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عکس :بولتن نیوز
بخش اجرای خیابانی دوره پیشین جشنواره تئاتر فتح

نگاهی به جشنواره تئاتر فتح ،یادواره آزادسازی شهری که تکهای از قلب همه ما بود

خرمشهر و جشنوارهاش را دریابیم
زهرا شایان فر
خبرنگار

ســالگرد آزادسازی شهر خرمشــهر در حافظه
فرزنــدان انقــاب و جنــگ ،یکــی از بزرگترین
حماســههای ملــی تاریــخ معاصــر را زنــده
میکنــد و برگزاری جشــنوارهای تئاتــری که به
نام فتح در این ســالگرد شــکل گرفته سرشــار
از خاطــرات غیورمردانــی اســت کــه ســرمایه
جــان خویــش را در کارزاری هشــت ســاله بــه
پــای میهــن ریختنــد تــا کســوت آزادی بــر تن
رنجدیدهاش ،ردایی از سرافرازی باشد.
جشــنواره تئاتر فتح که بیســت و یک دوره
آن همــواره با نقدها و نظرات مختلف روبهرو
بــوده ،در بیســت و دومیــن دوره بــا دبیــری
حمیدرضــا آذرنــگ ،درام نویــس و کارگردان
صاحبنــام تئاتر و از فرزندان خطه خوزســتان
برگــزار خواهــد شــد .آذرنــگ در ســال هــای
فعالیت هنریاش بازآفرینی آدمهای جنگ
و تأثیراتــی کــه ایــن واقعــه بــر آنهــا داشــته را
همواره به نمایش گذاشــته و نشان داده که در
این مسیر میتوان خلقت نمایشی باشکوهی
عرضــه کرد بــا این حــال دبیری جشــنوارهای
تئاتری چالشهایی متفاوت پیش رویش قرار
خواهد داد.
از این رو مروری کوتاه بر بیست و یک دوره
جشــنواره داریم که از سال  77پایههای آن در
سوم خرداد ماه و سالگرد آزادسازی خرمشهر
و توسط هنرمندان این شهر گذاشته شد.
این جشــنواره کــه در ســالهای ابتدایی به
صــورت اســتانی برگــزار شــده ،پــس از آنکــه
مــورد حمایــت اداره کل هنرهــای نمایشــی

قرار گرفت در فهرســت رویدادهای منطقهای
و ســپس ملــی ثبت شــد و حکم دبیــری آن بر
مبنــای ایــن ثبــت در فهرســت جشــنوارههای
ملــی نیز از ســوی مدیــرکل هنرهای نمایشــی
صادر میشــود امــا در بیشــترین دوره  ،دبیری
آن را مدیرکلهــای فرهنــگ و ارشــاد اســامی
اســتان خوزســتان بر عهــده داشتهاند.حســین
ذوالفقــاری ،محمدعلی خیری ،عباس بســی
خاسته ،محمد جمالپور ،سید لطف اله سپهر،
همایون قنواتی و یک دوره نیز حســین مســافر
آســتانه دبیری این جشنواره را در پرونده کاری
دارند.
گرچــه شــهرهای آبــادان و خرمشــهر
پایگاههای مرکزی برگزاری جشنواره ملی تئاتر
فتح به شــمار میروند اما در دورههایی با فراز
و فــرود ،شــهرهای دیگر اســتان خوزســتان نیز
شاهد اجرای تعدادی از نمایشهای جشنواره
بود هاند.
اگر فراخوان یک جشــنواره را مبنای ارزیابی
طراحی دبیر جشنواره برای برگزاری آن رویداد
قــرار دهیم باید گفــت که جشــنواره تئاتر فتح
خرمشــهر کمتریــن تغییر را در زمان بیســت و
چند ســاله به خود دیده است .سه بخش تئاتر
صحنــهای ،تئاتر خیابانــی و بخش میهمان در
بیشــترین فراخوانهــا تکــرار شــدهاند .هدف و
موضوعات مد نظر فراخوانها به یک نسبت با
هم برابر اســت ،شرایط و قوانین تقریباً یکسان
بــرای حضور در جشــنواره به چشــم میخورد
و ...تنهــا در تاریــخ برگــزاری جشــنواره؛ گاه بــه
دلیــل تقارن زمانــی با ایام خــاص و یا انتخاب
دیرهنــگام دبیر ،تأخیری دو تا ســه ماهه دیده
میشود.

