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امام خمینی(ره):
هنر ،دمیدن روح تعهد در کالبد انسانهاست.

رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت اﷲ خامنه ای:
در تئاتر ،انســان انسانها را حس میکند ،حرفشان
را از زبان خودشــان میشــنود .در این می تواند خیلی
چیزهای سازندهای باشد.

دکتر «حسن روحانی»:
هنرمند جهان را بازآفرینی می کند و
کار او در مسیر ارزش های الهی است.
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هنر لحﻈه و زنده
تئاتر،
ِ

پویایی و مواجههی بیواســطهی هنر تئاتر با مخاطب ،زمینهای فراگیر
سختکوش متعهد به حرفهی
هنرمند
برای انتقال اندیشــه و لذتی است که
ِ
ِ
تئاتر ،در جســتوجوی آن ،ماهها و ســالها وقت ،انرژی و تخصص خود
را بــهکار میبندد 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 دورههای تاریخی همواره در بطن هر جامعهی کوچک و بزرگی تأثیر
آمدن
مســتقل و انسان ساز خود را گذارده است .از همراهی برای به وجود
ِ
پدیدههایی همچون دموکراســی گرفته تا نقش کارکردگرایانهاش در تربیت
هنر لحظه و زنده است که بر ذهن و جان
نسل نزد اقوام ابتدایی بشر .تئاترِ ،
آدمی تسلط یافته و او را به سوی کمال ،دانایی و ِخ َرد رهنمون میسازد.
کشور ما و به ویژه استان مازندران ،سرشار از استعدادها ،نیروی انسانی
کارآمد و متخصص در حوزهی هنرهای نمایشــی است و بیشک نمیتوان
ظرفیت چشــمگیر با تســلط و به نیکی پرداخت ،مگر با برنامهریزی
به این
ِ
مدون و آمادهسازی بسترهای مناسب برای تولید نمایش و تئاتر .از این رو،
مصمم هســتیم با توجه و اهتمام در توسعهی زیرساختهای سختافزاری
همچــون بلکباکسها ،ســالنهای اجرا و ارتقاء ســطح فعالیت انجمن
هنرهای نمایشی و همچنین سیاستگذاری و پیشبرد راهبردهای منطبق با
سیاستهای کلی نظام در زمینهی فرهنگ و هنر ،گامهای مؤثری در راستای
پدید آمدن تولیدات بیشــتر با ســطح کیفی مطلوبتر و جذب حداکثری
مخاطب عالقهمند ،برداریم و جشــنواره تئاتر استانی ،فرصت مغتنمی برای
توجه عمیقتر به این اهداف تعیین شده است.
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خوشــبختانه دولت تدبیر و امید با مشــی
اعتدال و توجه ویــژه به حوزهی فرهنگ و هنر،
برنامههای مشــخص و تعیین کنندهای در این
زمینــه خواهد داشــت که اجرایی شــدن این
اهداف با همراهی و حمایت هنرمندان و اهالی
میســر خواهد بود .جشــنوارهها و به ویژه
آن ّ
جشــنوارهی تئاتر اســتانی نیز ،از دستاوردهای
پراهمیــت و هدفمند برنامههاســت که پس از
گذراندن  28دورهی 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 فرهیختهی تئاتر استان
در بیستونهمین دورهی این جشنوارهایم و موجب افتخار و نیکبختی است
که همهی اهالی این هنــر ،از تولیدکنندگان و مســئوالن انجمن هنرهای
نمایشــی و همکاران پرتالش در اداره کل و شهرستانها ،امروز کنار یکدیگر
ایســتادهاند تا چراغ خانهی پرمهر و پرافتخار تئاتر مازندران ،همواره روشن
و پایدار بماند.
به سهم خود از کلیهی عزیزان ،هنرمندان و همکاران و مردم هنردوست
این اســتان که به جشــنوارهی تئاتر اســتانی توجه ویژه نشــان دادهاند
سپاســگزارم و برای یکایک آنان آرزوی سالمتی و پایداری دارم و از خداوند
منان سربلندی و سرافرازی جمهوری اسالمی ایران را در عرصههای گوناگون
مسئلت مینمایم.
احد جاودانی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران
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ضرورت جامعه پذیری تئاتر
استان ها
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ً
صرفا
تئاتــر امروز اســتان ها با عبــور از رویدادهــای
رقابتآفرین و تولیدات جشنواره محور به پدیده ای مسئول
و هنری جامعهاندیش ســوق پیدا کرده است که خاستگاه
این تمایز میتواند عواملی هم چون جامعهپذیری هنرمندان
و اعتقاد به فرهنگآفرینی تئاتر در بســترهای تربیتی ،شــهروندی و آسیب های
اجتماعی و بهبود زیســت مردم باشد .جشــنوارههای تئاتر استانی اکنون یکی از
فرصتهــای معرفی این رویکرد اســت و آن چه باید در ایــن الگوآفرینی بر آن
تاکید شــود تولید تئاتر بر اساس ضرورتهای زمانی و مکانیو تعالی جریانهای
اجتماعی است .مخاطب تئاتر امروز نه به قصد صرفا تماشای یک تئاتر که به شوق
دانشافزایی و نشاطجویی هنرمندان این عرصهی خطیر را همراهی می کند و با
اعتقــاد و اعتماد به نقشآفرینی صحنهها در تغییر نگرشها و نگرههای اجتماعی
به تماشا مینشیند.
غنیمت درک این ســطح از تمایز آفرینش هنری و تعالی کیفی تئاتر استانها
مرهون ترویج دانش تئاتر و توســعه فضاهای تئاتری اســت که به اتفاق ،امکان
م میآورد .با تبریک این
حصول نتیجهای آگاهانــه و رویکردی خرد بنیان را فراه 
دستاورد که باید آن را آغازی دیگرگونه در تئاتر این سرزمین نامید و به ادامهی آن
امیدوار بود آرزو میکنم جشــنوارهی تئاتر استانها ،کانون تعالی و توسعهی این
هنر اصیل و بدیع باشــد و انجام و فرجام آن افتخار همهی هنرمندان ارجمند این
سرزمین و خادمانصدیق 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 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ
اﻣﺮوز ﺟﻬﺎن ،ﻋﺮﺻﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ .ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﯽدرﭘﯽ
درﯾﭽﻪای ﺗﺎزه از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ را ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ،اﻧﺴﺎن در ﺗﺴﺨﯿﺮ
ﻣﺎﺷــﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺑﺪون روح ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴــﺎ اﯾﻦ
ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺣﺘﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ آدﻣﯽ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻟﺨﺘﯽ درﺑﺎرهی
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ .زﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود و ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺪارد .اﻣﺎ
ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﺴﮑﯿﻦ روح و ﺟﺎن اﻧﺴــﺎن در اﯾﻦ ﻫﯿﺎﻫﻮی ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
ﺑﯽﺷﮏ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻫﻨﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﯾﺶ رواﻧﯽ آدﻣﯽ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ.
ﻫﻨﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻪی دﺳــﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﺧﻮد در درازﻧﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ،ﭼﺮاغ روﺷﻨﯽ ﺑﻮده
ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﺗﺎرﯾﮑﯽ .و از ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎ ،ﻫﻨﺮ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻫﻤﭽﻮن آﯾﯿﻨﻪای
ﺗﻤﺎمﻧﻤﺎ ،ﭘﯿﺶ روی اﻧﺴﺎن اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ،آﻣﯿﺰهای از زﯾﺒﺎﯾﯽﺳﺖ ﮐﻪ
از ﺑﺪو ﭘﯿﺪاﯾﺶ ،ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎی ﺗﺌﺎﺗﺮی در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎب ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺗﻌﻤﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﻧﯿﺰ از دل ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎی
ﻫﻨﺮی ﺷﻬﺮ ﺑﻮده اﺳــﺖ .از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺸــﻨﻮارهﻫﺎی ﺗﺌﺎﺗﺮ در ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﺎ
ﻣﺪرنﺗﺮﯾﻦ ﺟﺸــﻨﻮارهﻫﺎ در آوﯾﻨﯿﻮن ،ﻫﻤﻮاره ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪان ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﺑﻪ
آن ﻧﺸــﺎن دادهاﻧﺪ .ﻣﺤﻔﻠﯽ ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﭘﻮﯾﺎ در ﮐﻨﺎر رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺳــﺎﻟﻢ و ﻧﻔﺴﮕﯿﺮ ﮐﻪ
ﻧﺸــﺎن از ﮐﺎرِ ﮔﺮوﻫﯽ و روﯾﮑﺮد ﺟﻤﻌﯽ دارد و اﯾﻦ ﻫﻤﻪی ﻣﻌﻨﺎی ﻫﻨﺮ ﺗﺌﺎﺗﺮ اﺳﺖ.
ﮐﺸــﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ،دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺷﺎﯾﺴــﺘﻪ و ﺷﮕﺮﻓﯽ داﺷﺘﻪ و ﺟﺸﻨﻮاره
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻓﺠﺮ ﺑﺮ ﺗﺎرک ﻫﻨﺮ ﺗﺌﺎﺗﺮ اﯾﻦ ﺳــﺮزﻣﯿﻦ ﻣﯽدرﺧﺸﺪ .ﺟﺸﻨﻮارهای
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ﮐﻪ ﺑــﻪ ﺑﺎزوﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺧﻮد در اﺳــﺘﺎنﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ
ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎی ﺗﺌﺎﺗﺮ اﺳــﺘﺎﻧﯽ ﺗﮑﯿﻪ دارد .ﺟﺸﻨﻮاره
اﺳــﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖوﻫﺸــﺘﻤﯿﻦ دورهی ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺑﻬﺮوزی ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬارده و ﻗﺪوم ﭘﺮﻣﻬﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﺎزﻧﺪران در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﯿﺴﺖوﻧﻬﻢ را
در ﺳﺎری ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اداره ﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ
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
ﮐﺎرﺑﺮدی ﻋﺮﺻﻪ ﻫﻨﺮ اﺳﺘﺎن ،ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ِ
ﻫﻨﺮﻫﺎ را ﺳــﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺨﺸﺪ .ﻗﺪر ﻣﺴــﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﺗﻼش
اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن زﺑﺪه و ﺗﻮﺟﻪ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﭘﯿﺸﺮوی
ﺗﺌﺎﺗﺮ اﺳــﺘﺎن ﺑﻪ آن ﺑﺨﺶ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری و ﻧﺮماﻓﺰاری ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺪان ﻧﺸــﺪه ،ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﻠﻤﯽ و آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺑﭙــﺮدازد ﺗﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﻨﺮی در
ﻫﻤﻪی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﭘﺪﯾﺪار ﺷﻮد.
ﺷﻮق و ذوق ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﺴﺖوﻧﻬﻢ ،ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری
و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ اﺳﺘﺎن اﺳــﺖ .ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺖ ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان را ارج ﻧﻬﯿﻢ و ﻫﺮﭼﻪ در ﺗﻮان دارﯾﻢ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺳــﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ و ﻋﻠﻤﯽ
اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره و دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﯾﻢ و در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﻨﺮﻫﺎ
ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﮐﺎر و ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪی
ﻣﻌﺎون ﻫﻨﺮی اداره ﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎزﻧﺪران
دﺑﯿﺮ ﺑﯿﺴﺖوﻧﻬﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﺎزﻧﺪران
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نام نمایش

