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دکتر »حسن روحانی«:
هنرمند جهان را بازآفرینی می کند و 

کار او در مسیر ارزش های الهی است.

رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت اهللا خامنه ای:
در تئاتر، انســان انسان ها را حس می کند، حرفشان 
را از زبان خودشــان می شــنود. در این می تواند خیلی 

چیزهای سازنده ای باشد.

امام خمینی)ره(:
هنر، دمیدن روح تعهد در کالبد انسان هاست.
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تئاتر، هنِر لحظه و زنده
پویایی و مواجهه ی بی واســطه ی هنر تئاتر با مخاطب، زمینه ای فراگیر 
برای انتقال اندیشــه و لذتی  است که هنرمنِد سختکوِش متعهد به حرفه ی 
تئاتر، در جســت وجوی آن، ماه ها و ســال ها وقت، انرژی و تخصص خود 
را بــه کار می بندد تــا در جریان اصالحات اجتماعی کشــورش نقش مهم و 
ارزشمند خویش را ایفا کند. این هنر قدمتی به وسعت تاریخ بشر دارد و در 
رهگذر دور ه های تاریخی همواره در بطن هر جامعه ی کوچک و بزرگی تأثیر 
مســتقل و انسان ساز خود را گذارده است. از همراهی برای به وجود آمدِن 
پدیده هایی همچون دموکراســی گرفته تا نقش کارکردگرایانه اش در تربیت 
نسل نزد اقوام ابتدایی بشر. تئاتر، هنِر لحظه و زنده است که بر ذهن و جان 

آدمی تسلط یافته و او را به سوی کمال، دانایی و ِخَرد رهنمون می سازد.
کشور ما و به ویژه استان مازندران، سرشار از استعدادها، نیروی انسانی 
کارآمد و متخصص در حوزه ی هنرهای نمایشــی  است و بی شک نمی توان 
به این ظرفیِت چشــمگیر با تســلط و به نیکی پرداخت، مگر با برنامه ریزی 
مدون و آماده سازی بسترهای مناسب برای تولید نمایش و تئاتر. از این رو، 
مصمم هســتیم با توجه و اهتمام در توسعه ی زیرساخت های سخت افزاری 
همچــون بلک باکس ها، ســالن های اجرا و ارتقاء ســطح فعالیت انجمن 
هنرهای نمایشی و همچنین سیاست گذاری و پیشبرد راهبردهای منطبق با 
سیاست های کلی نظام در زمینه ی فرهنگ و هنر، گام های مؤثری در راستای 
پدید آمدن تولیدات بیشــتر با ســطح کیفی مطلوب تر و جذب حداکثری 
مخاطب عالقه مند، برداریم و جشــنواره تئاتر استانی، فرصت مغتنمی برای 

توجه عمیق تر به این اهداف تعیین شده است.

خوشــبختانه دولت تدبیر و امید با مشــی 
اعتدال و توجه ویــژه به حوزه ی فرهنگ و هنر، 
برنامه های مشــخص و تعیین کننده ای در این 
زمینــه خواهد داشــت که اجرایی شــدن این 
اهداف با همراهی و حمایت هنرمندان و اهالی 
آن  مّیســر خواهد بود. جشــنواره ها و به ویژه 
جشــنواره ی تئاتر اســتانی نیز، از دستاوردهای 
پراهمیــت و هدفمند برنامه هاســت که پس از 
گذراندن 28 دوره ی باشــکوه، باروری الزم برای 

شــکوفایی هر چه بیشتر استعدادها، هنرمندان نوپا و نسل جدید هنر تئاتر 
را در خود نهادینه کرده است.

خرسندیم که امسال، میزبان هنرمندان پرمهر و فرهیخته ی تئاتر استان 
در بیست و نهمین دوره ی این جشنواره ایم و موجب افتخار و نیکبختی است 
که همه ی اهالی این هنــر، از تولید کنندگان و مســئوالن انجمن هنرهای 
نمایشــی و همکاران پرتالش در اداره کل و شهرستان ها، امروز کنار یکدیگر 
ایســتاده اند تا چراغ خانه ی پرمهر و پرافتخار تئاتر مازندران، همواره روشن 

و پایدار بماند.
به سهم خود از کلیه ی عزیزان، هنرمندان و همکاران و مردم هنردوست 
این اســتان که به جشــنواره ی تئاتر اســتانی توجه ویژه نشــان داده اند 
سپاســگزارم و برای یکایک آنان آرزوی سالمتی و پایداری دارم و از خداوند 
منان سربلندی و سرافرازی جمهوری اسالمی ایران را در عرصه های گوناگون 

مسئلت می نمایم.
احد جاودانی 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران
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ضرورت جامعه پذیری تئاتر 
استان ها

تئاتــر امروز اســتان ها با عبــور از رویدادهــای صرفًا 
رقابت آفرین و تولیدات جشنواره محور به پدیده ای مسئول 
و هنری جامعه اندیش ســوق پیدا کرده است که خاستگاه 
این تمایز می تواند عواملی هم چون جامعه پذیری هنرمندان 
و اعتقاد به فرهنگ آفرینی تئاتر در بســترهای تربیتی، شــهروندی و آسیب های 
اجتماعی و بهبود زیســت مردم باشد. جشــنواره های تئاتر استانی اکنون یکی از 
فرصت هــای معرفی این رویکرد اســت و آن چه باید در ایــن الگوآفرینی بر آن 
تاکید شــود تولید تئاتر بر اساس ضرورت های زمانی و مکانی  و تعالی جریان های 
اجتماعی است. مخاطب تئاتر امروز نه به قصد صرفا تماشای یک تئاتر که به شوق 
دانش افزایی و نشاط جویی هنرمندان این عرصه ی خطیر را همراهی می کند و با 
اعتقــاد و اعتماد به نقش آفرینی صحنه ها در تغییر نگرش ها و نگره های اجتماعی 

به تماشا می نشیند. 
غنیمت درک این ســطح از تمایز آفرینش هنری و تعالی کیفی تئاتر استان ها 
مرهون ترویج دانش تئاتر و توســعه فضاهای تئاتری اســت که به اتفاق، امکان 
حصول نتیجه ای آگاهانــه و رویکردی خرد بنیان را فراهم  می آورد. با تبریک این 
دستاورد که باید آن را آغازی دیگرگونه در تئاتر این سرزمین نامید و به ادامه ی آن 
امیدوار بود آرزو می کنم جشــنواره ی تئاتر استان ها، کانون تعالی و توسعه ی این 
هنر اصیل و بدیع باشــد و انجام و فرجام آن افتخار همه ی هنرمندان ارجمند این 

سرزمین و خادمان صدیق تئاتر گردد. 
مهدی شفیعی

مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
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توجه آکادمیک به هنر
برای عدالت هنری در شهرستان ها

امروز جهان، عرصه پیشرفت های عظیم صنعتی است. تکنولوژی پی در پی 
دریچه ای تازه از زندگی ماشینی را می گشاید و در این رهگذر، انسان در تسخیر 
ماشــین های مجازی و بدون روح، بیش از پیش تنها می ماند. چه بســا این 
پیشــرفت های عظیم حتی فرصتی کوتاه به آدمی نمی دهد تا لختی درباره ی 
خویش بیاندیشد. زمان به سرعت پیش می رود و نگاهی به گذشته ندارد. اما 
چه چیزی تسکین روح و جان انســان در این هیاهوی بی پایان خواهد بود؟ 
بی شک هیچ چیز به اندازه ی هنر نمی تواند به آسایش روانی آدمی یاری رساند. 
هنر با همه ی دســتاوردهای معرفتی خود در درازنای تاریخ، چراغ روشنی بوده 
برای عبور از تاریکی. و از میان تمامی هنرها، هنر متعالی تئاتر همچون آیینه ای 
تمام نما، پیش روی انسان ایستاده است و این هنر، آمیزه ای از زیبایی ست که 

از بدو پیدایش، با معرفت انسانی همراه بوده است. 
جشنواره های تئاتری در سراسر دنیا از اهمیت ویژه ای برخوردارند و به گفته 
کسانی که در باب تئاتر تعمق کرده اند، پیدایش این هنر نیز از دل جشنواره های 
هنری شهر بوده اســت. از نخستین جشــنواره های تئاتر در یونان باستان تا 
مدرن ترین جشــنواره ها در آوینیون، همواره هنرمنــدان تئاتر توجه ویژه ای به 
آن نشــان داده اند. محفلی صمیمی و پویا در کنار رقابتی ســالم و نفسگیر که 
نشــان از کارِ گروهی و رویکرد جمعی دارد و این همه ی معنای هنر تئاتر است. 
کشــور ما نیز از این مهم، دستاوردهای شایســته و شگرفی داشته و جشنواره 
بین المللی تئاتر فجر بر تارک هنر تئاتر این ســرزمین می درخشد. جشنواره ای 

که بــه بازوهای نیرومند خود در اســتان ها یعنی 
جشنواره های تئاتر اســتانی تکیه دارد. جشنواره 
اســتانی که بیست وهشــتمین دوره ی خود را با 
بهروزی پشت سر گذارده و قدوم پرمهر هنرمندان 
اندیشمند تئاتر مازندران در ایستگاه بیست و نهم را 

در ساری میزبانی کرده است. 
خوشبختانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
مازندران با تدبیر و فراســت آقــای جاودانی، در 
رویکردی تــازه، اقدام به احیــای معاونت هنری 

تخصصی کرده و این نگاه ارزنده گامی اســت بزرگ در راستای تحقق اهداف و 
سیاست های کاربردِی عرصه هنر استان، که می تواند روند رو به رشد و توسعه 
هنرها را ســرعت بیشتری بخشد. قدر مســلم است که این معاونت در تالش 
است با تکیه بر توان کارشناســان زبده و توجه و همراهی هنرمندان پیشروی 
تئاتر اســتان به آن بخش از ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری که تاکنون 
توجهی بدان نشــده، به صورت علمی و آکادمیک بپــردازد تا عدالت هنری در 

همه ی شهرستان های استان پدیدار شود.
شوق و ذوق میان هنرمندان در جشنواره بیست و نهم، نویدبخش ماندگاری 
و پویایی تئاتر استان اســت. بر خود الزم می دانیم که این همت شرافتمندانه 
هنرمندان را ارج نهیم و هرچه در توان داریم برای ارتقاء ســطح کیفی و علمی 
این جشنواره و دیگر زمینه های هنری به کار گیریم و در مسیر پیشرفت هنرها 

همواره با برنامه، کار و تالش کنیم. 
محمد محمدی

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران
دبیر بیست ونهمین جشنواره تئاتر مازندران
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وضعیتشهرستانکارگرداننام نمایش
راه یافته به بخش نهاییآملرضا امیرصالحیساعت گرگ و میش

حذف در مرحله بازبینیآملمحسن اردشیرکاش می شد منم بیام...