در ساختار منطقی انسانی و اجتماعی ،پایان هر جنگ،
آغازی بر بازسازی است و بازسازی روح و روان افراد یکی
از وجوح پر اهمیتی است که معموالً از طریق هنر صورت
میپذیرد .توجه به زنان و کودکان در این خصوص بیش از
هر چیز مد نظر سازندگان ویرانههای جنگ قرار میگیرد
چرا که زیربنای رشد و شکوفایی نسلی تازه هستند .و این
دو تا به امروز دو مغفول طراحان جشنواره تئاتر فتح
بودهاند

ایــن ثبــات شــاید در نــگاه اول ســاختاری
منســجم را تداعــی کنــد امــا بیانگــر حداقلها
نیز هســت .حداقلهــا در برگزاری یــک رویداد
کــه تأثیری زیرمتنی از ســالهای دفاع مقدس
با خــود دارد .با گذشــت چهــار دهــه از انقالب
اســامی و ســه دهه از پایان جنگ تحمیلی جا
دارد این نگاه حداقلگرایانه در خطه خوزستان
مورد بررســی دقیق جامعه شناسانه قرار گیرد
که در این مجال نمیگنجد.
حماسه ،ایثار و شهادت عبارتهایی هستند
که ســرلوحه موضوع فراخوان این جشنواره در
همــه دورههــا بــود ه و تنها در بیســت و یکمین
فراخوان واژه نشاط در آخرین بند افزوده شده
که بایــد آن را انقالبی بزرگ برای جشــنوارهای
که از تغییر و رشــد پرهیز کرده دانست .اما این
که آیا بیســت و یکمین دوره توانســت گامی در
مسیر نشاط بردارد سخن دیگری است.
در ســاختار منطقــی انســانی و اجتماعــی،

پایــان هــر جنگ ،آغــازی بر بازســازی اســت و
بازســازی روح و روان افــراد یکــی از وجــوه پــر
اهمیتی اســت که معموالً از طریق هنر صورت
میپذیــرد .توجــه بــه زنــان و کــودکان در ایــن
خصــوص بیش از هــر چیز مد نظر ســازندگان
ویرانههــای جنگ قرار میگیرد چرا که زیربنای
رشــد و شــکوفایی نســلی تازه هســتند و این دو
تــا به امروز دو مغفول طراحان جشــنواره تئاتر
فتح بودهاند.
آثــاری کــه طــی دورههــای پیشــین ایــن
جشــنواره نشــان میدهــد کــه قرار اســت یک
جشــن باشــد ،به اجــرا در آمدهاند بازســازی یا
بازپرداخــت وقایعی پــردرد و جانکاه از حضور
دشــمن ،مقاومــت تــا ســرحد جــان دادن،
ســوگواری بازمانــدگان ،خشــم و افســوس،
تنهایی و زخمهای ماندگار ،گسیختگی زندگی
خانوادگــی و درد فقــدان عزیــزان را بــه تصویر
کشــیدهاند .سوگوارهای در اندوهی جانکاه که از