نمایشهای
متقاضی حﻀور
در جشنواره 29
پــس از انتشــار فراخــوان
بیســتونهمین جشــنواره
تئاتــر مازنــدران ۲۰ ،اثــر
متقاضــی حضــور در ایــن
جشــنواره شــدند کــه بــا
انصــراف یــک اثــر۱۹ ،
نمایــش توســط هیــأت
انتخــاب بازبینــی شــد.

6

کارگردان

شهرستان

وضعیت

ساعت گرگ و میش

رضا امیرصالحی

آمل

راه یافته به بخش نهایی

کاش میشد منم بیام...

محسن اردشیر

آمل

حذف در مرحله بازبینی

سوفیای من

هوشنگ امیدینژاد

رامسر

حذف در مرحله بازبینی

ماداگاسکار

عباس روجایی

تنکابن

حذف در مرحله بازبینی

بیچاره کالدیوس

علیرضا هنروری

تنکابن

حذف در مرحله بازبینی

مسلخ

نعیم صالحی

تنکابن

راه یافته به بخش نهایی

رقص کاغذپارهها

مسعود پورمرادی

چالوس

حذف در مرحله بازبینی

من و اژدها

فاطمه زندی

نوشهر

حذف در مرحله بازبینی

پانتهآ

فاطمه زندی

نوشهر

حذف در مرحله بازبینی

بر پدر هر چی دروغگو لعنت

حمیدرضا خسروی

نوشهر

راه یافته به بخش نهایی

آخرین شب زمستان

فاطمه حسینیان

محمودآباد

حذف در مرحله بازبینی

سوپ بوقلمون

سینا علیپور

بابلسر

راه یافته به بخش نهایی

بلور شکسته

فردین محمدتبار-زهره بهرامی

بابلسر

حذف در مرحله بازبینی

امپرسیون؛ جیغ بنفش

فرهاد عرب

بابل

راه یافته به بخش نهایی

پلی از جنس شیشه

فرشته پیادهروحی

بابل

راه یافته به بخش نهایی

اینم از این

حجت عنایتی

بابل

حذف در مرحله بازبینی

حقایقی درباره یک ماهی مرده

علی محمدی حاجی

بابل

راه یافته به بخش نهایی

چهار صندوق

پارسا کامکار

بابل

حذف در مرحله بازبینی

ابرام

جمشید جهانفر

قائمشهر

انصراف

عالم هپروت

نعمت خادملو

گلوگاه

حذف در مرحله بازبینی

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

امسال برای مرحﻠه انتﺨاب 3 ،هنرمند تئاتر مازندران بهعنوان
داوران مرحﻠه بازبینی انتﺨاب شــدند« .عﻠیرضا ﻗنبری»« ،محمد
شــﺠاعی» و «رحیم ناﻇریان» ،داوران این مرحﻠه  19اﺛر را داوری
کردند.
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«عﻠیرضا ﻗنبری»
سرپرســت گــروه تئاتــر آکادمــی ســاری و
دانشآموخته 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 نمایشهای متعددی از وی در مازندران
به روی صحنه رفته اســت .او سرپرست گروه تئاتر
« »Bitبابل اســت و آخرین نمایشی که روی صحنه
برد « »1978نام دارد که به دلیل پژوهش گســترده
و موضوع متفاوتاش 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.

29

داوران مرحﻠه بازبینی
«رحیم ناﻇریان»
هنرمنــد تنکابنــی دانشآموختــه مقطــع
کارشناســی ارشد ادبیات نمایشــی است و یکی از
منتقدان فعال حوزه هنر و به ویژه هنرهای نمایشی
محسوب میشود که فعالیتهای فرااستانی زیادی
نیز در این زمینه دارد .از ناظریان اردیبهشــت ،96
نمایشــنامه «شب آپاخر» توسط انتشــارات نصیرا در نمایشگاه بینالمللی
کتاب تهران عرضه شد« .مارپیچ» و «سنگفرش» نیز دیگر نمایشنامههای
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 نمایشهای مختلف ،چندین تئاتــر را نیز تولید و کارگردانی کرده
که آخرین آنها «فندق شکن» نوشته «دیوید وود» ماه گذشته به مدت 15
شب در ساری روی صحنه رفت.
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ردیف

تاریخ

ساعت

شهرستان

عنوان نمایش

کارگردان

1

96/06/10

20:00

آمل

ساعت گرگ و میش

رضا امیرصالحی

2

10:00

رامسر

سوفیای من

هوشنگ امیدینژاد

3

15:00

تنکابن

ماداگاسکار

عباس روجایی

18:00

تنکابن

بیچاره کالدیوس

علیرضا هنروری

4

96/06/11

5

20:00

تنکابن

مسلخ

نعیم صالحی

6

10:00

چالوس

رقص کاغذپارهها

مسعود پورمرادی

13:00

نوشهر

من و اژدها

فاطمه زندی

15:00

نوشهر

بر پدر هر چی دروغگو لعنت

حمیدرضا خسروی

9

17:00

نوشهر

پانته آ

فاطمه زندی

10

21:00

محمودآباد

آخرین شب زمستان

فاطمه حسینیان

11

10:00

آمل

کاش میشد منم بیام

محسن اردشیر

14:00

بابلسر

سوپ بوقلمون

سینا علیپور

17:00

بابلسر

بلور شکسته

فردین محمدتبار-زهره بهرامی

14

19:00

بابل

امپرسیون؛ جیغ بنفش

فرهاد عرب

15

10:00

بابل

چهارصندوق

پارسا کامکار

14:00

بابل

اینم از این

حجت عنایتی

18:00

بابل

حقایقی درباره یک ماهی مرده

علی محمدی حاجی

20:00

بابل

پلی از جنس شیشه

فرشته پیادهروحی

10:00

قائمشهر

ابرام

جمشید جهانفر

15:00

گلوگاه

عالم هپروت

نعمت خادملو

7

جدول بازبینی
نمایش های
شرکت کننده در
بیست و نهمین
جشنواره تئاتر
مازندران

8

12
13

16
17

96/06/12

96/06/13

96/06/14

18
19
20

8

96/06/15
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نمایش های متقاضی
حﻀور در بیست و نهمین
جشنواره تئاتر مازندران
9
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بیچاره کالدیوس
کارگردان:

18

علیرضا هنرور ی
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داوران بﺨش نهایی بیستونهمین جشنواره تئاتر مازندران

29
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«یوسف فﺨرایی»

دانشآموختــه مقطع کارشناســی ارشــد ادبیات
نمایشــی ،مدرس دانشگاه و از اساتید هنر نمایش
کــه پیشــینه داوری در جشــنوارههای مختلف را
دارد .فخرایی در دوره بیستوهفتم جشنواره تئاتر
مازندران ،همراه با مجتبی دهدار و داریوش شافی،
عضــو هیأت انتخاب جشــنواره بــود .وی داوری
بیستوهشتمین جشنواره تئاتر استان گیالن را نیز
به عهده داشت .نمایشــنامههای «رزم اسفندیار»،
«زمانی بــرای گفتن»« ،ســهراب در مه»« ،آتش؛
آب؛ باد؛ خاک»« ،من و هزار تو»« ،کالیگوال؛ باران؛
کبوتر»« ،جایی در میان آبهــا»« ،جریره»« ،یک
تاج و دوسر»« ،پهلوان ،دیو ،دلقک»« ،سیاگالش»،
«فقط یک نور تخت»« ،یک روز روشن خدا» همراه
با کتابهای «اگزیستانسیالیسم و تئاتر»« ،سیاوش؛
کاراکتر دیونیزوســی» و «طرح انسان واره مشوش
درآشوب صحنه مدرنیسم و سنت» و چندین مقاله
پژوهشی به قلم فخرایی منتشر شدهاند.