حذف در مرحله بازبینیرامسرهوشنگ امیدی نژادسوفیای من

حذف در مرحله بازبینیتنکابن عباس روجاییماداگاسکار

حذف در مرحله بازبینیتنکابنعلیرضا هنروریبیچاره کالدیوس

راه یافته به بخش نهاییتنکابننعیم صالحیمسلخ

حذف در مرحله بازبینیچالوسمسعود پورمرادیرقص کاغذپاره ها

حذف در مرحله بازبینینوشهرفاطمه زندیمن و اژدها

حذف در مرحله بازبینینوشهرفاطمه زندیپانته آ

راه یافته به بخش نهایینوشهرحمیدرضا خسرویبر پدر هر چی دروغگو لعنت

حذف در مرحله بازبینیمحمودآبادفاطمه حسینیانآخرین شب زمستان

راه یافته به بخش نهاییبابلسرسینا علیپورسوپ بوقلمون

حذف در مرحله بازبینیبابلسرفردین محمدتبار-زهره بهرامیبلور شکسته

راه یافته به بخش نهاییبابلفرهاد عربامپرسیون؛ جیغ بنفش

راه یافته به بخش نهاییبابلفرشته پیاده روحیپلی از جنس شیشه

حذف در مرحله بازبینیبابلحجت عنایتیاینم از این

راه یافته به بخش نهاییبابلعلی محمدی حاجیحقایقی درباره یک ماهی مرده

حذف در مرحله بازبینیبابلپارسا کامکارچهار صندوق

انصرافقائمشهرجمشید جهانفرابرام

حذف در مرحله بازبینیگلوگاهنعمت خادملوعالم هپروت

��ز���� آ��ر از ١٠ �� ۱۵ �����ر ا���م ��.

ــوان  ــار فراخ ــس از انتش پ
بیســت ونهمین جشــنواره 
تئاتــر مازنــدران، ۲۰ اثــر 
ــن  ــور در ای ــی حض متقاض
ــا  ــه ب ــدند ک ــنواره ش جش
 ۱۹ اثــر،  یــک  انصــراف 
نمایــش توســط هیــأت 

انتخــاب بازبینــی شــد.

نمایش های  
متقاضی حضور 
در جشنواره 29
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  »علیرضا قنبری«
سرپرســت گــروه تئاتــر آکادمــی ســاری و 
دانش آموخته مقطع کارشناســی ارشــد کارگردانی 
تئاتر اســت که مسئولیت مدیریت انجمن هنرهای 
نمایشی شعبه ســاری و عضویت در هیأت رئیسه 
انجمن هنرهای نمایشــی مازندران را نیز به عهده 
دارد. قنبــری از معدود هنرمنــدان مازندرانی هنر تئاتر اســت که عالوه بر 
فعالیت دراســتان در چندین نمایش در تهران نیز روی صحنه رفته اســت 
و مورد توجه کارگردانان مطرح تئاتر کشــور قرار دارد. او با نمایش »بیرون 
پشــت در« به کارگردانی »ایمان اســکندری« در کارلسروهه آلمان به روی 

صحنه رفته است.

  »محمد شجاعی«
تا کنون نمایش های متعددی از وی در مازندران 
به روی صحنه رفته اســت. او سرپرست گروه تئاتر 
»Bit« بابل اســت و آخرین نمایشی که روی صحنه 
برد »1978« نام دارد که به دلیل پژوهش گســترده 
و موضوع متفاوت اش مورد توجه هنردوســتان قرار 
گرفت. شجاعی این نمایش را در رپرتوار »عصر تجربه« تئاتر مستقل تهران نیز  
به روی صحنه برد. او عالوه بر تولید نمایش، در حوزه سینما نیز فعال است.

  »رحیم ناظریان«
مقطــع  دانش آموختــه  تنکابنــی  هنرمنــد 
کارشناســی ارشد ادبیات نمایشــی است و یکی از 
منتقدان فعال حوزه هنر و به ویژه هنرهای نمایشی 
محسوب می شود که فعالیت های فرااستانی زیادی 
نیز در این زمینه دارد. از ناظریان اردیبهشــت 96، 
نمایشــنامه »شب آپاخر« توسط انتشــارات نصیرا در نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران عرضه شد. »مارپیچ«  و »سنگ فرش« نیز دیگر نمایشنامه های 

او هستند که پیش از »شب آپاخر« منتشر شدند.

  »حمیدرضا برزگر«
به عنوان داور ناظر هیأت انتخاب جشــنواره را 
در روزهای بازبینی همراهی کرد. برزگر که سال 95 
ِسمت کارشناس مســئول واحد هنرهای نمایشی 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی مازندران را به 
عهده گرفت، کارشــناس ادبیات نمایشی اســت. او تا کنون عالوه بر ایفای 
نقش در نمایش های مختلف، چندین تئاتــر را نیز تولید و کارگردانی کرده 
که آخرین آن ها »فندق شکن« نوشته »دیوید وود« ماه گذشته به مدت 15 

شب در ساری روی صحنه رفت.

داوران مرحله بازبینی
امسال برای مرحله انتخاب، 3 هنرمند تئاتر مازندران به عنوان 
داوران مرحله بازبینی انتخاب شــدند. »علیرضا قنبری«، »محمد 
شــجاعی« و »رحیم ناظریان«، داوران این مرحله 19 اثر را داوری 

کردند.
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جدول بازبینی
 نمایش های

 شرکت کننده در 
بیست و نهمین 

جشنواره تئاتر 
مازندران

کارگردانعنوان نمایششهرستانساعتتاریخردیف
رضا امیرصالحیساعت گرگ و میشآمل196/06/1020:00

2

96/06/11

هوشنگ امیدی نژادسوفیای منرامسر10:00

عباس روجاییماداگاسکارتنکابن315:00

علیرضا هنروریبیچاره کالدیوستنکابن418:00

نعیم صالحیمسلختنکابن520:00

6

96/06/12

مسعود پورمرادیرقص کاغذپاره هاچالوس10:00

فاطمه زندیمن و اژدهانوشهر713:00

حمیدرضا خسرویبر پدر هر چی دروغگو لعنتنوشهر815:00

فاطمه زندیپانته آنوشهر917:00

فاطمه حسینیانآخرین شب زمستانمحمودآباد1021:00

11

96/06/13

محسن اردشیرکاش می شد منم بیامآمل10:00

سینا علیپورسوپ بوقلمونبابلسر1214:00

فردین محمدتبار-زهره بهرامیبلور شکستهبابلسر1317:00

فرهاد عربامپرسیون؛ جیغ بنفشبابل1419:00

15

96/06/14

پارسا کامکارچهارصندوقبابل10:00

حجت عنایتیاینم از اینبابل1614:00

علی محمدی حاجیحقایقی درباره یک ماهی مردهبابل1718:00

فرشته پیاده روحیپلی از جنس شیشهبابل1820:00

19
96/06/15

جمشید جهانفرابرامقائمشهر10:00

نعمت خادملوعالم هپروتگلوگاه2015:00
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نمایش های متقاضی 
حضور در بیست و نهمین 

جشنواره تئاتر مازندران
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بیچاره کالدیوس
کارگردان: علیرضا هنروری
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داوران بخش نهایی بیست ونهمین جشنواره تئاتر مازندران
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  »یوسف فخرایی«
دانش آموختــه مقطع کارشناســی ارشــد ادبیات 
نمایشــی، مدرس دانشگاه  و از اساتید هنر نمایش 
کــه پیشــینه داوری در جشــنواره های مختلف را 
دارد. فخرایی در دوره بیست وهفتم جشنواره تئاتر 
مازندران، همراه با مجتبی دهدار و داریوش شافی، 
عضــو هیأت انتخاب جشــنواره بــود. وی داوری 
بیست وهشتمین جشنواره تئاتر استان گیالن را نیز 
به عهده داشت. نمایشــنامه های »رزم اسفندیار«، 
»زمانی بــرای گفتن«، »ســهراب در مه«، »آتش؛ 
آب؛ باد؛ خاک«، »من و هزار تو«، »کالیگوال؛ باران؛ 
کبوتر«، »جایی در میان آب هــا«، »جریره«، »یک 
تاج و دوسر«، »پهلوان، دیو، دلقک«، »سیاگالش«، 
»فقط یک نور تخت«، »یک روز روشن خدا« همراه 
با کتاب های »اگزیستانسیالیسم و تئاتر«، »سیاوش؛ 
کاراکتر دیونیزوســی« و »طرح انسان واره مشوش 
درآشوب صحنه مدرنیسم و سنت« و چندین مقاله 

پژوهشی به قلم فخرایی منتشر شده اند.
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  دکتر »محمدحسین ناصربخت«
دانش آموختــه مقطع دکتــرای تخصصی پژوهش 
هنر، نمایشــنامه نویس، کارگردان تئا تر، پژوهشگر و 
مدرس دانشگاه و یکی از چهره های برجسته هنرهای 
نمایشــی و نقد و پژوهش آثار نمایشــی است. در 
کارنامه وی عالوه بر داوری در جشنواره های مختلف، 
کارگردانــی تئاتر، نمایشنامه نویســی و نویســندگی 
چندیــن جلد کتــاب و ده ها اثر پژوهشــی، دبیری 
چهاردهمین جشــنواره بین المللی تئاتر فجر، دبیری 
ششمین سمینار نمایش های آيينی و سنتی، عضویت 
در هیأت انتخاب بخش مرور هجدهمین جشــنواره 
نمایش هــای آيينــی ســنتی، دبیری ســیزدهمین 
و  آيينی-ســنتی  نمایش های  بین المللی  جشــنواره 

سردبیری مجله نمایش نیز ثبت شده است.
مجموعه نمایشــنامه »بازی  نامه مرده بی صاحب«، 
نمایشنامه »آرش و کوهستان«، مجموعه نمایشنامه 
»چهارگانــه چهارمیدان« و کتــاب »تعزیه« برخی از 
تألیفات این چهره مطرح هنرهای نمایشــی کشــور 

هستند.
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  »محسن حسینی«
 هنرمند 60 ساله تئاتر، ســینما و تلویزیون که تحصیالت 
دانشــگاهی خود را ســال 71 در مقطع کارشناسی ارشد 
تئاتر، درام و ارتباط از دانشــگاه یوســتوس لیبک آلمان 
به پایان رســاند. »امیرارســالن نامدار«، »نوســتالژی«، 
»آبی آهنی«،  »ُســدرای زرتشــت«،  »گیلگمش«،  »برج 
خاموشــان«،  »مــده آ«،  »اورفــه« و »شــهرزاد و هفت 
قصه اش« برخی از نمایش هایی هســتند که او عالوه بر 
طراحــی و کارگردانی آن ها، به ایفــای نقش نیز پرداخته 
اســت. کارگردانی، »مزرعه مین «، طراحی حرکات موزون 
»یوســف و زلیخا« اثر پری صابری، »ســمفونی درد« اثر 
حســین فرخی و »شــکار روباه« اثر علی رفیعی،بازی در 
نمایش های »مســخ« )علیرضا کوشــک جاللی(،  »من از 
کجا عشــق از کجا؟«  )پری صابری(، »ویتسک« )مسعود 
دلخــواه(، »پروانه هــای آســیایی« )محمــد حاتمی( و 
 »میهمانســرای دو دنیا« )سهراب ســلیمی( و فیلم های 
سینمایی »فریاد کودک«)علیرضا کوشک جاللی(، »از میان 
سایه و نور«)خسرو ســینایی(،  »عروس افغان«)ابوالقاسم 
طالبــی(، »آرامش در کنار مردگان«)مهــرداد فرید(، »کتاب 
قرمز«)مــزدک میرعابدینــی(، »به همین ســادگی«)رضا 
میرکریمی(، »راه آبی ابریشــم«)محمد بزرگ نیا( و چندین 
سریال تلویزیونی در کارنامه هنری حسینی ثبت شده است.
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تعداد آثار بخش نهاییتعداد آثار مرحله بازبینیمیزباندورهسال