یاد نمیرود و در طول تاریخ اســتمرار مییابد.
فتح خرمشــهر ،سیاوش کشــان تاریخ معاصر
شده است.
نــگاه بــه متن حکــم دبیر بیســت و دومین
دوره و آنچــه مــورد تأکیــد مدیــرکل هنرهــای
نمایشی در این حکم بوده پیش بینی متفاوتی
درباره این جشــنواره ندارد .گرچه میتوانست
خط مشــی بــه روز و همراه با آســیب شناســی
دقیــق از رونــد برگــزاری جشــنواره را کــه از
شــناخت نیازهای مــردم و جامعه خوزســتان
ناشــی میشــود به دبیــر تأکید کند امــا در متن
نوشته شــده به چشم نمیآید« :ایران اسالمی
مفتخر اســت که نــام پاکتریــن فرزندانش بر
تارک پــر افتخار میهن همــواره در جهان تأللو
دارد .دلیرمــردان و شــیرزنانی کــه بــه نیکــی
بلندتریــن واژههــای افتخار را در هشــت ســال
حماســه ،معنا کردند .در این میان آزادســازی
خرمشــهر بیشــک نقطه درخشــانی در تاریخ
این سرزمین است .پاسداشــت این رشادتها
و بازگویی این حماســه بیگمان اصل اخالقی
و تکلیــف حقیقــی بــرای مردمان حقشــناس
این ســرزمین است.هنرمندان اما در این میان
وظیفهای سترگ و خطیر خواهند داشت .بیان
جلوههای واقعی و آســمانی آن ســاحت بلند
و شناســاندن دقیــق و شایســته آن بلندهمتان
بیادعــا بــه نیکوتریــن شــکل و خالقانهتریــن
شمایل هنری».
کمبودها و کاســتیهای زیرســاختی اجرای
نمایش در خوزستان ،چند دستگی هنرمندان
و مســئوالن فرهنگــی اســتان ،ســاختار دو گانه
مدیریت فرهنگی در استان خوزستان و منطقه
آزاد اروند و دیگر موارد کیفی برگزاری جشنواره
از دیگر چالشهایی اســت که آذرنگ پیش رو
خواهد داشت.
حمیدرضا آذرنگ چهره شــناخته شــدهای
در هنر تئاتر و سینما و تلویزیون کشور محسوب
میشــود و همــه آنــان کــه او را از نزدیــک
میشناســند و بــر دغدغهمنــدی ایــن هنرمند
واقفنــد اما آیــا فراخوانی که آذرنــگ برای این
دوره جشــنواره تنظیــم میکنــد ســاختمان
جدیــدی خواهــد داشــت و جامعــه امــروز
خوزســتان را مد نظر دارد؟!این ســؤالی اســت
که باید تا انتشار فراخوان منتظر پاسخ آن بود.
ســال گذشــته زمــان برگــزاری جشــنواره به
شــهریور ماه انتقــال یافت تا زمــان کافی برای
برگــزار کننــدگان ایجــاد شــود ،ماه رمضــان به
پایــان برســد و در عیــن حال از فصــل گرم این
منطقه عبور کرده باشیم .گرچه جشنواره فتح
بــه واســطه زمان رخــداد مبــدع ،جشــنوارهای
تابســتانی اســت اما هرســاله با پیشــنهادهایی
برای تغییر زمان همراه بوده که در سال  98به
دلیل تقارن با ماههای رمضان و محرم و صفر،
مجــال کوتاهی بــرای برگزاری خواهد داشــت.
گمانهایی نیــز برای تأخیری بیش از ســه ماه
بــرای آن می رود کــه باید منتظر تصمیم دبیر
جشنواره در این خصوص بود.
حمیدرضــا آذرنگ بــا آثاری چــون «خیال
روی خطــوط مــوازی»« ،آخریــن مرواریــد»،
«این کدام پنجشــنبه اســت»« ،روزی روزگاری
آبــادان»« ،مــادر مانــده»« ،دو متــر در دو متــر
جنــگ»« ،در قــاب مــاه»« ،خنــکای ختــم
خاطــره»« ،دو لیتر در دو لیتــر صلح»« ،ترن»
و «هتلیهــا» کارنامــهای موفــق در عرصه هنر
دفاع مقدس و جنگ از خود به جای گذاشــته،
امیــد مــی رود که در جایــگاه دبیری جشــنواره
سربلندعمل کند.