20
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29

دکتر «محمدحسین ناصربﺨت»

دانشآموختــه مقطع دکتــرای تخصصی پژوهش
هنر ،نمایشــنامهنویس ،کارگردان تئاتر ،پژوهشگر و
مدرس دانشگاه و یکی از چهرههای برجسته هنرهای
نمایشــی و نقد و پژوهش آثار نمایشــی است .در
کارنامه وی عالوه بر داوری در جشنوارههای مختلف،
کارگردانــی تئاتر ،نمایشنامهنویســی و نویســندگی
چندیــن جلد کتــاب و دهها اثر پژوهشــی ،دبیری
چهاردهمین جشــنواره بینالمللی تئاتر فجر ،دبیری
ششمین سمینار نمایشهای آﻴﻳنی و سنتی ،عضویت
در هیأت انتخاب بخش مرور هجدهمین جشــنواره
نمایشهــای آﻴﻳنــی ســنتی ،دبیری ســیزدهمین
جشــنواره بینالمللی نمایشهای آﻴﻳنی-ســنتی و
سردبیری مجله نمایش نیز ثبت شده است.
مجموعه نمایشــنامه «بازی نامه مرده بیصاحب»،
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  60ساله تئاتر ،ســینما و تلویزیون که تحصیالت
دانشــگاهی خود را ســال  71در مقطع کارشناسی ارشد
تئاتر ،درام و ارتباط از دانشــگاه یوســتوس لیبک آلمان
به پایان رســاند« .امیرارســالن نامدار»« ،نوســتالژی»،
«ســدرای زرتشــت»« ،گیلگمش»« ،برج
«آبی آهنی»ُ ،
خاموشــان»« ،مــدهآ»« ،اورفــه» و «شــهرزاد و هفت
قصهاش» برخی از نمایشهایی هســتند که او عالوه بر
طراحــی و کارگردانی آنها ،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
نمایشهای «مســخ»(علیرضا کوشــکجاللی)« ،من از
کجا عشــق از کجا؟» (پری صابری)« ،ویتسک» (مسعود
دلخــواه)« ،پروانههــای آســیایی» (محمــد حاتمی) و
«میهمانســرای دو دنیا» (سهراب ســلیمی) و فیلمهای
سینمایی «فریاد کودک»(علیرضا کوشکجاللی)« ،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 بزرگنیا) و چندین
سریال تلویزیونی در کارنامه هنری حسینی ثبت شده است.
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افزایش تعداد نمایشهای بﺨش نهایی در دوره بیستونهم
تعداد گروههای متقاضی حضور در جشنواره
بیســتونهم تئاتر مازندران نســبت به دوره
پیــش از آن افزایش یافــت .این افزایش
تعداد گروهها 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 گروههای بخش نهایی را نسبت
به  3دوره گذشــته افزایش دهد .دوره بیستوششم
جشــنواره تئاتر مازندران با حضــور  20گروه در مرحله
بازبینی آغاز شــد که در نهایت هیــأت انتخاب  4گروه

را به عنوان آثار واجد شــرایط حضور در بخش
نهایی معرفی کردند .دوره بیستوهفتم که
به میزبانی بابلســر برگزار شده بود ،تعداد
گروههای متقاضی به  19رسید ،اما تعداد
آثار بخش نهایی افزایش یافت و  6گروه
در ایــن بخش حضور یافتنــد .در بخش
بازبینی دوره بیستوهشــتم  14اثر توسط
هیأت انتخاب بررسی شد که در نهایت  5اثر به
بخش نهایی راه یافت .اما در مرحله بازبینی این دوره
هیأت انتخاب جشــنواره  19اثر را بررسی کرد که از این
آثار 7 ،اثر به بخش نهایی جشنواره راه یافت.

سال

دوره

میزبان

تعداد آﺛار مرحﻠه بازبینی

تعداد آﺛار بﺨش نهایی

1393

ﺑﯿﺴﺖوﺷﺸﻢ

ﺳﺎری

20

4

1394

ﺑﯿﺴﺖوﻫﻔﺘﻢ

ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ

19

6

1395

ﺑﯿﺴﺖوﻫﺸﺘﻢ

ﺳﺎری

14

5

1396

ﺑﯿﺴﺖوﻧﻬﻢ

ﺳﺎری

19

7
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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
حقپناه»« ،سینا یوسفنیا»
بازیگردانان« :امیرگیل»« ،سحرمشرفی»
گروه کارگردانی« :آیدین حقپناه»« ،هانیه زارعی»
منشی صحنه« :سپیده غالمی»
انتخاب موسیقی« :جواد ایزدی»« ،آیدین حقپناه»
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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خالصه نمایش:

نمایشــی با موضوع اجتماعی اســت و داســتان یک خانواده
مستاجر و رفت و آمد آن را با صاحبخانه روایت میکند.

نگاه کارگردان
باتوجه به مهجوریت هنر تئاتر ،برگزاری جشــنوارهها 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 تمامکارها را در تمام ابعاد ممکن
ارزشگذاری کرد ،بلکه فرصتی برای ارائه و معرفی گروهی از کارهاست.
مهمترین مشکل تئاتر ناآشنایی تماشاگر با هنر تئاتر است .هر هنری باید
بازدهی داشــته باشد و با توجه به هزینهبری تولید تئاتر ،عدم این مهم ادامه
کار را مشکل میکند.
تئاتر بهعنوان یک شــغل بهتنهایی نمیتواند پاســخگوی هزینه زندگی
باشد .این امر تنها برای تئاتر حرفهای با اسپانسرهای قوی که معموال ً در مرکز
کشور وجود دارد ،ممکن است و در شهرستانها ،چنین شرایطی وجود ندارد.
تئاتر در ایران با توجه به سابقه طوالنیاش هنوز نتوانسته جایگاه خود را
بهعنوان یک هنر در میان مخاطبان پیدا کند.
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رضا امیرصالحی
نویسنده و کارگردان
تئاتر و سینما

دانشآموخته مقطع کارشناسی
ارشد سینما
آغــاز فعالیت هنری با حضور
در کانون پــرورش فکری کودکان و
نوجوانان در سال 1363
آغاز فعالیت فیلمســازی سال
 1370در انجمن سینمای جوانان ایران
نخستین حضور در جشنواره
تئاتر مازندران در سال 1381
 5بار حضور در جشنواره تئاتر
مازندران به عنوان کارگردان
نویســنده نمایشنامههای «دیارعاشقان»« ،آوای زنگ»« ،گل پونه»،
«فصل پلنگ»« ،لبه ناسور شــب»« ،در کوچه باد میآید»« ،سعادتآباد»،
«صندل چوبی» و «ساعت گرگ و میش»
کارگردان نمایشهای «آمیز قلمدون»« ،در فراق فرهاد»« ،لبه ناسور
شب»« ،مرگ در روز یک دسامبر»« ،صندل چوبی» و «ساعت گرگ و میش»
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تماشا

«امﭙرسیون؛ جیﻎ بنفش»
نویسنده« :پیام الریان»
کارگردان« :فرهاد عرب»
مشاور هنری« :علی محمدی کالگر»
دستیار کارگردان« :حر قاسمپور»« ،حسام تشکری»
هنرپیشــگان« :میترا ضیایی»« ،محمد طالبی»« ،عادله
سلطانی»« ،افسانه مختابادی»« ،سید هادی احمدی»
مسئول صدا« :کوثر خانزاده»
منشی صحنه« :فاطمه فرض اﷲزاده»
مسئول نور« :فردوس حسینپور»
مدیــر برنامهریــزی« :فاطمــه رمضانپــور»« ،طاهره
صالحیان»
عکاس« :فاطمه ارجمند»
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خالصه نمایش:
نمایشنامه «امپرســیون؛ جیــغ بنفش» نوشــته «پیام الریان» به
حادثهای که در ســاعت  10شــب پشــت چراغ قرمز یکــی از چهارراهها
اتفاق افتاده و شــاهدان عینی از گفتن آن امتنــاع میورزند ،میپردازد.
شــخصیتهای این نمایش در زمان امتناع ،درگیر فرافکنیهایی از زندگی
شخصی خود میشوند و از بر مالکردن آنچه که در زندگی خود گذراندهاند
به رنج و درد و پریشانی میرسند و در برزخی باقی میمانند.

نگاه کارگردان
این متن در چند جشنواره موفق به اخذ جوایز شده و از کارهای موفق
آقای الریان محسوب میشود.
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 کیفیتتری
ببندم و از مشاورههای اســاتید و هنرمندان بنام استفاده کنم تا نمایشی
موفق را روی صحنه ببرم.

29

فرهاد عرب
آغاز فعالیت هنری از ســال
 1384به عنوان بازیگر
فعالیت در سیمای مازندران
از سال  1388در شاخههای 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»

2٧

تماشاخانه 29و��ه���� ����و����� ����اره ����� ا���ن ��ز��ران �����-ر ١٣٩٦

پﻠی از جنﺲ شیشه
کارگردان« :فرشته پیادهروحی»
تهیهکننده« :اهورا گلعموپور»
بازیگران« :اهورا گلعموپور» و «فرشته پیادهروحی»
دستیارکارگردان« :فروغ پیادهروحی»
سرپرست گروه  /طراح صحنه  /پوستر و لباس:
«عطا روحبخش مبصری»
همراهان صحنه« :ساجد حسینی» و «مهراد جهرمی»
منشی صحنه« :نفیسه میرزازاده»
برنامهریز« :مریم عباسی»
دوخت لباس« :سحر پیادهروحی»
اجرای نور« :فاطمه رسولپور» و «مهرآﻴﻳن حسینی»
انتخاب موسیقی و افکت« :فرهود ستایش»
مدیر اجرایی :محمدرضا ابراهیمخانی»
عکاس« :افروز اکبرزاده» و «مهیار مرادی»
روابط عمومی« :میثم رضانژاد»
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خالصه نمایش:

»ﭘﻠﯽ از ﺟﻨﺲ ﺷﯿﺸــﻪ« داﺳﺘﺎن زﻧﯽ را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺷﺒﯽ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﻮار ﺗﺎﮐﺴﯽ راﻧﻨﺪهای ﺷﯿﻄﺎن ﺻﻔﺖ ﻣﯽﺷﻮد و اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺑﺮای
او ﻣﯽاﻓﺘــﺪ .ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﻼش زن ﺑﺮای اﻋــﺎدهی ﺣﯿﺜﯿﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪای
ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ او را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ.