204ساریبیست وششم1393

196بابلسربیست وهفتم1394

145ساریبیست وهشتم1395

197ساریبیست ونهم1396

تعداد گروه های متقاضی حضور در جشنواره 
بیســت ونهم تئاتر مازندران نســبت به دوره 

پیــش از آن افزایش یافــت. این افزایش 
تعداد گروه ها ســبب شد که هیأت انتخاب 
نیز با توجــه به کیفیت آثار، با وجود تأکید 
برگزار کنندگان جشــنواره بــر ارجح بودن 

کیفیت بخــش نهایی به جای کمیت در چند 
دوره اخیر، تعداد گروه های بخش نهایی را نسبت 

به 3 دوره گذشــته افزایش دهد. دوره بیست وششم 
جشــنواره تئاتر مازندران با حضــور 20 گروه در مرحله 
بازبینی آغاز شــد که در نهایت هیــأت انتخاب 4 گروه 

را به عنوان آثار واجد شــرایط حضور در بخش 
نهایی معرفی کردند. دوره بیست وهفتم که 
به میزبانی بابلســر برگزار شده بود، تعداد 
گروه های متقاضی به 19 رسید، اما تعداد 
آثار بخش نهایی افزایش یافت و 6 گروه 
در ایــن بخش حضور یافتنــد. در بخش 
بازبینی دوره بیست وهشــتم 14 اثر توسط 
هیأت انتخاب بررسی شد که در نهایت 5 اثر به 
بخش نهایی راه یافت. اما در مرحله بازبینی این دوره 
هیأت انتخاب جشــنواره 19 اثر را بررسی کرد که از این 

آثار، 7 اثر به بخش نهایی جشنواره راه یافت.

افزایش تعداد نمایش های بخش نهایی در دوره بیست ونهم
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ساعت گرگ و میش
نویســنده، طــراح صحنــه و کارگــردان: »رضــا 

امیرصالحی«
بازیگران: »مرتضی صادقیان«، »ســحر مشرفی«، 
»مجید شــعاعی«، »نازلــی عالیــزاده«، »آیدین 

حق پناه«، »سینا یوسف نیا«
بازیگردانان: »امیرگیل«، »سحرمشرفی«

گروه کارگردانی: »آیدین حق پناه«، »هانیه زارعی«
منشی صحنه: »سپیده غالمی«

انتخاب موسیقی: »جواد ایزدی«، »آیدین حق پناه«
نور و صدا: »پدرام جباری«

طراح پوســتر و بروشور: »آیدین حق پناه«، »جواد 
ایزدی«

روابط عمومی: »پیوند عزیززاده«
ساخت دکور: »محمد حیدری«
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رضا امیرصالحی
نویسنده و کارگردان 
 تئاتر و سینما

 دانش آموخته مقطع کارشناسی 
ارشد سینما

 آغــاز فعالیت هنری  با حضور 
در کانون پــرورش فکری کودکان  و 

نوجوانان در سال 1363
 آغاز فعالیت فیلمســازی سال 
1370 در انجمن سینمای جوانان ایران

در جشنواره   نخستین حضور 
تئاتر مازندران در سال 1381

 5 بار حضور در جشنواره تئاتر 
مازندران به عنوان کارگردان

 نویســنده نمایشنامه های »دیارعاشقان«، »آوای زنگ«، »گل پونه«، 
»فصل پلنگ«، »لبه ناسور شــب«، »در کوچه باد می آید«، »سعادت آباد«، 

»صندل چوبی« و »ساعت گرگ و میش«
 کارگردان نمایش های »آمیز قلمدون«، »در فراق فرهاد«، »لبه ناسور 
شب«، »مرگ در روز یک دسامبر«، »صندل چوبی« و »ساعت گرگ و میش«

خالصه نمایش:
نمایشــی با موضوع اجتماعی اســت و داســتان یک خانواده 

مستاجر و رفت و آمد آن را با صاحبخانه روایت می کند.

باتوجه به مهجوریت هنر تئاتر، برگزاری جشــنواره ها برای شناساندن آثار 
تولیدی الزم است.

جشــنواره تئاتر اســتان با توجه به امکانات موجــود کارنامه قابل قبولی 
تاکنون داشته است.

جشنواره جایی نیســت که کامالً بتوان تمام کارها را در تمام ابعاد ممکن 
ارزش گذاری کرد، بلکه فرصتی برای ارائه و معرفی گروهی از کارهاست. 

مهم ترین مشکل تئاتر ناآشنایی تماشاگر با هنر تئاتر است. هر هنری باید 
بازدهی داشــته باشد و با توجه به هزینه بری تولید تئاتر، عدم این مهم ادامه 

کار را مشکل می کند.
تئاتر به عنوان یک شــغل به تنهایی نمی تواند پاســخگوی هزینه زندگی 
باشد. این امر تنها برای تئاتر حرفه ای با اسپانسرهای قوی که معموالً در مرکز 
کشور وجود دارد، ممکن است و در شهرستان ها، چنین شرایطی وجود ندارد.
تئاتر در ایران با توجه به سابقه طوالنی  اش هنوز نتوانسته جایگاه خود را 

به عنوان یک هنر در میان مخاطبان پیدا کند.

نگاه کارگردان
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»امپرسیون؛ جیغ بنفش«
نویسنده: »پیام الریان«
کارگردان: »فرهاد عرب«

مشاور هنری: »علی محمدی کالگر«
دستیار کارگردان: »حر قاسم پور«، »حسام تشکری«

هنرپیشــگان: »میترا ضیایی«، »محمد طالبی«، »عادله 
سلطانی«، »افسانه مختابادی«، »سید هادی احمدی«

مسئول صدا: »کوثر خانزاده«
منشی صحنه: »فاطمه فرض اهللا زاده«

مسئول نور: »فردوس حسین پور«
مدیــر برنامه ریــزی: »فاطمــه رمضانپــور«، »طاهره 

صالحیان«
عکاس: »فاطمه ارجمند«

26
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خالصه نمایش: 
نمایشنامه »امپرســیون؛ جیــغ بنفش« نوشــته »پیام الریان « به 
حادثه ای که در ســاعت 10 شــب پشــت چراغ قرمز یکــی از چهارراه ها 
اتفاق افتاده و شــاهدان عینی از گفتن آن امتنــاع می ورزند، می پردازد. 
شــخصیت های این نمایش در زمان امتناع، درگیر فرافکنی هایی از زندگی 
شخصی خود می شوند و از بر مالکردن آنچه که در زندگی خود گذرانده اند 

به رنج و درد و پریشانی می رسند و در برزخی باقی می مانند.

فرهاد عرب

 آغاز فعالیت هنری از ســال 
1384 به عنوان بازیگر

 فعالیت در سیمای مازندران 
از سال 1388 در شاخه های دوبله، 
بازیگر، صدابردار، نورپرداز، دستیار 

تصویر و مسئول فنی
 ورود به عرصه کارگردانی از 

سال 1392
 کارگردانی نمایش موزیکال 

»روباه و خرس«- 1392
 کارگردانی »امپرسیون؛ جیغ 

بنفش«

این متن در چند جشنواره موفق به اخذ جوایز شده و از کارهای موفق 
آقای الریان محسوب می شود.

بر اســاس متن و تــوان عوامل و با توجه به اقتضــای جامعه و نوع 
مخاطب شیوه کارگردانی انتخاب شد.

سعی کردم نســبت به کارهای قبلی نمایش  به مراتب با کیفیت تری 
ببندم و از مشاوره های اســاتید و هنرمندان بنام استفاده کنم تا نمایشی 

موفق را روی صحنه ببرم.

نگاه کارگردان
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پلی از جنس شیشه
کارگردان: »فرشته پیاده روحی«
تهیه کننده: »اهورا گل عموپور«

بازیگران: »اهورا گل عموپور« و »فرشته پیاده روحی«
دستیارکارگردان: »فروغ پیاده روحی«

سرپرست گروه / طراح صحنه / پوستر و لباس: 
»عطا روحبخش مبصری«

همراهان صحنه: »ساجد حسینی« و »مهراد جهرمی«
منشی صحنه: »نفیسه میرزازاده«

برنامه ریز: »مریم عباسی«
دوخت لباس: »سحر پیاده روحی«

اجرای نور: »فاطمه رسول پور« و »مهرآيين حسینی«
انتخاب موسیقی و افکت: »فرهود ستایش«

مدیر اجرایی: محمدرضا ابراهیم خانی«
عکاس: »افروز اکبرزاده« و »مهیار مرادی«

روابط عمومی: »میثم رضانژاد«
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با وجود تکراری بودن ســوژه، موضوع بحــث برانگیزی را برای کار کردن 
برگزیدم و کوشیدم آن را به شیوه ای تازه بپرورانم.

خشــونت علیه زنان ابعــاد گوناگونــی دارد؛ از خشــونت های زبانی تا 
اهانت های فیزیکی، و تعرض های جنســی و جنســیتی بخــش کوچکی از 
معضــالت اجتماعی اند که زنان را هــر روز آزار می دهند و تنش های عصبی و 

روانی زیادی را بر بسیاری از جمعیت تحمیل می کنند.
خشونت علیه زنان فقط به کتک زدن و تنبیه های جسمی گفته نمی شود، 
واژه های توهین آمیز، تماس های فیزیکی ناخوشایند و حتی شک و بدبینی که 
جماعت مردانه آن را خوش غیرتی می دانند، همگی ابعاد مختلفی از خشونتی 

است که بر زنان اعمال می شود.

خالصه نمایش: 
«پلی از جنس شیشــه» داستان زنی را روایت می کند که در شبی 
تابستانی سوار تاکسی راننده ای شیطان صفت می شود و اتفاقاتی برای 
او می افتــد. نمایش به تالش زن برای اعــاده ی حیثیت در جامعه ای 

می پردازد که کسی او را به رسمیت نمی شناسد.