نمایش اکتورز استودیو  ،این روزها در سالن ملک در حال اجر است

نمایــش اکتــورز اســتودیو بــه
کارگردانــی افشــین واعظی اجرای
نگاه
عمومــی خــود را در ســالن تــازه
تأسیس ملک آغاز کرده و گروهی بزرگ از هنرمندان جوان
در این پروژه نمایشــی نقش آفرینی میکنند .پروژهای که
در طول روزهای اجرا عالقه مندان هنر بازیگری را به بازی
در اجراهای آینده خود از طریق ثبت نام دعوت میکند.
افشین واعظی کارگردان این نمایش که متولد شهریور ماه
 1372اســت و این شانس را داشته که تئاتر را از مسیر غیر
دانشــگاهی بیاموزد در یادداشــتی که بــرای روزنامه ایران
نوشت از دغدغهای جانکاه که همواره مسیر یک بازیگر از
آن میگذرد یاد کرده و آورده است:
«تا به حال ندیدهام که کسی به بازیگری تازه کار بگوید که
خوب نیست ،یا به بازیگری با سابقه حتی .ما رودرروی هم
دائمــاً در حال تعریف و تمجیدیم و هیچوقت پیشــرفت
نمــی کنیم و همیشــه بهانــهای داریــم بــرای خودمان که
خوبیــم و دیگران مــا را نمی فهمند ،البته کــه در این بین
خیلیهــا مأیوس می شــوند و خیلیها متوجه می شــوند
کــه برای این کار نیســتند و می رونــد ،خیلیها هم دخل و
خرجشان به هم نمی خورد و با وجود استعداد مجبور به
ترک می شوند ،اما «ما» می مانیم.
«ما» تحقیر می شویم و می مانیم دهانمان را می بندیم
و می مانیم ،عقده می کنیم و می مانیم تا روزش برسد،
روزی کــه زجرهــا و دردهــای دوران آموختــن و اســترس
کشیدن و قضاوت شدن و خیانت دیدنها تمام میشود
و بــه قلــه به خیــال خودمــان رفیــع بازیگری می رســیم
وعکس می گیریم و جایزه می بریم و دیده می شــویم و
جلــب توجه می کنیــم و ناگهان ...تازه می فهمیم ک ه ای