نگاه کارگردان
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﮑﺮاری ﺑﻮدن ﺳــﻮژه ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤــﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی را ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم و ﮐﻮﺷﯿﺪم آن را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﺗﺎزه ﺑﭙﺮوراﻧﻢ.
ﺧﺸــﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺑﻌــﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧــﯽ دارد؛ از ﺧﺸــﻮﻧﺖﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺗﺎ
اﻫﺎﻧﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،و ﺗﻌﺮضﻫﺎی ﺟﻨﺴــﯽ و ﺟﻨﺴــﯿﺘﯽ ﺑﺨــﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از
ﻣﻌﻀــﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن را ﻫــﺮ روز آزار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺗﻨﺶﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ و
رواﻧﯽ زﯾﺎدی را ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﺘﮏ زدن و ﺗﻨﺒﯿﻪﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد،
واژهﻫﺎی ﺗﻮﻫﯿﻦآﻣﯿﺰ ،ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺷﮏ و ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺮداﻧﻪ آن را ﺧﻮش ﻏﯿﺮﺗﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻧﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.

فرشته پیادهروحی
آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻨﺮی١٣٨٩ :
ﮐﺎرﮔﺮداﻧــﯽ ﻣﺸــﺘﺮک ﻧﻤﺎﯾﺶ
»ﺑﯽﺧﻮاب در ﻗﻔﺲ«) (١٣٩٤و ﺣﻀﻮر
در ﺑﺨــﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﯿﺴــﺖوﻫﻔﺘﻤﯿﻦ
ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﺎزﻧﺪران
ﮐﺎرﮔﺮداﻧــﯽ ﻣﺸــﺘﺮک ﻧﻤﺎﯾﺶ
»زﻧﺎن ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ و ﻣﺮد آﻓﺘﺎﺑﯽ«) (١٣٩٥و
ﺣﻀﻮر در ﺑﯿﺴﺖوﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره
ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﺎزﻧﺪران
ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺨﺶ
ﻧﮕﺎه ﻣﺮدم ﺟﺸــﻨﻮاره ﺳﺮاﺳﺮی ﺗﺌﺎﺗﺮ
ﻣﻮﻧﺪا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ »زﻧﺎن ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ و ﻣﺮد آﻓﺘﺎﺑﯽ«  -اردﯾﺒﻬﺸﺖ١٣٩٦
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سوپ بوﻗﻠمون
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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 ﺧﻮشﺑﯿﻦ«
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 ﮔﻞﭘﺮور«
ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺪارﮐﺎت» :ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺗﻘﯽزاده«
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ» :روﺟﺎ آﻗﺎﺟﺎﻧﭙﻮر«
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ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ:

»ﺳــﻮپ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن« داﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﺗﻈﺎﻫﺮات و درﮔﯿﺮی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﺶ روز ﺳﻮم اﯾﻦ درﮔﯿﺮی ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم روﺳﯿﻪ ﻋﻠﯿﻪ
دوﻟﺖ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ داﺳﺘﺎن  ۵ﻧﻔﺮ از ﺗﻈﺎﻫﺮات ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺎری ﻣﯽزﻧﻨﺪ...

ﻧﮕﺎه ﮐﺎرﮔﺮدان
ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾــﺶ ﺗﻼش آدمﻫﺎ 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 ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﺳــﻮپ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن وﯾﺘﺮﯾﻨــﯽ از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮب و ﺑﺪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره وﯾﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺎﺣﺼﻞ ﯾﮏﺳﺎﻟﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺌﺎﺗﺮی ﯾﮏ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ
و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺤﮏ
ﺧﻮردن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
ﺟﺸــﻨﻮارهﻫﺎ را ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﻨﺮ و ﺗﺌﺎﺗﺮ را در اﺳﺘﺎن
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و آن را ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﺴــﻨﺠﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﻢ
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ارزشﯾﺎﺑﯽ دارد و ﻫﻢ ﺑﺮﮔﺰاری آن ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﮐﻨﺎر
ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
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ﺳﯿﻨﺎ ﻋﻠﯿﭙﻮر
آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻨﺮی از ﺳﺎل ١٣٨٦
ﺑــﺎزی در  ٣ﻧﻤﺎﯾــﺶ »ﭘُ ــﻞ«،
»ﻣﺴﺘﯽ ﻣﻠﮏ«» ،اﺑﻮﻏﺮﯾﺐ ﺗﺎ ﻏﺮﺑﺖ« ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ »اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻓﻼﺣﺖﭘﯿﺸﻪ«،
»آﻧﺘﯿﮕﻮﻧــﻪ« ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧــﯽ »ﻋﺒﺎس
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﯽ«» ،اﺗﻮﭘﯿﺎ«» ،ﻣﺮگ ﺑﺎزی«
و »اﮔﺰﯾﺴــﺘﻨﺲ« ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ »ﻋﻠﯽ
ﺳــﻌﯿﺪﯾﺎن«» ،ﻫﻔﺖ ﺧﻮان رﺳﺘﻢ« ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ »ﭘﺮوﯾﺰ ﺑﺎﺑﺎﺋﯿﺎن«
ﺑــﺎزی و ﻃــﺮاح ﺻﺤﻨــﻪ در
ﻧﻤﺎﯾــﺶ »ﮐﻤــﺪی اﮐﺘﺸــﺎﻓﺎت« ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ »اﻣﯿــﺪ ﻃﯿﺮاﻧﯽ ﺑﯽﻏﻢ« در
ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ١٣٩٣-
ﺑﺎزی و ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ »آژﯾﺮ ﭼﻬﺎرﮔﻮش«١٣٩٢-
ﺑﺎزی و ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﺤﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ »اﮔﺰﯾﺴــﺘﻨﺲ« و ﺣﻀﻮر در
ﺑﺨﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﯿﺴﺖوﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﺎزﻧﺪران
ﮐﺴــﺐ ﺟﺎﯾــﺰه دوم ﺑﺎزﯾﮕــﺮی ﻣــﺮد و دوم ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﺑــﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ
»اﮔﺰﯾﺴﺘﻨﺲ« در ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﺎزﻧﺪران١٣٩٥-
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حقایقی درباره یﮏ ماهی مرده
ﮐﺎرﮔﺮدان» :ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪی ﺣﺎﺟﯽ«
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه» :ﻣﺤﻤﺪ ﭼﺮﻣﺸﯿﺮ«
ﺑﺎزﯾﮕﺮ» :ﺑﻬﺰاد ﻓﯿﻀﯽ«
ﻣﺸﺎور ﻫﻨﺮی» :ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪی ﮐﻼﮔﺮ«
ﻣﺪﯾﺮ ﺻﺤﻨﻪ» :ﺟﻮاد ﻣﺒﺸﺮی«
ﻣﻨﺸﯽ ﺻﺤﻨﻪ» :اﻟﻨﺎز آﻗﺎﺟﺎﻧﯽ«
ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ» :اﻣﯿﺮﻋﻠﯽ ﺗﻘﯽﭘﻮر«
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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خالصه نمایش:

اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﻨﺎﻣﻪ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﺷــﺨﺼﯿﺖ داﺳــﺘﺎن ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﯾﮏ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی
دﭼﺎر واﮔﻮﯾﻪﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﻣﯽﺷــﻮد» .ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ درﺑــﺎره ﯾﮏ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺮده«
دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد.

نگاه کارگردان
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
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺛﺮ ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺌﺎﺗﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ارﺟﺢ اﺳﺖ .ﺷﺨﺼﺎ
ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ،ﻣﺤﻔﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺎرب و اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺎﻗﺖﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻫﻨﺮی ﺑﯿﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳــﺘﺎن اﺳــﺖ .ﭘﺲ از ﺳــﺎلﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ
دﯾﺪ وارد ﺟﺸﻨﻮاره ﺷــﺪم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﻢ ،ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﺗﻤﺎﺷﺎی آﺛﺎر ﺧﻮب اﺳﺘﺎن و ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی ﺗﺌﺎﺗﺮی و ﻫﻨﺮی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ رﻓﺎﻗﺖﻫﺎ در ﺟﺸﻨﻮاره اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺧﺮوﺟﯽ ﺟﺸﻨﻮاره
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓــﯽ اﺛﺮ ،اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺮم ﺗﺌﺎﺗﺮی در اﺳــﺘﺎن و ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﯿﻦ
ﺷﻬﺮﻫﺎی دارای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه در ﺑﺨﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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عﻠی محمدی حاجی
آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻨﺮی از ﺳﺎل  ١٣٦٢ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی »ﮔﻤﺸﺪه« و »ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ دﯾﮕﺮ«
ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﺣﻀﻮر در ﺟﺸﻨﻮاره
ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﺎزﻧــﺪران ﺳــﺎل  ١٣٧٢ﺑﺎ ﺑﺎزی
در ﻧﻤﺎﯾﺶ »ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎﻧﻪ« ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ
»ﻋﺒﺎس اﺑﻮاﻟﺤﺴــﻨﯽ« و ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﺰه
ﺑﺎزﯾﮕﺮی
ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزی١٣٧٢ -
ﮐﺎرﮔﺮداﻧــﯽ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی »ﭘﺎی آﺑﯽ« و
»ﭼﺸﻢﻫﺎ«
ﺣﻀــﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫــﺎی ﻣﺘﻌﺪد
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺳﯿﻤﺎی ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﯾﮕﺮ و ﻣﺠﺮی
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺌﺎﺗﺮ در ﺳﺎل  ١٣٩٠ﭘﺲ از  ١٨ﺳﺎل دوری از ﺻﺤﻨﻪ
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خانه 29ویژهویژه
تماشااخانه29
تماش

بر پدر هرچی دروغگو لعنت
کارگردان« :حمیدرضا خسروی لرگانی»
هنرپیشــگان« :بهــراد محمــدی» « ،نیلوفــر
شهفری»« ،فرهاد داور یکیا»« ،کیمیا هوشمند»،
«علیرضا صادقپور»« ،امیرحســین بختیاری» و
«ملیکا رادمند»
دستیار برنامهریز« :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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خالصه نمایش:

اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺴﺮی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اوﺗﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮ
را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷــﻮد ﻣﺎدرش ﺑﺮ ﺧﻼف
اﯾﻦﮐﻪ ﭘﺪرش ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺳــﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﺮده اﺳــﺖ ،ﻧﻤﺮده و ﭘﺪرش ﺑﻪ
او دروغ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد .ﺗﻼشﻫﺎی ﮐﺮﯾﺴــﺘﻮﻓﺮ در داﺳﺘﺎن از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهاش اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ...

