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گفتوگو با فهیمه عابدینی کارگردان نمایش عروسکی «سیمین و فرزان»

موسیقی ،مینیاتور و حماسهای عاشقانه
آغازی بر بیست و دومین دوره جشنوارهای بینالمللی

هفته آموزش و پژوهش جشنواره تئاتر دانشگاهی

عکس :رضا معطریان

گروهفرهنگی«/هفته آموزش و پژوهش» بیســـت و دومین
تئاتر
جشـــنواره بینالمللی تئاتردانشـــگاهی ایران از روز دوشنبه
دانشگاهی
دوم اردیبهشـــت ماه بـــا برگـــزاری چنـــد کارگاه ،همایش،
نشست تخصصی و جلسه نمایشنامه خوانی آغاز شد.
برنامـــه «هفتـــه آمـــوزش و پژوهـــش» ایـــن جشـــنواره در روز دوشـــنبه دوم
اردیبهشـــت با پخـــش فیلـــم و ســـخنرانی  kagami jishiو  ozu jasujiroاز مرکز
مطالعات ژاپن در ایران درتماشـــاخانه باشگاه دانشـــجویان و ارائه سه پژوهش
«بررسی سیر تحول تئاتر ابتدای قرن بیستم از زاویه دید بدن» با سخنرانی سجاد
شفیعی فر« ،مطالعه بوردیویی بر پیدایش و سیردگرگونی سیاه بازی در ایران» با
ســـخنرانی زهرا شیروانی« ،مشاهده و تصاحب؛ بررسی دیالکتیک شرق و غرب
در روند مدرنســـازی گونههای نمایشی ژاپن بر مبنای نظریات دت سوزوکس و
مطالعه موردی بر آثار یوکو میشما و اجرای اینشتین در ساحل اثر رابرت ویلسن»
با سخنرانی محمد اوحدی حائری برگزار شد.
مطابق اعالم دبیرخانه بیست و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی
ایران روز سهشـــنبه ســـوم اردیبهشت نیز ســـالن اصلی باشـــگاه دانشجویان در
«دراماتورژی صدا» با حضور علی شمس خواهد
ســـاعت  10تا  13میزبان کارگاه
ِ
بود .در ســـاعت  14تا  15نیز نمایشنامه خوانی «دربسته» نوشته ژان پل سارتر با
همکاری انجمن دوستی ایران و فرانسه برگزار میشود .از ساعت  15نیز همایش
«بررسی تطبیقی صحنه آرایی حماســـی در ادبیات نمایشی ایران و فرانسه» با
سخنرانی سهراب احمدی و علی صابونچی؛ «تئاتر در گرجستان» و در ادامه ارائه
پژوهشهای «مفهوم جابه جایی قدرت در نمایشـــنامههای شکسپیر :مطالعه
موردی شـــاه لیر ،ژولیوس سزار و مکبث با سخنرانی احمد خالقی« ،خود آیینی
تئاتر همچون مقاومت» با ســـخنرانی نوید قویدل و «تئاتر و علوم شـــناختی» با
حضور محمد شهبا و علی منصوری برگزار میشود.
روز چهارشـــنبه چهارم اردیبهشت دومین جلســـه کارگاه دراماتورژی صدا و
ت داری از دســـت خواهی داد» توسط وحید
نمایشـــنامه خوانی «هر آنچه دوس 
منتظری و «سواحل غم انگیزآکرون» توسط مهین بهزادی مهرداد در برنامه این
بخش قرار دارد .همایش «فرهنگ بصری در عصر دیجیتال و تأثیر آن بر هنرهای
نمایشی» با سخنرانی پریسا عباسزاده« ،مرگ تئاتر :نگاهی آسیبشناسانه بر
مفهوم همکاری در فرآیند تولید خالقه تئاتر کنونی دانشگاه ایران» با سخنرانی
محمـــد اوحدی حائـــری از دیگر برنامههـــای این روز خواهد بود .در تاالر اســـتاد
صمیمی مفخم دانشگاه تهران نیز کارگاه «من /تو ،من» با حضورحبیب ارمکان
و سعید اکبرزاده تشکیل میشود.
پنجشـــنبه این هفته در ســـالن اصلی باشـــگاه دانشـــجویان کارگاه آموزشی
«کالس نمایشنامهنویســـی شیوه جریان ســـیال ذهن» با حضور سیاوش پاکراه
و نمایشـــنامهخوانی «فرآیند» توسط علی کرســـی زر ،نمایشنامه خوانی «گاری
گت گت» توســـط فرشاد قاسمی برگزار میشود .از ساعت  16تا  17نیز در بخش
همایشهـــا «ردپـــای چارچوب اســـکرام در روند تولید تئاتر استانیسالوســـکی و
گروتفسکیبانظربهنمایشهای«مردگانزرخرید»و«تارتوف»استانیسالوسکی
و پروژه تئاتر عینی گروتفســـکی» با سخنرانی عباس حاتمی همچنین همایش
«عوامل مؤثر در نگرش نســـبت به تئاتر و قصد خرید بلیت» با ســـخنرانی پریا
انصـــار دزفولی و همایش «تعزیه پژوهی با رویکرد متریالیســـتی» با ســـخنرانی
سجاد یاری برقرار خواهد بود.
تاالر استاد صمیمی مفخم دانشگاه تهران نیز در این روز میزبان کارگاه «بیان
پویایی در مونولوگهای کالسیک» با حضور lrakli Gogiaاز گرجستان خواهد بود
که در روزهای  6و  7اردیبهشت نیز ادامه خواهد داشت.
ششمین روز هفته آموزش و پژوهش جشنواره تئاتر دانشگاهی ،تماشاخانه
«فانـــوس» میزبان کارگاه «مکان :نقطه شـــروع (پیش گفتـــاری تئوری و عملی
در باب روند خلق در مکانهای غیرتئاتری)» با حضور ندا شـــاهرخی ،یاســـمی
خواجهای میشـــود .در تاالر خورشیدی دانشـــگاه هنر نیز کارگاه « -تکنیکهای
حرکتی معاصر و بداهه پردازی» با حضور  Ismet Korogluاز ترکیه برگزار خواهد
شد
آخرین روز برنامههای همایش و کارگاههای این جشنواره روز سهشنبه دهم
اردیبهشت ماه خواهد بود که با پنل پژوهشی و آموزشی « -آشنایی با نمایشهای
ایرانی و تعزیه و اجراخوانی گردآفرید؛ مقدمهای بریک تجربه» با حضور داوود
فتحعلی بیگی ،رحمت امینی و سجاد یاری ،کارگاه «صحبت با اشیا» با حضور
 Marius Schaffterو  Jerome stunziاز کشور سوئیس همراه میشود.
اجرایآثارنمایشیدانشگاهیانودانشجویانشرکتکنندهدربیستودومین
جشنوارهبینالمللیتئاتردانشگاهیایرانازپنجمتاچهاردهماردیبهشتماهدر
تهران آغاز خواهد شد.