ما از خودمون هیچی نمیدونیم

جــواد محمدپور کارگــردان نمایش پروانه و یــوغ که در تاالر
حافظ روی صحنه است در یادداشتی که برای روزنامه ایران
یادداشت نوشت درباره نثر شاعرانه و گذر از مرزهای واقعیت و خیال
در این نمایشــنامه که به قلم محمد چرمشــیر نوشته شده
است گفت.
پروانه و یوغ نوشــته محمد چرمشــیر دغدغههــا ،ذهنیات،
کابوسهــا و رؤیاهــای (ونســان ونگــوگ) نقــاش شــوریده
هلنــدی ،را دســتمایه خود قــرار داده و ســعی در به تصویر
کشــیدن ذهــن پر تالطم او در طــول زندگی پرفراز و نشــیب و غمانگیــز او را دارد.
در متــن یادداشــت ایــن کارگردان تئاتر که پیــش از این نمایشهــای کروکودیل و
اشخاص را کارگردانی کرده است آمده:
«از همان روز اولی که متن محمد چرمشــیر را خواندم ،به صحنه آوردنش برایم
مســجل شــد ،نثر شــاعرانهاش و این در هم تنیدگی مرزهای رئال و سوررئالیسم
موجود در متن بهطور کامل توانست من را ترغیب کند که به سمت این نمایشنامه
بــروم ،متن خیلی زندگینامهای نبــود ،همان چیزی که من دنبالش بودم ،چرا که
بــه انــدازه کافی هم به لحــاظ تصویری و هم بــه لحاظ متون مکتوب بــه این امر
پرداخته شده بود و محمد چرمشیر خیلی هوشمندانه زاویه دید جدیدی را نسبت
به زندگی ونگوگ در نظر گرفته بود ،بنابراین کار ســختتر میشــد چون در ابتدا
باید تســلط کافی روی زندگینامه ونگوگ برای شناخت بیشترش پیدا میکردم و
در وهله دوم باید بازخوانی چرمشــیر از نامههای ونگــوگ به برادرش تئو را درک
میکردم ،پس در گام اول تمام نامهها و مکتوباتی که وجود داشت و ترجمه شده
بود را خواندم و بعد از آن تمام فیلمهایی که درباره او کار شده بود ،دیدم ،هر چه
جلوتر میرفتم بیشتر متن مرا به سمت خود جلب میکرد که که محمد چرمشیر
بــه طرز اســتادانهای روح زندگی ونگــوگ را حفظ کرده بــود و آن را از صافی ذهن
خود رد کرده بود و نگاه جدید تری را نسبت به زندگی ونگوگ وارد کرده بود که از
کلیشهها به دور بود و بیشتر به روحیات و درونیات ،اعتقادات ،رنجها و ذهنیات و
البته کابوسهای ونگوگ پرداخته شده بود».
او در ادامــه ایــن یادداشــت آورده اســت« :بعــد از تمام تحقیقــات و مطالعات و
تحلیلها حاال سختی ماجرا برای کارگردانی نمایش پروانه و یوغ این بود که چگونه
میتوان این متن را غنای تصویری بخشــید و این سوررئالیســم موجود در متن را
جان بخشــید و به حرکت درآورد که طیفهای مختلف تماشــاگر را هم بتواند با
خــود همــراه کنــد .بنابــر ایــن در شــیوه
اجرایی اثر به سمت فرمالیسم که شیوه
مــورد عالقهام بود رفتم و ســعی کردم
متــن و شــیوه اجرایــی را با هــم عجین
کنم»...
محمدپور افــزوده اســت :عجین کردن
متن و این شــیوه اجرایی از سختیهای
دیگــر کار بود چرا که بایــد بازیگرها این
مســأله را درک میکردند و این امر را به
اجرا در میآوردنــد ،تمرینهای زیادی
انجام شد تا هدف مشــترک شود و این
کار تحقق یابد و بعد از حدود شش ماه
تمرین امیدوارم توانسته باشیم در نظر
تماشاگرمقبولبیفتیم».
او در پایان نوشــته اســت« :و سخن آخر
اینکــه ،ونگــوگ نقاشــی را برگزیــده بود تا شــاید از چرک و کثافت وجود انســانی
رهایی یابد و این رنج بسیاری را میطلبید ،که یکی از آنها قربانی شدن زندگی بود
و سرگشتگی روح و آشفتگی درون ،تا شاید جایی آرامشی در انتظارش باشد»...
جواد محمدپور طراح و کارگردان این اثر نمایشــی اســت که توســط کاوه حکیمی
تهیه شــده اســت .در این نمایش :حمید رحیمی ،مرضیه موسوی ،محسن قزل
ســوفلو ،جالل محبی ،فاطمه عباســی ،مهیار قزل ســوفلو ،نگار سلحشــور ،آتوسا
زرینپــور ،ســپیده پروانه ،حســامالدین ســیادت ،مهــرداد امانــی ،فاطمه محمد
امیری ،امیر پاشا عبدی ،میالد صفوی ایفای نقش میکنند .اثر نمایشی یک بازیگر
خردسال؛ دیبا سرخوش ،نیز دارد.
فاطمــه مال احمــدی ،مونا رمضانــی ،فراز عزیــزی ،فاطمه مال احمــدی در گروه
کارگردانــی همــکاری میکننــد و طراح صحنه توســط حمید شــهرانلو ،طراح نور
محمدرضــا رحمتی ،طــراح لباس و دوخت لباس ســمیه خواســته ،طراح گریم
احمــد نگهبــان ،طراح صدا و موســیقی مجیــد روحبانی ،طراح پوســتر ،بروشــور
و گرافیــک علیرضــا گلدهی ،مدیــر تبلیغات مریم شــریعتی و روابــط عمومی و
تبلیغات مجازی گروه هنری پژواک ،ســاخت دکور و اکسســوار اســتودیو طراحی و
ساختاینکا،دستیاراننورنیلوفرنقیبساداتی،نیماخطیبشاد،مهرانکریمی،
مجریان گریم:ســید امین میری ،مژده زادمهر ،هانیه بنی اسد ،مدیرصحنه امید
عبدی ،دستیار صحنه حسین عارفی ،عکاس فراز عزیزی هستند.