نگاه کارگردان
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 آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ 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
ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ رﻓﺘﺎر ﮐﻮدک ﺑﯿﻤﺎر را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﺮاﻓﺶ
ﻧﺸﺎن دﻫﻢ.
ﻫﻤﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت در ذﻫﻦ ﮐﺎرﮐﺘﺮ اول داﺳــﺘﺎن رخ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ذﻫﻨﯿﺖ ﯾﮏ آدم ﻧﺎﺑﻐﻪ اوﺗﯿﺴــﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ذﻫﻦ ﺧﻮدش
دﻧﯿﺎ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮدش ﺳــﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﺮو
از ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﻘﻒ آرزوﻫﺎﯾﺶ در اﯾﻦ ﺣﺪ
اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺻﺤﻨﻪ ﭘﺮ ﻃﻤﻄﺮاﻗﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد.
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حمیدرضا خسروی لرگانی
اﺟــﺮای ﻋﻤــﻮم ﻧﻤﺎﯾــﺶ
»ﮐﻠــﻪ ﭘﻮکﻫــﺎ« در ﺧﺎﻧــﻪ ﮐﻮﭼﮏ
ﻧﻤﺎﯾﺶ١٣٩٣-
اﺛــﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺟﺸــﻨﻮاره ﺧﻼق
ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ »ﮐﻠﻪﭘﻮکﻫﺎ«١٣٩٢-
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ در ﺟﺸﻨﻮاره
درون آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﯽ ﺟﺸﻨﻮاره ﺛﻤﺮ ﺑﺮای
ﻧﻤﺎﯾﺶ »ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ«١٣٩٣-
ﺣﻀﻮر در ﺟﺸﻨﻮاره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ »١٣٩٤-«٢x٢=٥
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  ٧ﺷﺐ
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مسﻠخ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه» :ﺣﺎﻣﺪ ﺟﻼﻟﯽ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ«
ﻃﺮاح و ﮐﺎرﮔﺮدان» :ﻧﻌﯿﻢ ﺻﺎﻟﺤﯽ«
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه» :وﻓﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽﻧﮋاد«
دﺳﺘﯿﺎر ﮐﺎرﮔﺮدان» :آﯾﺪا ﻋﺒﺎسﭘﻮر«
ﺑﺎزﯾﮕﺮان» :ﻧﻌﯿﻢ ﺻﺎﻟﺤﯽ«» ،ﻣﻨﺼﻮر ﺧﺎﮐﺴــﺎری«» ،ﻣﺮﯾﻢ
ﺻﻔﺮﻧﮋاد«» ،ﻋﺴــﻞ ﮔﻨﺠﯽ«» ،ﺳــﺘﺎره ﻧﺎﻇﺮﯾــﺎن«» ،اﻟﻨﺎز
اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ«» ،زﯾﻨﺐ ﺳــﺤﺮﺧﯿﺰ«» ،ﺳــﻌﯿﺪه اﺣﻤﺪﺑﺰرﮔﯽ«،
»ﺳﺎرا اﺣﻤﺪﺑﺰرﮔﯽ«
ﻣﺪﯾﺮ ﺻﺤﻨﻪ» :ﺳﺘﺎره ﻣﺆﻣﻦآﺑﺎدی«
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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خالصه نمایش:

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺴﻠﺦ داﺳﺘﺎن دو ﺳﺮﺑﺎز را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻘﻄﻪ ﺻﻔﺮ
ﻣﺮزی ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﯾﮏ اﺗﻔﺎق
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮر و اﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ را ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﺪ و آنﻫﺎ
را ﺑﻪ ورﻃﻪ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ.

نگاه کارگردان
ﮐﺎرﮔﺮدان ﻧﻤﺎﯾﺶ »ﻣﺴــﻠﺦ« درﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﻨﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ :دﻻﯾﻞ
اﻧﺘﺨــﺎب اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ،آﺷــﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ و ﺧﻮد ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه و ﺗﺒﺎدل اﻓﮑﺎر و
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮدان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻠﻖ ﻟﺤﻈﺎت دراﻣﺎﺗﯿﮏ
ﺳــﻮق داد .ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل ﺟﻨﮓ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪن اﯾﻦ
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻫﻢ در اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد.
ﺣﺪود  ١٢ﺗﻦ از ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎﻧﻢ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل در ﮐﻼس آﻣﻮزش ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﻣﻦ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ
و ﺣﻤﺎﯾﺖ اداره ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷــﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،در ﺳﻤﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﯾﮕﺮ ،دﺳﺘﯿﺎر ﮐﺎرﮔﺮدان ،ﻣﺪﯾﺮ و ﻣﻨﺸﯽ ﺻﺤﻨﻪ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺐ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﺴﺖوﻧﻬﻢ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﺎزﻧﺪران
اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ  ١٢ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ  ٣ﻣﺎه آﻣﻮزش دﯾﺪﻧﺪ ﺣﻀﻮر در ﺟﺸــﻨﻮاره
را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫﺪف ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺟﺸــﻨﻮاره ﺗﺌﺎﺗﺮ اﺳــﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﺎرﮔﺮدان ﭘﺲ از  ٥ﺳــﺎل ،ﺣﻔﻆ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺌﺎﺗﺮ ﭘﻮﯾﺎ و ﺧﻼق ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ ﺑﻮد .ﭼﻮن ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﻌﺪود دورهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای در ﺟﺸﻨﻮاره ﻧﺪاﺷﺖ.
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نعیم صالحی
آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻨﺮی از ﺳﺎل ١٣٧٩
ﮐﺎرﺷــﻨﺎس ﺑﺎزﯾﮕــﺮی ﻧﻤﺎﯾﺶ از
داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﺣﺪ ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ
ﮐﺎرﺷــﻨﺎس ارﺷــﺪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ
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 ﺑﯿﺴــﺖودوم ﺟﺸــﻨﻮاره ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ »دﻋﻮت
ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮدان و ﺑﺎزﯾﮕﺮ و ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﺑﺎزﯾﮕﺮی و ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ
ﺣﻀﻮر در دوره ﺑﯿﺴﺖوﺷﺸﻢ ﺟﺸــﻨﻮاره ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ »وﺿﻌﯿﺖ
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﯾﮕﺮ ،ﻣﺸﺎور ﮐﺎرﮔﺮدان و ﺑﺎزﯾﮕﺮدان و ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﺑﺎزﯾﮕﺮی.
ﺣﻀﻮر در دوازدﻫﻤﯿﻦ ﺟﺸــﻨﻮاره ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ داﻧﺸــﺠﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ
»ﻣﺨﺰن« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮدان و ﺑﺎزﯾﮕﺮ ،و ﮐﺴﺐ دﯾﭙﻠﻢ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻣﺮد
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درام چیست؟

یوسف فخرایی
داور بیستونهمین جشنواره تئاتر استان مازندران
«برای خلق تراژدی نو باید ارزشهای نو آفرید»
آلبر کامو