فرشته پیاده روحی 

 آغاز فعالیت هنری: ١٣٨٩
 کارگردانــی  مشــترک نمایش 
«بی خواب در قفس»(١٣٩٤) و حضور 
در بخــش نهایی بیســت وهفتمین 

جشنواره تئاتر مازندران
 کارگردانــی مشــترک نمایش 
«زنان مهتابی و مرد آفتابی»(١٣٩٥) و 
حضور در بیست وهشتمین جشنواره 

تئاتر مازندران
 کسب جایزه نمایش برتر بخش 
تئاتر  نگاه مردم جشــنواره سراسری 

موندا به خاطر کارگردانی نمایش «زنان مهتابی و مرد آفتابی» - اردیبهشت١٣٩٦

نگاه کارگردان

١٣٩٦29
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سوپ بوقلمون
نویسنده: سید امیر رستگاری

کارگردان و طراح صحنه: «سینا علیپور»
صداپیشه: «رها مهرابیان»

دستیار کارگردان: «امیر محمدزاده»
منشی صحنه: «مائده پوراسماعیلی»

مدیر صحنه: «رضا دابویه»
مدیر اجرایی دکور: «عباس محمدعلیزاده»

ساخت و اجرای دکور: «کار گروهی»
گرافیک و ساخت تیزر: «یوسف علیزاده»

طراح لباس: «نسترن میرسنجری» - «سینا علیپور»
طراح چهره و گریم: «نسترن میرسنجری»
طراحی و اجرای نور: «ابوالفضل برارخانی»

آهنگسازی و تنظیم صدا: «کیارش خوش بین»
ضبط صدا: «نوید شهسواری»

اجرای موسیقی و افکت: «مرتضی آقاجانپور چمنی»
نقاش: «هانیه برارخانی»

عکس: «مرتضی آقاجانپور چمنی»، «سارگل افتخاری»، 
«یوسف علیزاده»

فیلم: «یوسف علیزاده»، «یاسمین گل پرور»
مدیر تولید و مسئول تدارکات: «مصطفی تقی زاده»

روابط عمومی: «روجا آقاجانپور»
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ما در این نمایــش تالش آدم ها برای زنده ماندن خود و جان ســالم به 
در بردن از این مهلکه را گاهی با رفتار و عملی شــرافتمندانه و انســانی و گاه 
با رفتارهای دیگر می بینیم. ســوپ بوقلمون ویترینــی از رفتارهای خوب و بد 

انسانی است.
این جشنواره ویترین و ماحصل یک ساله فعالیت تئاتری یک استان است 
و گروه های نمایشی از شهرهای مختلف استان فعالیت های خود را برای محک 

خوردن به اشتراک می گذارند.
جشــنواره ها را که دنبال کنیم می توانیم پیشرفت هنر و تئاتر را در استان 
ببینیم و آن را نســبت به جشنواره های قبل بســنجیم. بنابراین جشنواره  هم 
نقش مهمی در ارزش یابی دارد و هم برگزاری آن سبب می شود هنرمندان کنار 

هم جمع شده و اطالعات و معلومات خود را به اشتراک بگذارند.

خالصه نمایش: 
«ســوپ بوقلمون» داستان یک تظاهرات و درگیری خیابانی است. 
نمایش روز سوم این درگیری ها را نشان می دهد که مردم روسیه علیه 
دولت تظاهرات کرد ه اند. این نمایش داستان ۵ نفر از تظاهرات کنندگان 

را روایت می کند که برای زنده ماندن خود دست به هرکاری می زنند...

سینا علیپور

 آغاز فعالیت هنری از سال ١٣٨٦
 بــازی در ٣ نمایــش «ُپــل»، 
«مستی ملک»، «ابوغریب تا غربت» به 
کارگردانی «امیرحسین فالحت پیشه»، 
«عباس  کارگردانــی  به  «آنتیگونــه» 
بازی»  «مرگ  «اتوپیا»،  ابوالحسنی»، 
و «اگزیســتنس» به کارگردانی «علی 
ســعیدیان»، «هفت خوان رستم» به 

کارگردانی «پرویز بابائیان»
در  طــراح صحنــه  و  بــازی   
نمایــش «کمــدی اکتشــافات» به 
کارگردانی «امیــد طیرانی بی غم» در 

قائمشهر-١٣٩٣
 بازی و کارگردانی نمایش «آژیر چهارگوش»-١٣٩٢

 بازی و کارگردانی و طراحی صحنه نمایش «اگزیســتنس» و حضور در 
بخش نهایی بیست وهشتمین جشنواره تئاتر مازندران

 کســب جایــزه دوم بازیگــری مــرد و دوم کارگردانی بــرای نمایش 
«اگزیستنس» در جشنواره تئاتر مازندران-١٣٩٥

نگاه کارگردان
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حقایقی درباره یک ماهی مرده 
کارگردان: «علی محمدی حاجی» 

نویسنده: «محمد چرمشیر»
بازیگر: «بهزاد فیضی»

مشاور هنری: «علی محمدی کالگر»
مدیر صحنه: «جواد مبشری»
منشی صحنه: «الناز آقاجانی»

مدیر اجرایی: «امیرعلی تقی پور»
انتخاب موسیقی و صدا: «آرش محمدی حاجی»

نور: «محمد بهروز»
عکاس: «مهتاب عزتی»

تدارکات: «محمدحسین محمدی حاجی»
روابط عمومی: «ایلیا شمس»، «مهسا برمر»
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این اثر، نمایشــی پســت مدرن با انتهای باز است. «حقایقی درباره  یک 
ماهی مرده» در واقع درد دل همه هنرمندان اســت و از جانب کسانی سخن 

می گوید که به نوعی اثر خلق می کنند.
تبادل تجربه در جشنواره تئاتر استان بر فضای رقابتی ارجح است. شخصا 
نگاهم به جشنواره، محفلی برای تبادل تجارب و افزایش رفاقت ها و ارتباطات 
هنری بین هنرمندان مناطق مختلف اســتان اســت. پس از ســال ها با این 
دید وارد جشنواره شــدم که اگر توانستم به بخش نهایی برسم، فضایی برای 

تماشای آثار خوب استان و گفت وگوهای تئاتری و هنری را داشته باشیم.
باید تالش کنیم که رفاقت ها در جشنواره افزایش یابد و خروجی جشنواره 
عالوه بر معرفــی اثر، ایجاد یک جریان گرم تئاتری در اســتان و به ویژه بین 

شهرهای دارای نماینده در بخش نهایی باشد.

خالصه نمایش:
 این نمایشــنامه حول محور شــخصیت داســتان که نویسنده و 
هنرمند است نوشته شده است. نویسند ه ای که برای خلق یک اثر هنری 
دچار واگویه های ذهنی می شــود. «حقایقی دربــاره  یک ماهی مرده» 

دغدغه های هنرمندان را به نمایش می گذارد.

علی محمدی حاجی

 آغاز فعالیت هنری از سال ١٣٦٢ با 
نمایش های «گمشده» و «عاشورایی دیگر»
 نخســتین حضور در جشنواره 
تئاتر مازنــدران ســال ١٣٧٢ با بازی 
در نمایش «تابســتانه» به کارگردانی 
«عباس ابوالحســنی» و کسب جایزه 

بازیگری
 ورود به عرصه فیلمسازی- ١٣٧٢

کارگردانــی فیلم های «پای آبی» و 
«چشم ها»

 حضــور در برنامه هــای متعدد 
تلویزیونی سیمای مازندران به عنوان بازیگر و مجری

بازگشت به عرصه تئاتر در سال ١٣٩٠ پس از ١٨ سال دوری از صحنه

نگاه کارگردان
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بر پدر هرچی دروغگو لعنت
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کارگردان: »حمید رضا خسروی لرگانی«
هنرپیشــگان: »بهــراد محمــدی« ، »نیلوفــر 
شهفری«، »فرهاد داوری کیا«، »کیمیا هوشمند«، 
»علیرضا صادق پور«، »امیرحســین بختیاری« و 

»ملیکا رادمند« 
دستیار برنامه ریز: »فرشاد عبدلی«

طراح لباس: »علیرضا شریفی«
ســاخت و انتخاب موســیقی: »مهران بهرامی 

فارسی«
دستیار کارگردان: »مینا مجرد«

طراح صحنه: »مهنوش امینایی«
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ایــن نمایش مانند کارهای قبلــی من کمی رنگ و بــوی فانتزی دارد. 
اتفاقی که بــا دغدغه این روزهای من در نمایش رقم خورد، توجه به بیماری 
اوتیســم بود که دریابیم نگاه آن ها به بیرون چگونه می تواند باشد. البته این 
نمایشنامه ابتدا یک ایده خام بود که با خواندن رمان و نمایشنامه و تغییرات 

به طرحی در آمد که ایده اولیه را کامل کرد.
«بر پدر هرچی دروغگو لعنت» اقتباســی از رمان «ماجرای عجیب سگی 
در شب» اثر «مارک هادون» اســت. این رمان رفتار جامعه با بیمار را نشان 
می دهد، اما من تصمیم گرفتم رفتار کودک بیمار را نسبت به جامعه اطرافش 

نشان دهم. 
همه اتفاقات در ذهن کارکتر اول داســتان رخ می دهد و تمام چیزی که 
مخاطب می بیند ذهنیت یک آدم نابغه اوتیســمی است که با ذهن خودش 
دنیا را طراحی کرده و بزرگترین کار زندگی اش به عقیده خودش ســفر با مترو 
از شهری به شهر دیگر است. پس برای کسی که سقف آرزوهایش در این حد 

است نمی توان صحنه پر طمطراقی طراحی کرد.

حمیدرضا خسروی لرگانی

نمایــش  عمــوم  اجــرای   
«کلــه پوک هــا» در خانــه کوچک 

نمایش-١٣٩٣
 اثــر برگزیده جشــنواره خالق 

برای نمایش «کله پوک ها»-١٣٩٢
 بهترین نویسندگی در جشنواره 
درون آموزشگاهی جشنواره ثمر برای 

نمایش «برگشت به عقب»-١٣٩٣
 حضور در جشنواره دانشجویی 

٢»-١٣٩٤xبا نمایش «٥=٢
 جایــزه بهتریــن کارگردانــی 
جشــنواره «تجربه» بــرای «ماجرای 

عجیب سگی در شب»-١٣٩٥
 جایزه برگزیده جشنواره تجربه برای نمایش «ماجرای عجیب سگی 

در شب»-١٣٩٥
 جایزه بهترین کارگردانی و بهترین اثر جشــنواره باران برای نمایش 

«ماجرای عجیب سگی در شب»-١٣٩٥
 اجرای نمایش «بر پدر هرچی دورغگو لعنت» در نوشهر به مدت ٧ شب

خالصه نمایش:
این نمایش داستان زندگی پسری مبتال به اوتیسم به نام کریستوفر 
را روایت می کند که بر اثر یک اتفاق متوجه می شــود مادرش بر خالف 
این که پدرش گفته بود ســال ها پیش مرده اســت، نمرده و پدرش به 
او دروغ گفته بود. تالش های کریســتوفر در داستان از اینجا به منظور 

تشکیل یک زندگی بهتر برای خود و خانواده اش افزایش می یابد...