نگاهی به نمایش «اثر پرتوهای گاما بر گلهای همیشه بهار»

این مسیر جانفرسای جذاب و دیوانهوار
وای این آنچه که فکر می کردیم نبوده و دوباره میمانیم
در برزخ دیده شــدن و قضاوت شدن و خیانتها ،این بار
سختتر و جان فرساتر از قبل و این بار دیگر راه برگشتی
نیست...
حــاال بماند که اگر با زجر و درد از این دوره گذر کنیم ،دوره
دردنــاک تــری پیش رویمان هســت بــه نام کنار گذاشــته
شــدن ،که مثل تیغی اســت که روی رگ بازیگر ...آنجا که
آنهایی که دوستمان داشتهاند حاال کس دیگری را دوست
دارند ،و چقدر دردناک است...
اکتــورز اســتودیو از ابتــدا تا انتهای این مســیر جانفرســای
جذاب و دیوانه وار است...
باشــد که بدانیــم و برای مرگ خودمان این همه شــهوت
نرانیم».
کارگــردان نمایــش اکتــورز اســتودیو پیــش ازایــن در
نمایشهای خرده جنایتهای زن وشوهری ،پچپچههای
پشــت خــط نبرد بــازی کــرده و دو اثــر هاراگیــری و قیقاج
از جملــه آثاری هســتند کــه کارگردانــی کرده اســت .او در
خالصــه داســتان ایــن نمایــش آورده اســت« :رســیده و
نرسیدهمیمیریم».
عباسخداوردیان،سعیدعظیمی،محمدرضافوج،وهاب
امین الرعایا ،سپیده بیگلری ،محمدرضا علیپور ،سیاوش
قلعــه وردی ،کامــران هوشــمندیان ،مهتاب کیــان ،حامد
شــریفپور ،پروین صائبی ،نســترن محمدی ،امید رضایی،
پوریا دژپور ،علی پسیان ،محمد تیموری ،عاطفه غالمپور،
الهه اقدام ،امیر بشیرهنژاد ،یاسمن آریانی ،آرزو ایرانخواه،
سوســن برومند ،آذین دشــتی ،شــادی مهدیخانی ،رضا
طالبــی ،محمد علــی بهــداد ،محمدکرمی ،نازنیــن دیده
ور ،محمد ســپهری ،پریســاجاللی ،پانی افشــاری ،مهدیه

یادداشت جواد محمدپور کارگردان نمایش پروانه و یوغ

بر باد رفته...
مقدم ،صدف علینژاد ،لیلی خاقانی ،محمدرضا حسینی
کــرم ،ابوالفضــل حمــزهای ،حــوا انصــاری ،شــایان حــاج
اســماعیلی ،آرمینا کریمی ،صبا ابریشمی ،مهسا اسالمی،
آنیتــا فــرجزاده ،دریا دســتخوش ،آرمینا محمــودی ،آرینا
محمودی ،میثم محمدخانی ،علی ایزدی ،سیما خالقی،
ابوالفضل صفری ،فرنگیس وزیری ،کیمیا آهنگران ،دالرام
ابوحمــزه ،اشــکان علیزاده ،مبینــا تحتا ،مســعود عابدی،
حســین نجفی ،رزیتا زراعتی ،عطا حســینی ،احمد ریگی،
آرمان علیرضایی ،رویا دانشــجو و افشین واعظی از جمله

بازیگران این نمایش هستند.
دیگــر عوامل این نمایــش عبارتند از تهیه کننده :نســترن
محمدی ،مدیران تولید :ســید عماد عامری و امیرســپهر
تقــی لو ،دســتیار تولیــد :امید رضایــی ،دســتیار کارگردان:
نگین الجوردی ،منشــی صحنه :روژان نیکوزاد ،موسیقی:
امیر ســلطان مرادی ،طراح لباس :پــگاه آذرکمان ،طراح
دکور :پگاه آذرکمان ،طراح گرافیک :سینا افشار ،طراح نور:
وهاب امین الرعایا ،مدیر تبلیغات :مریم شریعتی ،روابط
عمومــی و تبلیغات مجازی :گروه هنــری پژواک ،عکاس:
رضا جاویدی.