درام چیســت؟ این پرسشی است اساسی که جهان
هر بار به آن میرســد همچنان در حیرت فرو میرود ،چرا
که نیک میداند هر پاســخی به آن تشنگی تازهای است
برای طرح پرســش دگربارهی آن .جهان دریافته است ،درام آن هنگام درام
میماند که شورشــی باشد علیه هر پاسخی برای روشنگری به این پرسش!
اگرطغیان علیه هر شــکلی از محدودیت و تعریف جوهرهی بنیادین درام
باشــد ،پس درام جســتجوی بیپایان ایدههای ژرفانگر ،گریزپا و رازآمیز
ماســت که برای نگاهداشت آن در تخت بند پاسخ ،شاید نخست باید برای
هر رودررویی ،ایدهای داشته باشیم بس مقدس و بس ژرف.
ارســتو درام را نظمی میدانســت در دلآشوب هســتی .برای او این
نظم ،واالیی قدرت آفرینشگری هنرمند بود که میتوانست 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
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تجلی یک راز اســت که ما را توأمان در وحشت و ترحم
فرو میبرد .فرو پاشــیده شده و در عین حال پر شده از
شــعفی بیمثال! اما برای هگل ایدهی ژرف درام در نفی
جدایی میان عین و ذهن تجلیداشــت و این عصیانی
بود علیه آگاهی و تقابل نگــری ظاهری آن .دیالکتیکی
ظریــف که تنهایی و پرت افتادگــی را تا حد یگانگی فرا
میبرد و در عین حال با ظرافت نطفهی جدایی تازهای را
در خود حفظ میکرد 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 تعادلبخش آپولونی
میدید .جایی که هراس انسان از تماشای ورطهی هولناک سرنوشت بشری
بــا انکار ضروری برای حفظ بقا در هم میآمیخت و انســان یونانی را یاری
میرساند تا ضرورت زندگی در میان مصائب را تاب آورد.
برشت درام را ژرفترین جایگاه آگاهی انسان از تاریخ میدانست .درام
میباید 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 میتواســت از خالل رنج حاصل شود.
درام  -بهطور خاص در تراژدی -این قدرت را داشــت که از رنج و وحشــت
درون رویدادها با بیانی فصیح لذتی عمیق بیافریند و ما را در تجربهای یگانه
شریک کند.
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تجربه قرن بیســتم عمیقتر نشان داد که به درام تنها از طریق بازگفت
تناقﺾها میتوان نزدیک شــد و تقابلهایی که میکوشیدیم آن را در درام
یگانه کنیم ،به شکلی رنجآور همچنان بیامکان هیچ وحدتی رها شده باقی
خواهند ماند .برای بکت درام نمیتوانست جز عصیانی پی در پی باشد ،چرا
که جهانی که بکت آن را در میان نبردهای هولناک و قتل عام سیستماتیک
انســان آن هم در اوج فرهنگ و تمدن بشــری تجربــه میکند ،چیزی جز
عصیانی مداوم نیســت که تنها میشود پارههای آن را در شورشی بیترحم
و عصیانی بیوقفه به چنگ آورد .جهانی که نظم آن گواه تالشــی و هرج و
مرج بیپایان آن اســت .چیزی در میان روشنایی آغازین و تاریکی واپسین
که بکت سعی دارد ،تجربهی دشوار و رازآمیز آن را با ما بازگوید.
درام بکت از سکوتی میگوید 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 میدانیم چیست
به آرامی از سطح صیقلی آگاهی ما میلغزد و میگریزد.
درام چیزی اســت از جنس پیچیدگی و تناقﺾهای زندگی .هر پاسخی
به آن ژرفانگری تازهای را میطلبد و توأمان این آگاهی ،که برای درام امکان
طغیــان بزرگتری را فراهم میکنیــم 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 حیطهی باســتانی یونان جهان برای درک
حقیقت پیش از آنکه رودرروی درام قرار گیرد نخست حقیقت را در ساحت
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استوره و آﻴﻳن آزمود .در ساحت ایزدان مقدس بیبدیل آفرینشگر که جهان
را از راز نبردها و زایشهای پیاپی خود انباشــته بودنــد .آنجا که جهان از
کائوس پر آشــوب به کرانههای آرام کاسموس رسید .جهان آنگاه در ساحت
اندیشــهی 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 اینبار 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 چشــمانداز زیبایی و حقیقت با پهنهی ژرفتری 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 بیتاب انسانی را تا حد
ادراکی استورهای فراز برد .جهان اینجا و در ساحت انسان نویسنده -ادبیات-
دریافت که وظیفهاش تنها تبیین جهان نیست ،بلکه بیشتر و عمیقتر چیزی
است تماما در حد پاسداشت تمدن انســانی .اینکه باید نگاهبان انسان و
انســانیترین حاالت انسان باشــد .جهان تکهتکه شدهی میتوس بهدست
وحدت دوباره یافت تا بار دیگر با بیانی شورمندانه
لوگوس اینبار در ادبیات
ِ
هســتی یابد و در این تالش برای حفظ هســتی انســان در جهان ،درام
بهصــورت متعالیترین و چالش برانگیزترین و کم و بیش واپســین امکان
نبرد انســان برای انسان تجلی یافت .چالشــی برای نگاه داشت توأمان
معنویت ،تقدس و عصیان بیتخفیف انسان!
درام واپســین تالش انسان آفرینشــگر یونانی بود برای معنابخشی به
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جهان در حال فروپاشی یک عصر طالیی و بیتکرار .عصیانی که میخواست
جهان ،جهان بماند .بعد از یونان ،جهان شاهد تجلی ایدهی درام در دورههای
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 همهی این دورههای تاریخی انســان برای ادراک انسان و
جهان ،دربازی ظریف کشف حقیقت با درام بر صحنه ،پرشکوه گام برداشت.
در درام اشــیلگاه ،جهان ایزدان و انسان را یگانه کرد و پیروز یهای آن
را ســتود در درام سوفکل هراس ،تردید و شکستهای باشکوهاش را نشان
داد .در اوریپید از رها شدگی انسان تنها مانده ،رنج کشیده ،شکست خورده
و تحقیر شــده سخن گفت .با ســنکا ارواح خونآلود هراسیده را بر صحنه
جان بخشــید .با راســین ،کرنی ،کالدرون و لوپه دوگا زخمها ،شورمندی،
اراده و اندوه سرنوشــت بشــری را با ما باز نمود .در شکســپیر بیبدیل و
گوتهی شکوهمند مرزهای شناخت انسان از خود و ادراکش از حقیقت را به
دورترین کرانههای 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 ارادهی آزاد که زخم خورده و ناتوان ،انســان
مدرن را در جهان رانده شده از ایزدان به تصویر کشید.
درام در ژرفنگری خود همواره بازخوانی قلمرو حقیقت اســت .آنجا که
رنج بیمعنایی و دروغ چهرهی پرشــکوه زندگــی را میآالید ،باید که درام
و بازخوانی دگربارهی آن شورشــی باشد در جستوجوی خوشبختی آدمی
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در عصری بیفترت ،پرفریب و پریشــان .امــا درام در عین حال نمودهایی
نیز دارد .گاه سویهی 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
میگیرد باز طغیانی میشــود ســخت تلختر تا از زیر نقاب قطعیت معقول
و درســتی فریبکارانهی امور ،جنون ،امر نامعقول و سترون ماندن حرمت
انسانی و دروغ را به ما نشان دهد .وقتی «کوکتو» درام را هشدار دهندهای
میداند بس بزرگ نســبت به وضع بشری ،معنایش این است که در هر بار
بازگشت به ســاحت درام برای پاسخ به پرسشهایمان چارهای نداریم جز
آنکه ژرفتر سویهی عصیانورز و آگاهیبخش درام را بکاویم.
ســرانجام درام را باید در بازی ظریف آگاهی ما جست .اینکه با زیرکی
میدانیم 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 دوبارهی آن از این بازی ظریف و شورمندانه ملهم است .هر
تکاپویی در راستای معنابخشی به درام بیشک 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 چهرههایش  -چون ایزدی
استورهای -به چنگ آوریم و به فراخور زمان خود بار دیگر معنا و ترجمه کنیم.
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جشنواره تئاتر؛ آﻴﻳن ارج نهادن «انسان»
محمدحسین ناصربخت
داور بیستونهمین جشنواره تئاتر استان مازندران
جشــنواره چیســت؟ جشــنواره واژهای ترکیبــی اســت کــه معنای
تحتالفظیاش رویدادی شبیه ،مانند و نظیر جشن
است .در جشــنواره ،بنا به موضوعی که حول محور
آن شــکل گرفته اســت ،گروهی که معموال نکتهای
مشــترک آنها را گردهم آورده یــا متعلق به یک
صنف و دسته هســتند جمع میشــوند ،ضیافت
میسازند و بساط شــادمانی بر پا میکنند .به این
ترتیب هر جشــنوارهی تئاتری نیــز رویدادی برای
گردآمدن گروهها 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.
جشــنوارههای تئاتر امکانی برای تجدید عهدی
دوباره با تماشاگران پیگیر تئاتر نیز هستند ،مناسبتی
که این عالقهمندان میتوانند در فرصتی کوتاه ،تعداد
بیشتری از آثار نمایشــی برگزیده را ،که گاه به دلیل

فاصله مکانی و زمانی در دســترس ایشان نبودهاند ،به نظاره بنشینند و این
یعنی فرصتی مناســب برای هنرمندان و گروههای
تئاتــری در ترویــج و تهییج و فرصتی بــرای ارائه
اعتقادات ،دیدگاهها؛ فرصتی که از کف نباید داد.
البته جشــنواره تئاتر ،آﻴﻳنی برای ارج نهادن و
تقدیر از انسانهایی که تنها به ارتقاء فرهنگ از طریق
هنر نمایش ،این رسانهی قدرتمند میاندیشند ،نیز
هســت و به همین ســبب آن را آﻴﻳن ارج نهادن
«انسان» نیز میتوان خواند .زیرا «انسان» موضوع
همیشگی این هنر واال بوده است که گفتهاند« :تئاتر
با حضور انسان بر صحنه آغاز میشود».
نخستین درس در تمامی هنرها آموزش خوب
دیدن ،خوب شــنیدن و تربیت حواس به نحوهای
است که درک جهان پیرامونی هنرمند را ،راهنمایی
مناسب باشند؛ این درس را در جشنوارههای تئاتر نیز
به کار بندیم .از تجارب دوستانمان و از واکنشهای
تماشاگرانمان بیاموزیم.
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آن نقش
تئاتر در فراسوی کالم و این ِ
محسن حسینی
داور بیستونهمین جشنواره تئاتر استان مازندران