نمایشعروسکیسیمینوفرزانکهاولینباردرجشنوارهنمایش
عروســـکی سال گذشـــته دیده شـــد ،این روزها در سالن قشقایی
شکوه شایسته
خبرنگار
مجموعه تئاترشـــهر برای عموم اجرا میشود .شیوه اجرایی این
نمایش با عروسکهای کاغذی و در قالب مینیاتور ایرانی است
که داستانی حماسی و عاشـــقانه را روایت میکند .اجرای آثارعروسکی ویژه بزرگسال را
کمتردرتئاترشهروحتیدردیگرتماشاخانههایتئاترتهرانمیتواندیدازاینرواجرای
بهاریایننمایشدرمجموعهتئاترحرفهایکشوررابایداتفاقیخجستهقلمدادکرد.
نمایش عروسکی بواســـطه هزینه باالیی که برای تولیدکننده آن در پی دارد و همچنین
زمانبیشتریکهبرایآمادهسازیآنموردنیازاست،ازدیگرسوبهدلیلشناختاندکی
که مخاطبان تئاتر از شـــیوههای متنوع عروسکهای نمایشـــی دارند در طول سالهای
گذشـــته همواره با بیمهریهایی روبهرو بوده که شـــاید پرداختن به آن و گپ و گفت با
کارگرداناثرنمایشیبتواندبردامنهشناختمخاطبانافزودهوازکمتوجهیهابکاهد.
فهیمه عابدینی کارگردان این اثر نمایشی را که گذشـــته از طراحی و ساخت عروسک،
دســـتی نیز در آموزش و نویســـندگی دارد در پایان اجرای نمایشاش دیدیـــم و درباره
عالیقاشبهتئاتررواییوعروسکهاینمایشیپرسیدیم.