نگاه کارگردان
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مسلخ
نویسنده: «حامد جاللی فراهانی»
طراح و کارگردان: «نعیم صالحی»

سرپرست گروه: «وفا سلیمانی نژاد»
دستیار کارگردان: «آیدا عباس پور»

بازیگران: «نعیم صالحی»، «منصور خاکســاری»، «مریم 
صفرنژاد»، «عســل گنجی»، «ســتاره ناظریــان»، «الناز 
ابراهیمی»، «زینب ســحرخیز»، «ســعیده احمدبزرگی»، 

«سارا احمدبزرگی»
مدیر صحنه: «ستاره مؤمن آبادی»

منشی صحنه: «مریم صفرنژاد»
طراحان صحنه: «نعیم صالحی»، «رضا پیراینده»

طراح لباس: «مریم قربانی»
مدیران هماهنگی و اجرا: «سلیم صادقی»، «امیر حیدری»

انتخاب موسیقی: «خشایار پارسا»
نور و افکت: «مریم قربانی»

طراح پوستر و بروشور: «بنیامین محمدی»
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کارگردان نمایش «مســلخ» درباره انتخاب این نمایشــنامه گفت: دالیل 
انتخــاب این نمایش، آشــنایی کامل با قلم و خود نویســنده و تبادل افکار و 
اطالعات بین کارگردان و نویسنده بود که ما را به سمت خلق لحظات دراماتیک 
ســوق داد. موضوع جهان شمول جنگ و پیامدهای مخرب به وجود آمدن این 

فاجعه هم در انتخاب این نمایشنامه مؤثر بود.
حدود ١٢ تن از هنرجویانم که امسال در کالس آموزش بازیگری من زیر نظر 
و حمایت اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی تنکابن حضور داشتند، در سمت های 
مختلف به عنوان بازیگر، دستیار کارگردان، مدیر و منشی صحنه در این نمایش 
حضور دارند. به نظرم یکی از نکات جالب جشنواره بیست ونهم تئاتر مازندران 
این اســت که ١٢ هنرجویی که فقط ٣ ماه آموزش دیدند حضور در جشــنواره 

را تجربه کردند.
هدف مهم من برای حضور در جشــنواره تئاتر اســتان مازندران به عنوان 
کارگردان پس از ٥ ســال، حفظ اعتبار تئاتر پویا و خالق تنکابن بود. چون سال 

گذشته از معدود دوره هایی بود که تنکابن نماینده ای در جشنواره نداشت.

خالصه نمایش: 
نمایش مسلخ داستان دو سرباز را روایت می کند که در نقطه صفر 
مرزی مسئول نگهبانی و حفاظت از مرز های کشور هستند، و یک اتفاق 
سرنوشت کشور و این سربازها را به صورت کامل عوض می کند و آن ها 

را به ورطه می کشاند.

نگاه کارگردان

نعیم صالحی

 آغاز فعالیت هنری از سال ١٣٧٩
از  کارشــناس بازیگــری نمایش 

دانشگاه آزاد واحد تنکابن
کارگردانی  ارشــد  کارشــناس   
نمایش از دانشگاه هنر و معاری تهران
حضور در نوزدهمین جشنواره   
تئاتر مازندران با نمایش «مخزن» به 
عنــوان کارگــردان و بازیگر و دریافت 

لوح تقدیر ویژه هیأت داوران.
 حضور در دوره  بیستم جشنواره 
تئاتر مازندران با نمایش «دو دلقک و 
نصفی» به عنوان کارگردان و بازیگر و 

کسب رتبه دوم بازیگری مرد
 حضور در دوره  بیســت و دوم جشــنواره تئاتر مازندران با نمایش «دعوت 

به همکاری» به عنوان کارگردان و بازیگر و کسب رتبه سوم بازیگری و کارگردانی
 حضور در دوره بیست و ششم جشــنواره تئاتر مازندران با نمایش «وضعیت 

پایانی» به عنوان بازیگر، مشاور کارگردان و بازیگردان و کسب رتبه سوم بازیگری.
 حضور در دوازدهمین جشــنواره بین المللی تئاتر دانشــجویی با نمایش 

«مخزن» به عنوان کارگردان و بازیگر، و کسب دیپلم افتخار بهترین بازیگر مرد
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»برای خلق تراژدی نو باید ارزش های نو آفرید«            

آلبر کامو

درام چیســت؟ این پرسشی است اساسی که جهان 
هر بار به آن می رســد همچنان در حیرت فرو می رود، چرا 
که نیک می داند هر پاســخی به آن  تشنگی تازه ای است 

برای طرح پرســش دگر باره ی آن.  جهان دریافته است، درام آن هنگام درام 
می ماند که شورشــی باشد علیه هر پاسخی برای روشنگری به این پرسش! 
اگرطغیان علیه هر شــکلی از محدودیت و  تعریف جوهره ی بنیادین درام 
باشــد، پس  درام جســتجوی بی پایان ایده های ژرفانگر، گریزپا و رازآمیز 
ماســت که برای نگاه داشت آن در تخت بند پاسخ، شاید نخست باید برای 

هر رودررویی،  ایده ای داشته باشیم بس مقدس و بس ژرف.
 ارســتو درام را نظمی می دانســت در دل آشوب هســتی. برای او این 
نظم، واالیی قدرت آفرینشگری هنرمند بود که می توانست ژرفای خوفناکی 
هســتی را در طرحی نیرومند بدل به آگاهی و وحدتی ســازمان یافته کند. 
تالشــی که به زعم   »جویس « هیجانــی اندهبار در خود دارد. هیجانی که 

تجلی یک راز اســت که ما را توأمان در وحشت و ترحم 
فرو می برد. فرو پاشــیده شده  و در عین حال پر شده از 
شــعفی بی مثال! اما برای هگل ایده ی ژرف درام در نفی 
جدایی میان عین و ذهن تجلی داشــت و این عصیانی 
بود علیه آگاهی و تقابل نگــری ظاهری آن. دیالکتیکی 
ظریــف که تنهایی و پرت افتادگــی را  تا حد یگانگی فرا 
می برد و در عین حال با ظرافت نطفه ی جدایی تازه ای را 
در خود حفظ می کرد تا آگاهی ما از مفهوم درام همچنان 

به صورت چالشی تازه باقی بماند.
نیچــه کنش اصلی درام را هماهنگی میان شــورش 
شورمندی دیونیزوســی و عقالنیت تعادل بخش آپولونی 
می دید. جایی که هراس انسان از تماشای ورطه ی هولناک سرنوشت بشری 
بــا انکار ضروری برای حفظ بقا در هم می آمیخت و انســان یونانی را یاری 

می رساند تا ضرورت زندگی در میان مصائب را تاب آورد.
 برشت درام را ژرف ترین جایگاه آگاهی انسان از تاریخ می دانست. درام 
می باید انســان را یاری کند تا استثناء را در پس قاعده ببیند، یعنی حقیقت 
را در ورای دروغ. درام باید به کشــف انســان از حقیقت یاری رساند. برای 
هیوم درام یک راســت لذتی بود که می تواســت از خالل رنج حاصل شود. 
درام - به طور خاص در تراژدی- این قدرت را داشــت که از رنج و وحشــت 
درون رویدادها با بیانی فصیح لذتی عمیق بیافریند و ما را در تجربه ای یگانه 

شریک کند.

درام چیست؟
یوسف فخرایی

داور بیست و نهمین جشنواره تئاتر استان مازندران
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 تجربه قرن بیســتم عمیق تر نشان داد که به درام تنها از طریق بازگفت 
تناقض ها می توان نزدیک شــد و تقابل هایی که می کوشیدیم آن را در درام 
یگانه کنیم، به شکلی رنج آور همچنان بی امکان هیچ وحدتی رها شده باقی 
خواهند ماند.  برای بکت درام نمی توانست جز عصیانی پی در پی باشد، چرا 
که جهانی که بکت آن را در میان نبردها ی هولناک و قتل عام سیستماتیک 
انســان آن  هم در اوج فرهنگ و تمدن بشــری تجربــه می کند، چیزی جز 
عصیانی مداوم نیســت که تنها می شود پاره های آن را در شورشی بی ترحم 
و عصیانی بی وقفه به چنگ آورد. جهانی که نظم آن گواه تالشــی و هرج و 
مرج بی پایان آن اســت. چیزی در میان روشنایی آغازین و تاریکی واپسین 

که بکت سعی دارد، تجربه ی دشوار و رازآمیز آن را با ما بازگوید.
درام بکت از سکوتی می گوید که سکوت نیست فقدان عملی که فقدان 
عمل نیســت، پایانی که پایان نیســت، آغازی که آغاز نیســت تاریکی که 
روشنایی است و آشوبی که نظم است و نظمی که دیگر نظم نیست! چیزی 
یک راست از جنس زندگی. مفهومی ژرف  که درست وقتی می دانیم چیست 

به آرامی از سطح صیقلی آگاهی ما می لغزد و می گریزد. 
درام چیزی اســت از جنس پیچیدگی و تناقض های زندگی. هر پاسخی 
به آن ژرفانگری تازه ای را می طلبد و توأمان این آگاهی، که برای درام امکان 
طغیــان بزرگتری را فراهم می کنیــم تا نیرومندتر از پیــش ما را به چالش 
بخواند. اما این جهان رازواره و تودرتو -درام- نخســت در کجا شکوفا شد؟ 
در یونان یاســتان و چگونه؟ در حیطه ی باســتانی یونان  جهان برای درک 
حقیقت پیش از آن که رودرروی درام قرار گیرد نخست حقیقت را در ساحت 

استوره و آيين آزمود . در ساحت ایزدان مقدس بی بدیل آفرینشگر که جهان 
را از راز نبردها و زایش های پیاپی خود انباشــته بودنــد. آنجا که جهان از  
کائوس پر آشــوب به کرانه های آرام کاسموس رسید. جهان آنگاه در ساحت 
اندیشــه ی فلسفی، لوگوس - کالم و خرد- بشری را برای روشنایی بخشیدن 
به حقیقت تجربه کرد و انســان با تعقل فلسفی به چالش بزرگ با هستی 
برخاســت تا این بار ادراک حقیقت، پاسخ روشــن خود را از بلندای زمین 
بیابد. ســپس حقیقت را در ســویه پهناور ادبیات در قالب حماسه و شعر 
تغزلی ادراک کرد تا چشــم انداز زیبایی و حقیقت با پهنه ی ژرف تری از عمل 

و تخیل بشری سیراب شود.
در قالب حماســی ایزدان اســتوره را در هیئتی ابرانســانی در زمین به 
جنبش و تکاپو واداشــت و در شــعر تغزلی درون بی تاب انسانی را تا حد 
ادراکی استوره ای فراز برد. جهان اینجا و در ساحت انسان نویسنده -ادبیات- 
دریافت که وظیفه اش تنها تبیین جهان نیست، بلکه بیشتر و عمیق تر چیزی 
است تماما در حد پاسداشت تمدن انســانی. اینکه باید نگاهبان انسان و 
انســانی ترین حاالت انسان باشــد. جهان تکه تکه شده ی میتوس به دست 
لوگوس این بار در ادبیات وحدِت دوباره یافت تا بار دیگر با بیانی شورمندانه 
هســتی یابد و در این تالش برای حفظ هســتی انســان در جهان، درام 
به صــورت متعالی ترین و چالش برانگیزترین و کم و بیش واپســین امکان 
نبرد انســان برای انسان تجلی یافت. چالشــی   برای نگاه داشت توأمان 

معنویت، تقدس و عصیان بی تخفیف انسان!
 درام واپســین تالش انسان آفرینشــگر یونانی بود برای معنابخشی به 
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جهان در حال فروپاشی یک عصر طالیی و بی تکرار. عصیانی  که می خواست 
جهان، جهان بماند. بعد از یونان، جهان شاهد تجلی ایده ی درام در دوره های 
تاریخی دیگری بود. درام رومی، درام قرون وســطی، درام باشــکوه الیزابتی، 
درام اسپانیایی، درام نئوکالسیک فرانسوی، درام آلمانی و سرانجام درام مدرن 
و آنگاه ابزورد. در همه ی این دوره ها ی تاریخی انســان برای ادراک انسان و 
جهان، دربازی ظریف کشف حقیقت با درام بر صحنه، پرشکوه گام برداشت.