مدتهاســت که دیگــر نمیتــوان هنر بازیگــری و بــه عبارتی هنر
نمایــش صحنــهای را از ژانر هنر پرفرمنس و نــوع هنرخاص بازیگر یاش؛
پرفرماتیویتیــت  -performativitaet-در روی صحنههای اروپا یا ایاالت
متحــده از هم جدا کرد و این دقیقا نشــان دهنده تأثیــر هنرها بر هم و
نشأت گرفته از سرچشمههای تاثیر ژانرهای هنری در خلق آثار هنری است.
کمااینکه ،هنگامی که به فیلمهای مستندگونه از هنرمندان بزرگ یا دربارهی
هنرمندان تاثیرگذار و مؤلف ،بهویژه در قرن بیستم نظری میاندازیم ،داللت
بر عناصری پرفرماتیونیت را در آثارشان یا در هنگام خلق آثارشان ،بهویژه در
ارتباط با مخاطبینشان داللت دارد و مصداقی است بر این مدعا که خود به
گونهای به یک ژانر هنری تبدیل شد و انگار ترانسفورماسیون میان ژانرهای
هنری و در ادامه میان اثر هنری ،هنرمند خالق آن اثر و دریافت کننده اثر و
همانا مخاطبینش منتهی میشود.
«ســالوادور دالی» هنرمند نقاش و پرفرمی بیبدیل« ،مارسل دوشان»
خالق اثری چون «شیشه بزرگ» و حضور پیوستهاش با آکسیونهای حی و
حاضــرش در کنار آثار خود در قالبهای بزرگ پاریس و نیویورک برای مثال
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شطرنجبازی میان او و همکار و دوست و عشق دیرینهاش و با «جان کیج»
موسیقیدان آوانگارد در نیمه دوم قرن بیستم و خطابههای نمایشیاش به
همراه کنســرتهای جنجال برانگیزش 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
اولیهاش در دهههای  )80/70و «ویلیام فرســایت» (رقص ،معماری ،باله،
پرفرمنس در کمپانی باله فرانکفورت) بین سالهای ( )2004_1984که 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
بهویژه برای هنرهای نمایشــی و بهعبارتی صحنهای و حی و حاضر و االن و
اینجا ،تئاتری در فراسوی نقش و این آن نقش در سال  1952برای اولین بار
پرفرمنس« ،جان لوئی آستین» استاد ممتاز دپارتمان زبانهای تطبیقی در
دانشگاه هاروارد در یکی از خطابههای دانشگاهی خود از بیان نمایشیگونه
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نام میبرد.
 Die performative aeusseungکه به زبان امروزی شاید بتوان هم سنگ
و هم طراز خطابهی نمایشــی یا همانا ()the leactuer performance
نام نهاد .بعدها به علت ابهام و شــبهای که در آکادمی آن دوران ،قریب به
 65ســال پیش بهوجود 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 تردســتیهای کالمی در لحن و گفتار بــا الفبای بدنی و انتقال مضمون و
تماتیک موضوعی به سمع و بصر شنوندگان و مخاطبان اطالق میشود.
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 لحظهلحظههای ناب ادبیات بیانــی و فرمهای متنابهی از این ذخایر،
مبتنی بر بیان نمایشــیگونه ،خطابههای نمایشی و ...که همهی این ذخایر
منابع نمایشــی در ایران ،گفتاری اســت که از تردستیهای بدنی در بیان و
لحن گفتاری گویندهی متن در انتقال آن به زبان از مبدا و به عبارتی سخنور
نقال ،خطابهخوان ،نقشخوان ،شــبیهخوان (اولیاء و اشــقیا) ،پردهخوان،
شــمایلخوان ،به مقصد و به بســتر ســخن به شــنوندگان ،تماشاگران و
مخاطبان آن اثر است.
نگارنده هنگامی که به ادبیات ســترگ و مبدأ پیشــینه در داستانهای
هزارتویــی اثری چون «هزار و یک شــب» و شــهرزاد قصهگویاش نظری
کاوشگرانه و کنجکاوانه از منظر پژوهش ،تبیین و تطبیق میاندازد ،به همان
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گفته و اشارتی نزدیک میشود که نویسنده شهیر آرژانتینی «خورخه لوئیس
بورخس» بدان اشارت نموده و چه شگفتانگیز! در واقع غرب توسط هزار و
یک شب شرق تسخیر شد...
مطمئنا اگر شهرزاد و قصهگوی هزار و یک شب ،داستانهای «البیرنتی»
یا هزار تویی خود را به گونهای عادی بیان میکرد ،هرگز زنده نمیماند .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 قصهگو توانســته بود با نوعی دیگر از بیان نمایشی هر
شب داســتانهای عجیب و غریبش را به نمایش درآورده و شهریار نابخرد
را مسخ کرده و داســتانهایش را از یک شب به هزارهای دیگر کشانده که
همزمان هم بتوان از شهریارش پدری هم تربیت کند.
هنر صحنهی امروز تئاتری میتواند باردیگر به سرچشمههای تاثیر خود
چه از یونان باســتان که با فــن و ریتوریک (فن ســخنوری ،هنر بالغت و
فصاحت) و با نگاهی امروز یتر در امر توســعه و پیشرفت یک زبان منظوم
و منثور با پیشــینهای 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 بهرهها برده و حتما به نوعی دیگر از روایت داســتانها ســخن
بــه میان آورده و از بیان نمایشــی ( )the leacture performanceهنر
داستان تعریف کردن و همزمان نمایشی کردن آن نائل شود.
«مارینــا آبراموودیچ» ،هنرمند پرفرمنس یوگســاویاالصل در ســال
 2012پرفرمنســی با عنوان «هنرمند حی و حاضر اســتthe artist is( ».
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 )presentرا در مــوزه هنرهای معاصر در شــهر نیویورک به مدت  75روز و
روزانه 7ســاعت و نیم برای بیش از  800هزار نفر به روی صحنه موزه موما
آورد که جدا امروزه میبایستی با ظهور و پدیدهای اینچنینی ،از پرفرمنس
پیش از «مارینا آبراموودیچ» و پس از وی سخن گفت.
هنرمند پشــت میز مینشست ،تماشاگران در مقابلش قرار میگرفتند
و فقــط به هم نگاه میکردند و این بار نه کالمی و نه حرفی و حدیثی! فقط
نگاهها بود که میتوانست ساعتها ،دقایقی یا حتی ثانیههایی به هم خیره
شود .در واقع به نمایشــی که االن و اینجا در لحظهلحظههای نگاهها خلق
میشود و هر بار با هر حضور تماشاگری ،بخشی دیگر از اثر هنر ،انگار نوشته
میشد و به عبارتی اثری هنری تکمیلتر میشد.
«اوکتاویو پاز» فیلسوف و شاعر شهیر مکزیکی و برنده نوبل مینویسد:
«بیننده یا مخاطبان یک اثر هنری همیشــه بخشــی دیگــر از اثر هنری را
مینویسند یا خلق میکنند و انگار به ثبت میرسانند و اثر را کاملتر میکنند.
میان تماشاگر و هنرمند خالق اثر هنری تنها یک وجه مشترک است و آنهم
اثر هنری است».
«خورخه لوئیس بورخس» نیز معتقد اســت« :هــر کتابی که هر بار
خوانده شود ،معنایی دیگر به کتاب افزوده میشود 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 میتواند از این ارتباط
بی بهره نباشد».
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جﻠسات نقد
نشســتهای نقد و بررســی نمایشهــای حاضر
در بیســتونهمین جشــنواره تئاتر مازندران امسال در
دو ســالن آمفیتئاتر حوزه هنــری و اداره کل فرهنگ و
ارشاد اســالمی مازندران برگزار شــد« .رحیم ناظریان»
منتقد اصلی نشســتهای نقد و بررســی  7نمایش راه
یافته به بخش نهایی جشــنواره بود« .مهدی رمضانی»
هم به عنوان مجری و منتقد در این نشســتها حضور
داشــت .با توجه به ادغام زمان برگزاری نشست نقد و
بررسی دو نمایش نخست روزهای اول و دوم جشنواره،
در مجموع  5نشســت نقد و بررسی با حضور هنرمندان
تئاتر و اعضای گروههای نمایشی حاضر در بخش نهایی
برگزار شد.
در دوره بیستوهشــتم نشستهای نقد و بررسی
در ســالن طبقه ســوم مجتمع فرهنگی هنری اداره کل
فرهنگ و ارشاد اســالمی برگزار میشد که در این دوره
به دلیل بهســازی این سالن و آغاز عملیات تبدیل آن به
سالن مجهز بلکباکس امکان برگزاری نشستهای نقد
و بررسی در آن وجود نداشت.
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پراکندگی شهرستانها در  4دوره اخیر
امســال هنرمندان  10شهرستان از مازندران برای حضور در جشنواره اثر
تولیــد کردند که در ایــن بین هنرمندان تئاتر بابل بیشــترین تعداد آثار را
برای حضور در بیســتونهمین جشنواره تئاتر مازندران داشتند .تئاتر یهای
بابل با  ۵نمایش وزن این شهرســتان در جشــنواره تئاتر استان را بیشتر از
سایر شهرســتانهای دارای نماینده در جشنواره کردند .با احتساب یک اثر
انصرافی قائمشــهر در بخش بازبینی 20 ،اثر متقاضی شرکت در این بخش
بودند که  5اثــر ،معادل  25درصد آثار بخش بازبینــی از بابل بود .تنکابن
و نوشــهر با  3اثر ،آمل و بابلســر با  2اثر و شهرستانهای 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  3نماینده داشــت.
«امپرســیون؛ جیغ بنفش» بــه کارگردانی «فرهاد عــرب»« ،پلی از جنس
شیشــه» به کارگردانی «فرشــته پیادهروحی» و «حقایقی درباره یک ماهی
مرده» به کارگردانی «علی محمــدی حاجی» به بخش نهایی راه یافتند .در
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این بخش آمل ،بابلسر ،تنکابن و نوشهر نیز هر کدام یک نماینده داشتند.
در دوره بیستوششــم نیز تئاتــر بابل از  4نمایــش بخش نهایی2 ،
نماینده داشــت 2 .نمایش دیگر نیز از تنکابن به مرحله پایانی جشــنواره
بیستوششم راه یافتند.
در دوره بیســتوهفتم بابل با  2نمایش سهم بیشتری نسبت به سایر
شهرســتانها در بخش نهایی داشت .در این دوره قائمشهر ،آمل ،تنکابن و
نوشهر نیز هر کدام یک نماینده در بخش نهایی داشتند.
دوره بیستوهشــتم شهرستانهای نوشهر ،بابل ،بابلسر ،بهشهر و آمل
هر کدام یک نماینده در بخش نهایی جشنواره داشتند.
بــه عبارتی از  22نمایش راه یافته به بخش نهایی در دورههای ،27 ،26
 28و  29جشــنواره تئاتر مازندران 9 ،نمایش از تئاتر شهرســتان بابل بود.
تنکابــن در این  4دوره  4نماینده در بخش نهایی داشــت ،از آمل  3اثر به
بخش مسابقه جشــنواره راه یافت و بابلسر هم در دوره  28و  29حضوری
پیاپی در جشنواره را تجربه کرد.
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بررسی سهم هنرمند ،رسانه ،مسئول و جامعه در«تماشاخانه  29مازندران»
«تماشــاخانه  29مازندران» عنــوان برنامهای  30دقیقهای اســت که
در  5قســمت به مناسبت برگزاری بیستونهمین جشــنواره تئاتر مازندران
ویژهبرنامه جشنواره از شبکه استانی به صورت زنده روی آنتن رفت« .رحیم
رســتمی» هنرمند و فعال رســانهای مازندران تولید این برنامه را به عهده
داشــت .در این برنامه به نقش رســانهها 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 جامعهشناســان ،جایگاه قانونی نهادهایی مانند
شورای شهر و شهردار یها در زمینه پشتیبانی از فرهنگ و هنر و هنرمندان و
الزامات رفتار حرفهای هنرمندان در فعالیتهای هنری پرداخته شد.
در حوزه رســانه «اشــکان جهانآرای» و «هومن حکیمــی» ،در زمینه
جامعهشناسی دکتر «محمدرضا سلیمانی»  -جامعهشناس و استاددانشگاه-
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 ویژهبرنامه بودند.
یکی از اهداف اصلــی تولید این برنامه در کنار اطالعرســانی برگزاری
جشــنواره ،این بود که بررسی شود ســهم هنرمندان ،رسانهها ،مسئوالن و
جامعه از نداشتن پیشرفت محسوس فرهنگی چیست؟
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برگزیدگان
بیست و نهمین
جشنواره
تئاتر مازندران