از این افسانهها و داستانها بین ملل مختلف
مشترک هستند و من خیلی دوست دارم که
داســـتانهای ایرانی که متعلق به ســـرزمین
خود ماست را هنوز بشنوم.
جذابیت این شـــیوه داســـتانگویی در این
اســـت که هرکس ،داســـتان واحد را به شکل
متفاوتـــی تعریـــف میکنـــد .انـــگار هـــر فرد
نکتههای جدیدی را از داستان بیرون میکشد
و بیان میکند .شـــنونده هر بار که داستانی را
میشـــنود برداشـــت متفاوتی را از داستانگو
دریافـــت میکنـــد و ایـــن باعث میشـــود که
مخاطـــب نـــکات متفاوتی را نســـبت به یک
داستان دریابد و خودش به درک متفاوتی از
آن برســـد .باور کنید که هنوز امکان دارد یک
ســـری از ســـؤالهای زندگی را در افســـانهها و

داشته باشـــد .ممکن است تماشـــاگر کودک
همان پنج دقیقه اول از یک کار خســـته بشود
و بخواهد ســـالن را ترک کند ولـــی همان کار
برای بزرگســـال جذاب اســـت و مفاهیمی در
آن وجود دارد که بزرگســـال دنبال میکند .با
این حال شاید بشـــود محدوده بزرگی از تئاتر
عروسکی را نیز درنظر گرفت که برای کودکان
هم جذاب اســـت در حالی که برای بزرگسال
طراحی شده است.
ëëشگفتیســـازی تئاتر عروسکی را حاصل چه
عناصریمیدانید؟
عناصر شگفتی ساز تئاتر عروسکی اول از
همه خود عروسک اســـت .طراحی و ساخته
شدناش پیش از آنکه وارد صحنه بشود باید
به لحاظ زیبایی شناسی جذاب باشد.دومین

عناصر شگفتی ساز تئاتر عروسکی اول از همه خود عروسک
است .طراحی و ساخته شدناش پیش از آنکه وارد صحنه
بشود باید به لحاظ زیبایی شناسی جذاب باشد.دومین ویژگی،
جانبخشی به عروسک در صحنه است .خودمان خیلی این
را تجربه کردهایم که وقتی عروسکی به زیبایی حرکت میکند
و جان دارد شگفت زده میشویم .ارتباط عروسک گردان با
عروسک خیلی مهم است
ëëچـــرا بین همه شـــیوههای عروســـکی ،تئاتر
کاغذی را انتخاب کردید و آیا تجربیات دیگری
همدراینزمینهداشتهاید؟
شـــاید بـــه عالقـــه من بـــه تصویرســـازی
برمیگردد.فکرمیکنم،عروسکهایکاغذی
میتواننـــد تصویرهـــای درآمـــده از کتابهـــا
و تصویرســـازیهای دیگر باشـــند .همیشـــه
دوست دارم که کتابهای تصویرسازی شده
را بخوانم و تصویرها را از آن جدا و داستان آن
کتاب را به این ترتیب بیان کنم .دلیل دیگرش
این بـــود که داســـتانی را روایـــت میکنیم که
کاراکترهـــای زیادی داشـــت و عروســـکهای
کاغذی برای این نوع داستان خیلی مناسب
بود .بـــرای اینکه کاراکترهای مختلف بتوانیم
بسازیم بر اساس تصویرسازیهای کتابهای
چاپسنگیپیشرفتیم.طراحانعروسکها
و دکـــور ســـایزهای مختلف یک عروســـک را
ساختند .این نکته جذابیتی دیگر را هم بهکار
میافزاید که مخاطب عروســـک را بســـته به
پرســـپکتیو صحنههـــا در اندازههای مختلف
میبیند.

