات بانوي سالخورده« ،نوشته فریدریش دورنمات،
نویســنده سوئیســي اســت که پیش از این دوبار توسط
حمیــد ســمندریان در ســالهاي  ۵۱و  ۸۶و یكبار هم
توسط هادي حجازيفر در سال  ۱۳۹۳به شیوه عروسکي
اجرا شده اســت .نمایشنامه مالقات بانوی سالخورده

اولبار در ایران توسط حمید سمندریان به فارسی ترجمه
و به خوانندگان فارسیزبان شناسانده شد .در سال ۱۳۵۱
و بــرای اولینبار در تاالر مولوی تهــران به کارگردانی او
و با هنرنمایی جمیله شــیخی ،آذر فخــر ،اکبر زنجانپور،
محمود هاشــمی ،علی رامز و غالمرضــا طباطبائی به
اجرا درآمد .در ســال  ،۱۳۸۶پس از گذر  ۳۵سال ،حمید
سمندریان برای بار دوم و اینبار در سالن اصلی تئاتر شهر
و با هنرنمایــی گوهر خیراندیش ،پیــام دهکردی ،علی
رامز ،فرخ نعمتی ،احمد ساعتچیان ،میرطاهر مظلومی و
هوشنگ قوانلو این نمایشنامه را کارگردانی کرد و روی
صحنه برد» .مالقات« در روزهای پنجشنبه ۲۹ ،و جمعه،
 ۳۰فروردین ،در دو نوبت میزبان عالقهمندان تئاتر است.
اجرای اول این اثر نمایشی در روزهای یادشده ساعت ۱۷
و اجرای دوم ســاعت  ۲۰خواهد بود .زنی ســالخورده و

بســیار ثروتمند به نام کالرا که در جوانی به دلیل وقایع
ناعادالنهای که در زادگاهش برایش اتفاق افتاده اســت
مجبور به ترک آن میشــود ،پس از ســالها با شــرطی
وحشــتناک به زادگاهش بازمیگردد .شرط او این است
که مردم شهر گولن ،معشوق قدیمیاش را که در روزگار
جوانــی او را باردار و بیآبرو کرده و ســرانجام به او جفا
کرده است به قتل برسانند .زن سالخورده حاضر است در
ازای کشتهشدن معشوق دوران جوانی خود توسط مردم
گولــن ،ثروتی هنگفت و مبلغ مورد نیاز مردم زادگاهش
را که اکنون با دشــواری مالی بسیاری دستوپنجه نرم
میکنند در اختیــار آنها قرار دهد .شــهروندان گولن در
نهایت به خواســته او تن میدهنــد .نمایش »مالقات«،
نوشــته فریدریش دورنمات ،با ترجمــه و به طراحی و
کارگردانــی پارســا پیروزفر با بازی بازیگــران )به ترتیب

حروف الفبا( :علی ابدالی ،نسترن امیرعبداللهیان ،زینب
ایزدپناه ،رضا بهبودی ،افسانه پرمر ،پانتهآ پناهیها ،پارسا
پیروزفر ،سیاوش چراغیپور ،احســان حاجیانی ،مهدی
حسینینیا ،افشین خورشــیدباختری ،امید رضایی ،مونا
رضایی ،امیــر صادقی ،مجتبی علیرضالــو ،مونا غیاثی،
نســیم قدسالهی ،نیما قطبی ،تیام کریمایی ،ســیاوش
کریمــا ،هومن کیایــی ،امیر محمدی ،ایــوب محمودنیا،
مریم مسچیان ،بهاره مصدقیان ،نیما مظفریپور ،الکس
ملککرم ،داریوش موفق ،مهدی میالنی ،پیمان ناجی و
امیر هرمزینژاد در ســالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به
صحنه میرود.
نمایــش »مالقات« کــه از  ۱۲اســفندماه  ۹۷اجرای
خود را آغاز کرده ،تا روز جمعه ۱۳ ،اردیبهشت  ۹۸روی
صحنه خواهد بود.

 در برنامه جدید کانون فیلم خانه سینما که این
بار با مشــارکت انجمن صنفــی فیلم کوتاه برگزار
میشــود ،پنج فیلم کوتاه ساخته نیما عباسپور به
نمایش درمیآید .این پنج فیلم عبارتاند از:
 -۱دور باطل )(۱۳۸۸
 -۲رویا چرا گم شده )(۱۳۸۲
 -۳جنگل )(۱۳۸۸
 -٤جدول ،روزنامه و  ۳نقطه! )(۱۳۸۸
 -٥پیادهروی بزرگ )(۱۳۸۹
پس از نمایش فیلمها هم نشســتی با حضور
کارگردان ،پوریا ذوالفقاری و ناصر صفاریان برگزار
خواهد شد.
برنامههای کانون فیلم که پیش از این روزهای
سهشــنبه برگزار میشــد ،از این بــه بعد روزهای
یکشنبه ،ساعت  ۱۸برقرار خواهد بود.
حضــور بــرای همــه آزاد و رایگان اســت و
عالقهمنــدان میتوانند به نشــانی خیابــان بهار
جنوبی ،خیابان سمنان ،شــماره  ،۲۹خانه سینما
مراجعه کنند.