49

تماشاخانه 29ویژهنامهبیستونهمین جشنوارهتئاتراستانمازندران -شهریور 1396
طراحی صحنه ،لباس ،موسیقی و بروشور
در بخش طراحی بروشــور هیــأت داوران با اهدا لوح
تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ  150هزار ناموت از رضا پیراینده
طراح بروشــور نمایش «مســلخ» از تنکابن تقدیر کرد .در
بخش موسیقی لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ  150هزار
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  150هزار
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  150هزار
تومانی به طور مشــترک از «عطا روحبخش» طراح صحنه
ش «پلی از جنس شیشــه» از بابل و «رضا پیراینده» و
نمای 
«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  100هزار تومانی به طور
مشترک ،از «فرشــته پیادهروحی» برای بازی در
نمایش «پلی از جنس شیشــه» از بابل و «نازلی
عادلیزاده» برای بازی در نمایش «ســاعت گرگ
و میــش» از آمل تقدیر کرد .جایزه رتبه ســوم
بازیگری زن شــامل لوح تقدیر جشنواره و جایزه
نقدی  200هــزار 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  450هزار
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 گلعموپور» 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  200هزار 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
بیغم» 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  400هزار 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
استانهای 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 متنهای 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 محمدیحاجی»
کارگردان نمایش «حقایقــی درباره یک ماهی مرده» و «فرهاد عرب» کارگردان نمایش
«امپرسیون جیغ بنفش» رسید« .سینا علیپور» برای کارگردانی نمایش «سوپ بوقلمون»
جایــزه  300هزار تومانی رتبــه دوم کارگردانی را از آن خود کرد و جایزه رتبه نخســت
کارگردانی شامل تندیس جشنواره ،لوح تقدیر و  500هزار 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  7اثر حاضر در بخش نهایی با نگاه هیأت
داوران به ترتیب به عنوان نمایشهای اول و دوم جشنواره برگزیده شدند.
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نمایش «بر پدر هر چی دروغگو
لعنــت» کاری از گــروه تئاتر موالنا
نوشــهر بــه طراحــی و کارگردانی
«حمیدرضــا خســروی لرگانی» و
نمایش «ســوپ بوقلمون» نوشته
«سید امیر رستگاری» به کارگردانی
«سینا علیپور» از بین  7اثر حاضر در
بخش نهایی با نگاه هیأت داوران به
ترتیب به عنوان نمایشهای اول و
دوم جشنواره برگزیده و به دبیرخانه
سی و ششمین جشنواره تئاتر فجر
معرفی شدند.

«سوپ بوقلمون»
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نمایش های برگزیده
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عوامل اجرایی بیست و نهمین جشنواره تئاتر استان مازندران
نام و نام خانوادگی

مسئولیت

16

احسان واحدتن

مسئول فنی و نصب و تنظیم نور نمایش های
حوزه هنری

محمدعلی ولیزاده

مسئول اتاق فرمان سالن اجرای مجتمع
فرهنگی و هنری ساری
مسئول انتظامات سالن های اجرا در بخش بانوان

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

1

محمد محمدی

دبیر جشنواره

2

محمد فضلی

دبیر اجرایی جشنواره

3

حسین شعبانی

مسئول حراست جشنواره

17

4

حمیدرضا برزگر

مسئول دبیرخانه دائمی جشنواره

18

سعیده سنبلیان

5

مهسا دادبود

دستیار مدیر اجرایی و کارگردان اختتامیه

19

حسین باغبان

گریمور آقایان

6

هدا کالمی

دستیار کارگردان اختتامیه

20

مریم باغبان

گریمور خانم ها

7

علیرضا قنبری

مسئول هماهنگی داوران

8

مهدی رمضانی

کارشناس و مجری جلسات نقد و بررسی

9

رحیم ناظریان

منتقد جلسات نقد و بررسی

21

سید ابراهیم حسینی مسئول کمیته اسکان و پذیرایی و حراست جشنواره

22

سیدعلی شیداییفر

مدیر سالن اجرای حوزه هنری

10

رحیم رستمی

کارگردان ویژهبرنامه تلویزیونی جشنواره و
مجری اختتامیه

23

میثم احمدی

حراست جشنواره

24

مهدی کاکویی

حراست جشنواره

11

ایمان فالحتپیشه

برنامهریز ویژهبرنامه تلویزیونی

25

فرحبخش فرهیدنیا

کارگردان تلویزیونی و تدوین و مدیر تیم تصویر

12

اشکان جهان آرای

روابط عمومی جشنواره

26

علی سلطانی ها

تصویربردار

13

میثم زندی

عضو شواری سیاستگذاری جشنواره

27

فرهاد فرهیدنیا

تصویربردار

14

پرهام اخالقی

مدیر سالنهای مجتمع فرهنگی و هنری ساری

28

فرشاد قاسمیان

تصویربردار

15

سعید سنبلیان

مسئول نصب و تنظیم نور نمایشها

29

امیر صالحی

تصویربردار
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56

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ

30

ﻣﻬﺪى ﮐﺎوﯾﺎﻧﻰ ﻓﺮ

ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮدار

31

اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮔﻨﺠﯿﺎن

ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻰ واﺣﺪ ﺳﯿﺎر

32

ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻨﺠﯿﺎن

دﺳﺘﯿﺎر ﻓﻨﻰ واﺣﺪ ﺳﯿﺎر

33

ﻫﺎدى ﻣﯿﺮزاﯾﻰ

ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﭘﺎﻧﺘﻮﻣﯿﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ و ﺗﯿﺰر ﺟﺸﻨﻮاره

34

ﻓﺮﺷﺎد ﺣﺴﯿﻨﻰ

ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﭘﺎﻧﺘﻮﻣﯿﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ و ﺗﯿﺰر ﺟﺸﻨﻮاره

35

ﻣﯿﻨﺎ رﻣﻀﺎن ﻧﮋاد

ﻋﻀﻮ ﺗﯿﻢ اﺟﺮاﯾﻰ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ

36

اﻟﻬﻪ ﺣﺪاد

ﻋﻀﻮ ﺗﯿﻢ اﺟﺮاﯾﻰ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ

37

آﯾﺴﺎن ﮐﯿﺎﻧﻰ

ﻋﻀﻮ ﺗﯿﻢ اﺟﺮاﯾﻰ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ

38

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰى

ﺣﺴﺎﺑﺪارى ﺟﺸﻨﻮاره

39

ﺣﺴﯿﻦ ﺷﻤﺲ

ﺧﺪﻣﺎت

40

ﻋﻠﻰ ﭘﺮﺧﺎش

ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و ﻫﻨﺮى ﺳﺎرى

41

ﺧﯿﺮاﻟﻪ ﻋﺰﯾﺰى

ﻧﮕﻬﺒﺎن اداره ﮐﻞ

42

ﺳﺮاﻟﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻤﻰ

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ

43

ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﯾﻰ

راﻧﻨﺪه ﺟﺸﻨﻮاره

44

ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﺮﯾﺎن

راﻧﻨﺪه ﺟﺸﻨﻮاره

45

ﻣﺤﻤﺪ اﮐﺒﺮى

راﻧﻨﺪه ﺟﺸﻨﻮاره