در درام اشــیل گاه، جهان ایزدان و انسان را یگانه کرد و پیروزی های آن 
را ســتود در درام سوفکل هراس، تردید و شکست های باشکوه اش را نشان 
داد. در اوریپید از رها شدگی انسان تنها مانده، رنج کشیده، شکست خورده 
و تحقیر شــده سخن گفت. با ســنکا ارواح خون آلود هراسیده را بر صحنه 
جان بخشــید. با راســین، کرنی، کالدرون و لوپه دوگا   زخم  ها، شورمندی، 
اراده و اندوه سرنوشــت بشــری را با ما باز نمود. در شکســپیر بی بدیل و 
گوته ی شکوهمند مرزهای شناخت انسان از خود و ادراکش از حقیقت را به 
دورترین کرانه های معرفت واالی انسانی رساند و در ایبسن،  چخوف، میلر، 
سارتر، کامو، یونسکو، بکت و پینتر روح پر تشویش، ضربه خورده، درمانده، 
مهیای جنون، خود ویرانگری و اراده ی آزاد که زخم خورده و ناتوان، انســان 

مدرن را در جهان رانده شده از ایزدان به تصویر کشید.
درام در ژرف نگری خود همواره بازخوانی قلمرو حقیقت اســت. آنجا که 
رنج بی معنایی و دروغ چهره ی پر شــکوه زندگــی را می آالید، باید که درام 
و بازخوانی دگرباره ی آن شورشــی باشد در جست وجوی خوشبختی آدمی 

در عصری بی فترت، پرفریب و پریشــان. امــا درام در عین حال نمودهایی 
نیز دارد. گاه سویه ی تراژدی اســت و گاه کمدی. وقتی رو به سوی تراژدی 
دارد تماما باز نمود یک عصیان اســت تا جهان را از دل تیرگی و روشــنایی 
به یکســان معنا کند، رنج انســان در تنگنا را تقدس بخشد و بر عظمت و 
شکوه او در عین نابودی شهادت دهد. و آن هنگام که در ساحت کمدی قرار 
می گیرد باز طغیانی می شــود ســخت تلخ تر تا از زیر نقاب قطعیت معقول 
و درســتی فریب کارانه ی امور، جنون، امر نامعقول و سترون ماندن حرمت 
انسانی و دروغ را به ما نشان دهد. وقتی »کوکتو« درام را هشدار دهنده ای 
می داند بس بزرگ نســبت به وضع بشری، معنایش این است که در هر بار 
بازگشت به ســاحت درام برای پاسخ به پرسش های مان چاره ای نداریم جز 

آنکه ژرف تر سویه ی عصیان ورز و آگاهی بخش درام را بکاویم.
ســرانجام درام را باید در بازی ظریف آگاهی ما جست. اینکه با زیرکی 
می دانیم چگونه هربار با فرو رفتن در قلمرو تاریک و هیوالوار داستان از ایده 
سرشــار شویم و به آن در قالب طرح، روشــنی بخشیم و آنگاه اجازه دهیم 
بار دیگرهمه چیز در ســرزمین تاریک و ناشــناخته فرو رود. هر رویکردی به 
درام و سنجش دوباره ی آن از این بازی ظریف و شورمندانه ملهم است. هر 
تکاپویی در راستای معنابخشی به درام بی شک تالشی است برای روشنایی 
بخشیدن به وجهی از این ســیر دیالکتیکی، تا بتوانیم با ژرفا رفتن، درام را 
به سطح معنا باال بکشیم و آن را در یکی از تغییر چهره هایش - چون ایزدی 
استوره ای- به چنگ آوریم و به فراخور زمان خود بار دیگر معنا و ترجمه کنیم.
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جشــنواره چیســت؟ جشــنواره واژه ای ترکیبــی اســت کــه معنای 
تحت الفظی اش رویدادی شبیه، مانند و نظیر جشن 
است. در جشــنواره، بنا به موضوعی که حول محور 
آن شــکل گرفته اســت، گروهی که معموال نکته ای 
مشــترک آن ها را گردهم آورده یــا متعلق به یک 
صنف و دسته هســتند جمع می شــوند، ضیافت 
می سازند و بساط شــادمانی بر پا می کنند. به این 
ترتیب هر جشــنواره ی تئاتری نیــز رویدادی برای 
گردآمدن گروه ها و هنرمندان تئاتر است. همایشی 
که در آن مانند هر جشنی قرار بر تجدید عهد و دیدار 
اهل خانواده تئاتر، آشــنایی با نورسیدگان، مالقات 
پیشکسوتان، به نمایش گذاردن دستاوردهای نو و 

بهره بردن از تجارت یکدیگر است.
جشــنواره های تئاتر امکانی برای تجدید عهدی 
دوباره با تماشاگران پیگیر تئاتر نیز هستند، مناسبتی 
که این عالقه مندان می توانند در فرصتی کوتاه، تعداد 
بیشتری از آثار نمایشــی برگزیده را، که گاه به دلیل 

فاصله مکانی و زمانی در دســترس ایشان نبوده اند، به نظاره بنشینند و این 
یعنی فرصتی مناســب برای هنرمندان و گروه های 
تئاتــری در ترویــج و تهییج و فرصتی بــرای ارائه 

اعتقادات، دیدگاه ها؛ فرصتی که از کف نباید داد.
البته جشــنواره تئاتر، آيينی برای ارج نهادن و 
تقدیر از انسان هایی که تنها به ارتقاء فرهنگ از طریق 
هنر نمایش، این رسانه ی قدرتمند می اندیشند، نیز 
هســت و به همین ســبب آن را آيين ارج نهادن 
»انسان« نیز می توان خواند. زیرا »انسان« موضوع  
همیشگی این هنر واال بوده است که گفته اند: »تئاتر 

با حضور انسان بر صحنه آغاز  می شود.« 
نخستین درس در تمامی هنرها آموزش خوب 
دیدن، خوب شــنیدن و تربیت حواس به نحوه  ای 
است که درک جهان پیرامونی هنرمند را، راهنمایی 
مناسب باشند؛ این درس را در جشنواره های تئاتر نیز 
به کار بندیم. از تجارب دوستان مان و از واکنش های 

تماشاگران مان بیاموزیم.

جشنواره تئاتر؛ آيين ارج نهادن »انسان«
محمدحسین ناصربخت

داور بیست و نهمین جشنواره تئاتر استان مازندران
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مدت هاســت که دیگــر نمی تــوان هنر بازیگــری و بــه عبارتی هنر 
نمایــش صحنــه ای را از ژانر هنر پرفرمنس و نــوع هنرخاص بازیگری اش؛ 
پرفرماتیویتیــت -performativitaet- در روی صحنه ها ی اروپا یا ایاالت 
متحــده از هم جدا کرد و این دقیقا نشــان دهنده تأثیــر هنرها بر هم و 
نشأت گرفته از سرچشمه های تاثیر ژانرهای هنری در خلق آثار هنری است. 
کمااینکه، هنگامی که به فیلم های مستندگونه از هنرمندان بزرگ یا درباره ی 
هنرمندان تاثیرگذار و مؤلف، به ویژه در قرن بیستم نظری می اندازیم، داللت 
بر عناصری پرفرماتیونیت را در آثارشان یا در هنگام خلق آثارشان، به ویژه در 
ارتباط با مخاطبین شان داللت دارد و مصداقی است بر این مدعا که خود به 
گونه ای به یک ژانر هنری تبدیل شد و انگار ترانسفورماسیون میان ژانر های 
هنری و در ادامه میان اثر هنری، هنرمند خالق آن اثر و دریافت کننده اثر و 

همانا مخاطبینش منتهی می شود.
»ســالوادور دالی« هنرمند نقاش و پرفرمی بی بدیل، »مارسل دوشان« 
خالق اثری چون »شیشه بزرگ« و حضور پیوسته اش با آکسیون های حی و 
حاضــرش در کنار آثار خود در قالب های بزرگ پاریس و نیویورک برای مثال 

شطرنج بازی میان او و همکار و دوست و عشق دیرینه  اش و با »جان کیج« 
موسیقیدان آوانگارد در نیمه دوم قرن بیستم و خطابه های نمایشی اش به 
همراه کنســرت های جنجال بر انگیزش یا »کرئــو گراف« و رقصنده و همکار 
دیرین »جان کیج«، »مرس کانینگهام« و نقاشانی چون »جکسون پوالک«، 
»پائوالرائو شنبرگ«، کاســپارجونز و بسیاری دیگر از این هنرمندان در خلق 
آثــار بر روی صحنه تئاتر، اپرا یا باله مانتس مانند »رابرت ویلســون« )آثار 
اولیه اش در دهه های 80/70( و »ویلیام فرســایت« )رقص، معماری، باله، 
پرفرمنس در کمپانی باله فرانکفورت( بین سال های )1984_2004( که داللت 
بر تلفیق ژانرهای هنری با هم از یک ســو و به همراه کشــانیدن مخاطبین 
خود و همگام ســاختن بینندگان آثارشــان در تکویــن و تکمیل آثار هنری 
بوده و به نوعی فعال کردن هر چه بیشــتر تماشــاگران در خلق اثری هنری 
به ویژه برای هنرهای نمایشــی و به عبارتی صحنه ای و حی و حاضر و االن و 
اینجا، تئاتری در فراسوی نقش و این آن نقش در سال 1952 برای اولین بار 
پرفرمنس، »جان لوئی آستین« استاد ممتاز دپارتمان زبان های تطبیقی در 
دانشگاه هاروارد در یکی از خطابه های دانشگاهی خود از بیان نمایشی گونه 

تئاتر در فراسوی کالم و این آِن نقش
محسن حسینی  

داور بیست و نهمین جشنواره تئاتر استان مازندران
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نام می برد.
Die performative aeusseung که به زبان امروزی شاید بتوان هم سنگ 
 )the leactuer  performance( و هم طراز خطابه ی نمایشــی یا همانا
نام نهاد. بعدها به علت ابهام و شــبه ای که در آکادمی آن دوران، قریب به 
65 ســال پیش به وجود آمده بود »جان لوئی آســتین« مجبور شد که واژه 
منتخب خود را شــکافته و بــه اصطالح امروز هم به تبیین و تشــریح آن 
بپردازد. او معتقد بود که به نوعی گفتار بیانی توأم با القای کالم توسط بدن 
و تردســتی های کالمی در لحن و گفتار بــا الفبای بدنی و انتقال مضمون و 

تماتیک موضوعی به سمع و بصر شنوندگان و مخاطبان اطالق می شود.
بدیهی اســت، نگارنده این سطور به ادبیات ســترگ منظوم و منشور 
سرزمین خود بازگشته و به منابع و ذخایر نمایشی این سرزمین ارجاع نموده 
و در لحظه لحظه های ناب ادبیات بیانــی و فرم های متنابهی از این ذخایر، 
مبتنی بر بیان نمایشــی گونه، خطابه های نمایشی و... که همه ی این ذخایر 
منابع نمایشــی در ایران، گفتاری اســت که از تردستی های بدنی در بیان و 
لحن گفتاری گوینده ی متن در انتقال آن به زبان از مبدا و به عبارتی سخنور 
نقال، خطابه خوان، نقش خوان، شــبیه خوان )اولیاء و اشــقیا(، پرده خوان، 
شــمایل خوان، به مقصد و به بســتر ســخن به شــنوندگان، تماشاگران و 