مرضیه برومند و هنگامه مفید
در موش تا موش
 گروه هنر :بچهها خیلي تئاتردیدن را دوســت
دارنــد و فروردین و خنکاي بهاري بهترین فرصت
براي بردن بچهها به تماشــاي تئاتر است و ما در
ادامــه چند تئاتر کودك را برایتان معرفي ميکنیم
که حتما بچهها از دیدنشان لذت خواهند برد.
موش تا موش
نمایش عروســکی موزیکال »موش تا موش«
بــا حضور افتخــاری »مرضیه برومنــد« در نقش
ابــر و »هنگامــه مفیــد« در نقش خورشــید در
تماشــاخانه ملک براي کودکان در ساعت ۱۷:۳۰
اجرا ميشود.
در ایــن نمایش بــه نویســندگي و کارگرداني
رامین کهن ،صداپیشــگان عروســک :خالهموشه:
الکا هدایت ،آقاموشــه :امیررضــا میرآقا ،تندباد و
کوه :محمدرضا مالکی و گربه :رامین کهن حضور
دارند و بازیدهندگان عروسک )به ترتیب حروف
الفبا( :ســعید ابک ،پرســتو آریاکیا ،الهام ایروانی،
علی باروتی ،فاطمه پورهاشــمی ،هانی حســینی
)میهمان از گروه آران( ،حمیدرضا گودرزی ،متین
گودرزی و مرضیه نــادری )میهمان از گروه آران(
هستند.
والدیــن براي دیدن موش تا مــوش ميتوانند
بچههایشــان را به تماشــاخانه ملک به نشــاني
تهران ،خیابان شریعتی ،خیابان ملک )نرسیده به
بهارشیراز( ،نبش خیابان وزوایی ،پالك  ۱۳۴ببرند.
گلدونه و کدوتنبل
نمایش کــودک شــاد و موزیــکال »گلدونه و
کدوتنبل« درباره خالهقزی اســت که آرزو میکند،
فرزندی داشته باشــد و ماجراهایی در راه رسیدن
بــه ایــن آرزو برایــش رخ میدهد .ایــن نمایش
قصهای شاد از افسانه قدیمی ایرانی به نویسندگي
و کارگردانــي مهرداد قرآنکیش اســت که در آن
مهرداد قرآنکیش ،نیلوفر ابراهیمی ،نهال دلزنده،
مائده قدیری و مهرسا قرآنکیش بازي ميکنند.
گلدونــه و کدوتنبــل تهیــه شــده در گــروه
هنری تاک اســت که از  ۲۰فروردیــن ،لغایت ۲۰
اردیبهشــتماه  ۱۳۹۸ســاعت  ۱۷در تماشاخانه
ســینما ایران به نشاني خیابان شریعتی ،روبهروی
خیابان بهارشیراز ،مجتمع فرهنگی ،هنری تهران
اجرا ميشود.
هدیه اسرارآمیز
نمایــش عروســکی »هدیــه اســرارآمیز« ،به
نویسندگي آتســا شاملو و کارگرداني میثم یوسفي
از نمایشنامه »دوازده ماه سال« ساموئل مارشاک
اقتباس شده است.
شاهزاده در شــب تولدش که مصادف با شب
یلداســت دســتور میدهد که گلهــای پامچال
ســر میز شــامش بگذارنــد .جارچیها در شــهر
جــار میزنند که هرکس گل پامچــال بیاورد ،یک
ســبد طال جایزه میگیرد .بهار بــه اجبار نامادری
و خواهــرش به جنگل فرســتاده میشــود و به
او میگوینــد تــا گل پامچال پیدا نکــرده به خانه
بازنگردد ،اما االن فصل زمســتان است و بهار در
توفان راهی جنگل میشود. ...
نمایــش کــودک هدیه اســرارامیز در ســالن
گلستان به نشــانی تهران ،بلوار کشــاورز ،خیابان
حجاب ،داخل پارک الله ،مرکز تئاتر کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان اجرا ميشود.
دزدان کالغی
»دزدان کالغــي« ،بــه نویســندگي عبــاس
قاصــدزاده و کارگردانــي زینــب اســدی ،هر روز
ساعت  ۱۸در فرهنگسراي نیاوران اجرا ميشود.
بازیگران )به ترتیب ورود به صحنه( :ســامان
فرشــیدنیا ،ســعید بهمنی ،ریحانه حاجیآبادی،
ســهیل کمالی ،عباس قاصدزاده ،مونا کوشش و
سوگند قاصدزاده
عالقهمنــدان بــراي رفتــن به فرهنگســرای
نیاوران باید به خیابان پاســداران ،روبهروی پارک
نیاوران بروند.
نمایش »حسنی و ده شلمرود« ،از تاریخ سوم
اســفند تا فروردینمــاه  ۹۸در تماشــاخانه ایران
تماشا ،واقع در خیابان انقالب ،کوچه سمنان روی
صحنه رفته است.