یادداشت

محمدعلی حیدری
خبر نگار

نمایش «اثر پرتوهای گاما بر گلهای همیشه بهار» به کارگردانی
مهتاب نصیرپور ،خبر از تولد یک کارگردان باهوش و خوش ذوق
در تئاتر میدهد .بانوی بازیگری که در این سالها ،حضورش در
تئاتر و ســینما ،هر چند پرشــمار نبوده اما کیفیت باالیی داشته با
این نمایش ،وارد عرصهای تازه شده است .بسیاری از نقشهای
خاطرهانگیــز او بــه یادمــان مانده اســت و حــاال با «اثــر پرتوهای
گاما »...او با نقشی ویژه و دشوار روی صحنه میدرخشد .در نقش
زنی نامتعادل ،ویران شــده و با رؤیاهای بزرگ .نمایشــنامه «اثر
پرتوهــای گاما »...تلخ اســت ،مضمون نمایش دربــاره آرزوهای
برباد رفته است و بتی (نصیرپور) شخصیتی است که ما را تا مرز
نفرت پیش میبرد اما آنقدر درســت بازی شــده که در پرده آخر
و در انتهــای قصه ،آنجا که ظاهراً بتی برای یــک دوران تازه خود
را آماده میکند ،دلمان برای او و دخترها میســوزد .برای روت و
تیلی .برای مامانی حتی و برای همه آنهایی که دوران کودکیشان
در آشفتگی و ناامنی گذشته است.
«اثر پرتوهای گاما »...اگرچه متعلق به امریکای دهه  50میالدی
اســت امــا نگاهی انســانی و مضمونی بســیار جهانشــمول دارد.
میتوان رد پای همه مناسباتی را که در نمایشنامه مطرح میشود
در جامعــه امــروز دید .مــادران مجــرد ،زندگیهای بربــاد رفته،
ناامیدی و ...مامانی (شهین مهینفر) از سوی دخترش رها شده
و در خانه بتی اسیر است .او ناظر خاموش رویدادهاست ،درست
مثل تیلی (آریانا مجد) دو شخصیت مثبت که نمیتوانند علیه
شــوربختی مقابلــه کنند .با وجــودی که تیلی دختری مســتعد و
تواناست ،احتماالً سرنوشتی بهتر از بتی نخواهد داشت.
جــدا از متن بســیار خــوب و ترجمه دقیــق و روان شــهرام زرگر،

آنچــه «اثر پرتوهای گاما »...را به نمایشــی دیدنــی تبدیل کرده،
کارگردانــی یکدســت آن اســت .ترکیــب بازیگــران حضــوری
فوقالعاده دارند .ســه دختــر جوان ،نقشهای دشوارشــان را با
مهارت بازی کردهاند و مهتاب نصیرپور ،تأثیرگذار است .خسرو
احمدی ،علی تاجمیر و شهین مهینفر با وجودی که نقشهایی
بســیار کوتاه دارند ،اما حضورشان در ذهن میماند .در شرایطی
کــه بســیاری از تئاترها ،پرگو ،کشدار و کســالتبار هســتند« ،اثر
پرتوهــای گامــا »...بــدون این که لودگــی کند ،تلخــی را با طنزی
ظریف در هم میآمیزد ،لبخند بر لب تماشــاگر مــیآورد ،اما از

هســته اصلی درام دور نمیشود و مضمون عمیق و انسانیاش
را در قالبــی درســت و موجــز روایــت میکند و بــه عناصر دنیای
نمایش وفادار است.
تماشــای این اثر ،دوباره یادمان میآورد که رنج ،اندوه ،جدایی و
تنهایی بخش مهمی از زندگی در دنیای امروز است و شادیهای
انــدک نمیتواند مــا را از تلخی بازیهــای روزگار در امــان بدارد.
شــادی زندگی همان قدر شــکننده است که شــادی بتی ،وقتی با
لباس آراسته و لبخندی ساختگی برای رفتن به میهمانی مدرسه
آماده میشد و با حرفهای روت (مبینا طبایی) ،همه حس غرور
و افتخاری که در دل داشت بر باد رفت.