مخاطبان آن اثر است.
نگارنده هنگامی که به ادبیات ســترگ و مبدأ پیشــینه در داستان های 
هزارتویــی اثری چون »هزار و یک شــب« و شــهرزاد قصه گوی اش نظری 
کاوشگرانه و کنجکاوانه از منظر پژوهش، تبیین و تطبیق می اندازد، به همان 
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گفته و اشارتی نزدیک می شود که نویسنده شهیر آرژانتینی »خورخه لوئیس 
بورخس« بدان اشارت نموده و چه شگفت انگیز! در واقع غرب توسط هزار و 

یک شب شرق تسخیر شد...
مطمئنا اگر شهرزاد و قصه گوی هزار و یک شب، داستانهای »البیرنتی« 
یا هزار تویی خود را به گونه ای عادی بیان می کرد، هرگز زنده نمی ماند. کما 
اینکه قبل از او دخترکان و مهرویان دیگر این کار را انجام داده بودند و همان 

شب هم توسط شهریار نابخرد به قتل رسیده بودند. 
این بار شهرزاد قصه گو توانســته بود با نوعی دیگر از بیان نمایشی هر 
شب داســتان های عجیب و غریبش را به نمایش درآورده و شهریار نابخرد 
را مسخ کرده و داســتان هایش را از یک شب به هزاره ای دیگر کشانده که 

هم زمان هم بتوان از شهریارش پدری هم تربیت کند.
هنر صحنه ی امروز  تئاتری می تواند باردیگر به سرچشمه های تاثیر خود 
چه از یونان باســتان که با فــن و ریتوریک )فن ســخنوری، هنر بالغت و 
فصاحت( و با نگاهی امروزی تر در امر توســعه و پیشرفت یک زبان منظوم 
و منثور با پیشــینه ای حداقل هزار سال نظم فارسی برخاسته از متونی پربار 
و سترگ زبان و ادبیات فارسی ارجاع نموده و از این منابع و ذخایر هنرهای 
نمایشــی بهره ها برده و حتما به نوعی دیگر از روایت داســتان ها ســخن 
بــه میان آورده و از بیان نمایشــی )the leacture performance( هنر 

داستان تعریف کردن و هم زمان نمایشی کردن آن نائل شود. 
»مارینــا آبراموودیچ«، هنرمند پرفرمنس یوگســالوی االصل در ســال 
 the artist is( ».2012 پرفرمنســی با عنوان »هنرمند حی و حاضر اســت

present( را در مــوزه هنرهای معاصر در شــهر نیویورک به مدت 75 روز و  
روزانه 7ســاعت و نیم برای بیش از 800 هزار نفر به روی صحنه موزه موما 
آورد که جدا امروزه می بایستی با ظهور و پدیده ای این چنینی، از پرفرمنس 

پیش از »مارینا آبراموودیچ« و پس از وی سخن گفت.
 هنرمند پشــت میز می نشست، تماشاگران در مقابلش قرار می گرفتند 
و فقــط به هم نگاه می کردند و این بار نه کالمی و نه حرفی و حدیثی! فقط 
نگاه ها بود که می توانست ساعت ها، دقایقی یا حتی ثانیه هایی به هم خیره 
شود. در واقع به نمایشــی که االن و اینجا در لحظه لحظه های نگاه ها خلق 
می شود و هر بار با هر حضور تماشاگری، بخشی دیگر از اثر هنر، انگار نوشته 

می شد و به عبارتی اثری هنری تکمیل تر می شد. 
»اوکتاویو پاز« فیلسوف و شاعر شهیر مکزیکی و برنده نوبل می نویسد: 
»بیننده یا مخاطبان یک اثر هنری همیشــه بخشــی دیگــر از اثر هنری را 
می نویسند یا خلق می کنند و انگار به ثبت می رسانند و اثر را کامل تر می کنند. 
میان تماشاگر و هنرمند خالق اثر هنری تنها یک وجه مشترک است و آن هم 

اثر هنری است.«
»خورخه لوئیس بورخس« نیز معتقد اســت: »هــر کتابی که هر بار 
خوانده شود، معنایی دیگر به کتاب افزوده می شود و کمدی الهه دانته طی 
چهار صد سال گذشته به تغییرات و تعبیرات دیگر دست یافته که ماندگار 
شــدن بعضی از کتب مانند کمدی الهی در همین راز و رمز میان نویسنده 
و خوانندگانش نهفته اســت. هنر صحنه تئاتــر هم می تواند از این ارتباط 

بی بهره نباشد.«
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جلسات نقد
نشســت های نقد و بررســی نمایش هــای حاضر 
در بیســت ونهمین جشــنواره تئاتر مازندران امسال در 
دو ســالن آمفی تئاتر حوزه هنــری و اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اســالمی مازندران برگزار شــد. »رحیم ناظریان« 
منتقد اصلی نشســت های نقد و بررســی 7 نمایش راه 
یافته به بخش نهایی جشــنواره بود. »مهدی رمضانی« 
هم به عنوان مجری و منتقد در این نشســت ها حضور 
داشــت. با توجه به ادغام زمان برگزاری نشست نقد و 
بررسی دو نمایش نخست روزهای اول و دوم جشنواره، 
در مجموع 5 نشســت نقد و بررسی با حضور هنرمندان 
تئاتر و اعضای گروه های نمایشی حاضر در بخش نهایی 

برگزار شد.
در دوره بیست وهشــتم نشست های نقد و بررسی 
در ســالن طبقه ســوم مجتمع فرهنگی هنری اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اســالمی برگزار می شد که در این دوره 
به دلیل بهســازی این سالن و آغاز عملیات تبدیل آن به 
سالن مجهز بلک باکس امکان برگزاری نشست های نقد 

و بررسی در آن وجود نداشت.
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امســال هنرمندان 10 شهرستان از مازندران برای حضور در جشنواره اثر 
تولیــد کردند که در ایــن بین هنرمندان تئاتر بابل بیشــترین تعداد آثار را 
برای حضور در بیســت ونهمین جشنواره تئاتر مازندران داشتند. تئاتری های 
بابل با ۵ نمایش وزن این شهرســتان در جشــنواره تئاتر استان را بیشتر از 
سایر شهرســتان های دارای نماینده در جشنواره کردند. با احتساب یک اثر 
انصرافی قائمشــهر در بخش بازبینی، 20 اثر متقاضی شرکت در این بخش 
بودند که 5 اثــر، معادل 25 درصد آثار بخش بازبینــی از بابل بود. تنکابن 
و نوشــهر با 3 اثر، آمل و بابلســر با 2 اثر و شهرستان های رامسر، چالوس، 
محمودآباد، قائمشهر و گلوگاه هر کدام با یک اثر در بخش بازبینی جشنواره 
حضور داشتند که در نهایت با انصراف گروه قائمشهر، 19 نمایش بازبینی شد.
در بخش نهایی جشــنواره امســال نیز تئاتر بابل 3 نماینده داشــت. 
»امپرســیون؛ جیغ بنفش« بــه کارگردانی »فرهاد عــرب«، »پلی از جنس 
شیشــه« به کارگردانی »فرشــته پیاده روحی« و »حقایقی درباره یک ماهی 
مرده« به کارگردانی »علی محمــدی حاجی« به بخش نهایی راه یافتند. در 

این بخش آمل، بابلسر، تنکابن و نوشهر نیز هر کدام یک نماینده داشتند.
در دوره بیست وششــم نیز تئاتــر بابل از 4 نمایــش بخش نهایی، 2 
نماینده داشــت. 2 نمایش دیگر نیز از تنکابن به مرحله پایانی جشــنواره 

بیست وششم راه یافتند.
در دوره بیســت وهفتم بابل با 2 نمایش سهم بیشتری نسبت به سایر 
شهرســتان ها در بخش نهایی داشت. در این دوره قائمشهر، آمل، تنکابن و 

نوشهر نیز هر کدام یک نماینده در بخش نهایی داشتند.
دوره بیست وهشــتم شهرستان های نوشهر، بابل، بابلسر، بهشهر و آمل 

هر کدام یک نماینده در بخش نهایی جشنواره داشتند.
بــه عبارتی از 22 نمایش راه یافته به بخش نهایی در دوره های 26، 27، 
28 و 29 جشــنواره تئاتر مازندران، 9 نمایش از تئاتر شهرســتان بابل بود. 
تنکابــن در این 4 دوره 4 نماینده در بخش نهایی داشــت، از آمل 3 اثر به 
بخش مسابقه جشــنواره راه یافت و بابلسر هم در دوره 28 و 29 حضوری 

پیاپی در جشنواره را تجربه کرد.

پراکندگی شهرستان ها در 4 دوره اخیر
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»تماشــاخانه 29 مازندران« عنــوان برنامه ای 30 دقیقه ای اســت که 
در 5 قســمت به مناسبت برگزاری بیست ونهمین جشــنواره تئاتر مازندران 
ویژه برنامه جشنواره از شبکه استانی به صورت زنده روی آنتن رفت. »رحیم 
رســتمی« هنرمند و فعال رســانه ای مازندران تولید این برنامه را به عهده 
داشــت. در این برنامه به نقش رســانه ها در حمایت از هنر و به ویژه تئاتر، 
نگرش نهادهای مختلف و مســئوالن به فرهنگ و هنر، دالیل فاصله داشتن 
جامعه با هنر تئاتر از نگاه جامعه شناســان، جایگاه قانونی نهادهایی مانند 
شورای شهر و شهرداری ها در زمینه پشتیبانی از فرهنگ و هنر و هنرمندان و 

الزامات رفتار حرفه ای هنرمندان در فعالیت های هنری پرداخته شد.
در حوزه رســانه »اشــکان جهان آرای« و »هومن حکیمــی«، در زمینه 
جامعه شناسی دکتر »محمدرضا سلیمانی« - جامعه شناس و استاد دانشگاه- 
و در بخش مسئولیت نهادهای شــهری نسبت به هنر و هنرمندان »محمد 
محمدی«، رئیس پیشــین اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی آمل و نایب رئیس 

کنونی شورای شهر آمل مهمانان این ویژه برنامه بودند.
یکی از اهداف اصلــی تولید این برنامه در کنار اطالع رســانی برگزاری 
جشــنواره، این بود که بررسی شود ســهم هنرمندان، رسانه ها، مسئوالن و 

جامعه از نداشتن پیشرفت محسوس فرهنگی چیست؟

در »تماشاخانه 29 مازندران« به وظایف قانونی نهادهای دولتی در زمینه 
فرهنگ، ضرورت ورود حرفه ای و درســت رســانه ها به جریان های هنری، 
نقــش هنرمندان در جذب مخاطب و زاویه نگاه جامعه برای حمایت از هنر 

و افزایش ارتباط با هنرها و به ویژه تئاتر پرداخته شد.

بررسی سهم هنرمند، رسانه ، مسئول و جامعه در»تماشاخانه 29 مازندران« 
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جشنواره 
 تئاتر مازندران
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طراحی صحنه، لباس، موسیقی و بروشور

در بخش طراحی بروشــور هیــأت داوران با اهدا لوح 
تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 150 هزار ناموت از رضا پیراینده 
طراح بروشــور نمایش »مســلخ« از تنکابن تقدیر کرد. در 
بخش موسیقی لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 150 هزار 
ناموت به طور مشترک به »حمیدرضا خسروی لرگانی« برای 
انتخاب موســیقی نمایش »بر پدر هر چی دروغگو لعنت« 
از نوشهر و »خشایار پارسا« برای انتخاب موسیقی نمایش 

»مسلخ« از تنکابن اهدا شد.
در بخش طراحی لباس لوح تقدیر و جایزه نقدی 150 هزار 
تومانی به »علیرضا شریفی« طراح لباس نمایش »بر پدر هر 
چی دروغگو لعنت« از نوشهر رسید. در بخش طراحی صحنه 
هیــأت داوران با اهدا لوح تقدیــر و جایزه نقدی 150 هزار 
تومانی به طور مشــترک از »عطا روحبخش« طراح صحنه 
نمایش  »پلی از جنس شیشــه« از بابل و »رضا پیراینده« و 
»نعیم صالحی« طراحان صحنه نمایش »مسلخ« از تنکابن 
تقدیــر کرد. جوایز این بخش را »حمیدرضا برزگر«، »محمد 
شــجاعی«، »علیرضا قنبری« و »رحیم ناظریــان« داوران 

مرحله نخست جشنواره اهدا کردند. 
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بازیگری زن

در بخش بازیگری زن هیأت داوران با اهدا 
لوح تقدیر و جایزه نقدی 100 هزار تومانی به طور 
مشترک، از »فرشــته پیاده روحی« برای بازی در 
نمایش »پلی از جنس شیشــه« از بابل و »نازلی 
عادلی زاده« برای بازی در نمایش »ســاعت گرگ 
و میــش« از آمل تقدیر کرد. جایزه رتبه ســوم 
بازیگری زن شــامل لوح تقدیر جشنواره و جایزه 
نقدی 200 هــزار تومانی به »عادله ســلطانی« 
بازیگــر نمایش »امپرســیون؛ جیــغ بنفش« از 
بابل رسید. جایزه رتبه دوم جشنواره شامل لوح 
تقدیر جشنواره و جایزه نقدی به مبلغ 450 هزار 
ناموت به صورت گروهی به »نیلوفر شــهفری«، 
»کیمیا هوشمند« و »ملیکا رادمند« برای بازی در 
نمایش »بر پدر هر چی دروغگو لعنت« از نوشهر 
اهدا شــد. هیأت داوران در بخش بازیگری زن 

برای رتبه نخست انتخابی نداشت.
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بازیگری مرد

در بخش بازیگری مرد ضمن تقدیر از »ســید هادی احمدی« برای 
بازی در نمایش »امپرســیون جیغ بنفــش« و »اهورا گل عموپور« برای 
بازی در نمایش »پلی از جنس شیشه« و اهدای لوح تقدیر و جایزه 100 
هزار تومانی، جایزه رتبه ســوم بازیگری مرد شامل لوح تقدیر جشنواره 
و جایزه نقدی 200 هزار تومانی به صورت مشــترک به »مجید شعاعی« 
بازیگر نمایش »ســاعت گرگ و میش« آمــل و »فرهاد داوری« بازیگر 

نمایش »بر پدر هر چی دروغگو لعنت« از نوشهر رسید.
هیأت داوران لوح تقدیر جشنواره و جایزه نقدی به مبلغ سه میلیون 
ریــال را برای رتبه دوم بازیگری مرد به طور مشــترک به »امید طیرانی 
بی غم« بازیگر نمایش »ســوپ بوقلمون« از بابلســر و »بهزاد فیضی« 

بازیگر نمایش »حقایقی درباره یک ماهی مرده« از بابل اهدا کرد. 
تندیس جشــنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی 400 هزار تومانی رتبه 
نخســت بازیگری مرد نیز به »بهراد محمــدی« بازیگر نمایش »بر پدر 
هر چی دروغگو لعنت« از نوشــهر رسید. جوایز بخش بازیگر زن و مرد 
جشنواره توسط مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران، »محمدرضا 
ضمیرپور« پیشکســوت تئاتر مازنــدران، »اتابک نــادری« مدیر امور 
استان های اداره کل هنرهای نمایشــی، »ارمغان بهداروند« مدیر مرکز 
هنرهای نمایشــی ایران، »میثم زندی« رئیس انجمن هنرهای نمایشی 
مازندران، »سینا دلشــادی« رئیس حوزه هنری مازندران و »حمیدرضا 

عشریه« رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ساری اهدا شد.
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نویسندگی و کارگردانی

در بخش نویســندگی هیأت داوران ضمن تشکر از متن های ارسالی »امپرسیون 
جیغ بنفش« نوشــته »پیام الریان«، »سوپ بوقلمون« ســیدامیر رستگار، »حقایقی 
درباره  یک ماهی مرده« نوشــته »محمد چرمشــیر«، »پلی از جنس شیشه« نوشته 
»نگارعابدی« و »مسلخ« نوشته »حامد جاللی فراهانی«، با اهدا لوح تقدیر جشنواره 
و جایــزه نقدی به مبلغ دو میلیون ریال در بخش نویســنده بومی اســتان از »رضا 
امیرصالحی« نویســنده متن »ساعت گرگ و میش« از آمل و در بخش درام اقتباسی 
از »حمیدرضا خسروی لرگانی« نویسنده متن »بر پدر هرچی دروغگو لعنت« از نوشهر 

تقدیر کرد. 
در بخش کارگردانی جایزه رتبه ســوم به صورت مشترک به »علی محمدی حاجی« 
کارگردان نمایش »حقایقــی درباره یک ماهی مرده« و »فرهاد عرب« کارگردان نمایش 
»امپرسیون جیغ بنفش« رسید. »سینا علیپور« برای کارگردانی نمایش »سوپ بوقلمون« 
جایــزه 300 هزار تومانی رتبــه دوم کارگردانی را از آن خود کرد و جایزه رتبه نخســت 
کارگردانی شامل تندیس جشنواره، لوح تقدیر و 500 هزار ناموت وجه نقد به »حمیدرضا 
خســروی لرگانی« برای کارگردانی نمایش »بر پدر هر چی دروغگو لعنت« رسید. جوایز 
این دو بخش را »محسن حسینی« و »یوسف فخرایی« دو تن از اعضای هیأت داوران 

بخش نهایی جشنواره اهدا کردند.
نمایش »بر پدر هر چی دروغگو لعنت« کاری از گروه تئاتر موالنا نوشــهر به طراحی 
و کارگردانی »حمیدرضا خسروی لرگانی« و نمایش »سوپ بوقلمون« نوشته »سید امیر 
رستگاری« با کارگردانی »سینا علیپور« از بین 7 اثر حاضر در بخش نهایی با نگاه هیأت 

داوران به ترتیب به عنوان نمایش های اول و دوم جشنواره برگزیده شدند.
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نمایش های برگزیده

نمایش »بر پدر هر چی دروغگو 
لعنــت« کاری از گــروه تئاتر موالنا 
نوشــهر بــه طراحــی و کارگردانی 
و  لرگانی«  خســروی  »حمیدرضــا 
نوشته  بوقلمون«  »ســوپ  نمایش 
کارگردانی  به  رستگاری«  امیر  »سید 
»سینا علیپور« از بین 7 اثر حاضر در 
بخش نهایی با نگاه هیأت داوران به 
ترتیب به عنوان نمایش های اول و 
دوم جشنواره برگزیده و به دبیرخانه 
تئاتر فجر  سی و ششمین جشنواره 

معرفی شدند.
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مسئولیتنام و نام خانوادگی

دبیر جشنوارهمحمد محمدی1

دبیر اجرایی جشنوارهمحمد فضلی2

مسئول حراست جشنوارهحسین شعبانی3

مسئول دبیرخانه دائمی جشنوارهحمیدرضا برزگر4

دستیار مدیر اجرایی و کارگردان اختتامیهمهسا دادبود5

دستیار کارگردان اختتامیههدا کالمی6

مسئول هماهنگی داورانعلیرضا قنبری7

کارشناس و مجری جلسات نقد و بررسیمهدی رمضانی8

منتقد جلسات نقد و بررسیرحیم ناظریان9

کارگردان ویژه برنامه تلویزیونی جشنواره و رحیم رستمی10
مجری اختتامیه

برنامه ریز ویژه برنامه تلویزیونیایمان فالحت پیشه11

روابط عمومی جشنوارهاشکان جهان آرای12

عضو شواری سیاستگذاری جشنوارهمیثم زندی13

مدیر سالن های مجتمع فرهنگی و هنری ساریپرهام اخالقی14

مسئول نصب و تنظیم نور نمایش هاسعید سنبلیان15

مسئول فنی و نصب و تنظیم نور نمایش های احسان واحدتن16
حوزه هنری

مسئول اتاق فرمان سالن اجرای مجتمع محمدعلی ولیزاده17
فرهنگی و هنری ساری

مسئول انتظامات سالن های اجرا در بخش بانوانسعیده سنبلیان18

گریمور آقایانحسین باغبان19

گریمور خانم هامریم باغبان20

مسئول کمیته اسکان و پذیرایی و حراست جشنوارهسید ابراهیم حسینی21

مدیر سالن اجرای حوزه هنریسیدعلی شیدایی فر22

حراست جشنوارهمیثم احمدی23

حراست جشنوارهمهدی کاکویی24

کارگردان تلویزیونی و تدوین و مدیر تیم تصویرفرحبخش فرهیدنیا25

تصویربردارعلی سلطانی ها26

تصویربردارفرهاد فرهیدنیا27

تصویربردارفرشاد قاسمیان28

تصویربردارامیر صالحی29

عوامل اجرایی بیست و نهمین جشنواره تئاتر استان مازندران
مسئولیتنام و نام خانوادگی
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تصویربردارمهدى کاویانى فر30

مسئول فنى واحد سیاراسماعیل گنجیان31

دستیار فنى واحد سیارمحمد گنجیان32

بازیگر پانتومیم اختتامیه و تیزر جشنوارههادى میرزایى33

بازیگر پانتومیم اختتامیه و تیزر جشنوارهفرشاد حسینى34

عضو تیم اجرایى اختتامیهمینا رمضان نژاد35

عضو تیم اجرایى اختتامیهالهه حداد36

عضو تیم اجرایى اختتامیهآیسان کیانى37

حسابدارى جشنوارهعبدالرضا تبریزى38

خدماتحسین شمس39

نگهبان مجتمع فرهنگى و هنرى سارىعلى پرخاش40

نگهبان اداره کلخیراله عزیزى41

پشتیبانى خدماتىسراله ابراهیمى42

راننده جشنوارهمحمد رضایى43

راننده جشنوارهعلى باقریان44

راننده جشنوارهمحمد اکبرى45

مسئولیتنام و نام خانوادگى






	Untitled