در این زمینـــه بهعنوان کارگـــردان تجربه
دیگری نداشـــتم اما بهعنوان عروسکگردان
در دو کار بـــا عروســـکهای کاغـــذی کار کرده
بـــودم .یکـــی از آنهـــا عروســـکهای خیلـــی
مختصر و ساده و بدون مفصلبندی داشت.
اینکه بتوانی با یک عروســـک ســـاده و کاغذ،
داســـتانی را روایت کنی خیلی جذاب اســـت.
بچههـــا هـــم از ایـــن شـــیوه اســـتقبال زیادی
میکردند و حتی تشـــویق میشدند که بعداً
عروســـکهای کاغذی خودشـــان را بسازند و
با آن نمایش بدهند .برای یک اثر تلویزیونی
هم عروسکهایی با شیوه کاغذی ساختهام.
ëëنقـــش قصههـــا و داســـتانها را هنـــوز هم
تأثیرگذارمیدانید؟
بله و خودم هنوز خیلی دوســـت دارم که
داستان بشـــنوم .قدیمها رسم بود که شبها
مینشســـتند دور هـــم و داســـتان تعریـــف
میکردند .من هنوز این شیوه داستانگویی را
دوست دارم و مشتاق شنیدن دوباره همه آن
داستانهای قدیمی هستم .این روزها مردم
کمتر آن داستانها را به یاد میآورند .بسیاری

داستانها جواب داد.
ëëاین نمایش برای چه گروه سنی تولید شده و
آیا برای تئاتر عروسکی سن خاصی را میتوان
درنظرگرفت؟
نمایـــش مـــا بـــرای تماشـــاگر بزرگســـال
طراحی شده بخصوص با این نوع عروسک،
عروســـکهای کاغـــذی و دوبعـــدی ،امـــا در
اجـــرای نمایش دیدیم که کودکانی که همراه
خانوادهها برای دیدن کار آمدهاند خیلی آن را
دوست داشتند و با کار ارتباط خوبی میگیرند.
به نظرم تماشاگر پنج سال به باال از آن لذت
میبرد .اما نمیگویم نمایـــش ما کار کودک
است چون وقتی میخواهیم نمایشی را برای
کودکان کار کنیم باید یک سری چیزها را برای
بچه در نظر بگیریم .اینکه عروسک برای بچه
جذاب باشد ،اینکه زبان نمایش برایش قابل
درک باشد ،نکته آموزشی داشته باشد ،جنبه
تفریحی داشته باشد و در نهایت چیزی به او
بیفزاید .در پاســـخ به بخش دوم ســـؤال شما
باید بگویم تئاتر عروســـکی از دیگر انواع تئاتر
جدا نیســـت و باید محدوده سنی مشخصی

ویژگی ،جانبخشـــی به عروســـک در صحنه
اســـت .خودمان خیلی این را تجربه کردهایم
که وقتی عروســـکی به زیبایی حرکت میکند
و جـــان دارد شـــگفت زده میشـــویم .ارتباط
عروسک گردان با عروسک خیلی مهم است.
بارها دیدهایم عروســـکگردانی روی صحنه
طوری عروسک را در دســـت دارد که هر چیز
دیگری میتواند باشد جز شیئی که باید جان
داشـــته باشـــد .بدون دلیل تکانش میدهد،
نمیداند نگاهش کجاســـت ،کنتـــرل ندارد و
خودش بیشـــتر دیده میشـــود تا عروســـک.
البته نمیگویم که عروسکگردان نباید دیده
شود بلکه نکته همان ارتباط عروسکگردان
با عروســـک اســـت .اینکه چه جایی عروسک
مهم اســـت و چه جایی عروسک گردان قابل
تشخیص باشـــد .در کارهای جذاب عروسکی
این تفکیک به خوبی لحاظ میشود .اگر این
ســـه عنصر به دقت رعایت شوند که عناصر
شـــگفتی ســـاز تئاتر عروســـکیاند از کار لذت
میبریم .البته قالب اجرایی و متن هم تأثیر
خود را دارند.

مروری بر دومین جشنواره خانه بهار مشهد

یک فروردین و  200نوبت تئاتری
زهرا شایانفر
خبرنگار

عکس :سایت جشنواره

برگـــزاری جشـــنوارههای هنری از ســـوی
نهادهای شهریو شهرداریها در استانهای
مختلف کشـــور در چندســـال گذشته با رشد
بیسابقهای همراه بود که فاصله شهروندان
با هنـــر و بخصوص هنر نمایـــش را با عامه
مـــردم در حداقلهای ایام گردشـــگری قرار
میداد .یکی از این نمونه جشـــنوارهها که در
فروردین ماه سالجاری به همت شهرداری
مشهد و خانه هنرمندان این شهر برگزار شد
جشنواره خانه بهار بود.
این جشـــنواره کـــه گســـترهای از هنرهای
تجســـمی ،هنرهـــای نمایشـــی ،هنرهـــای
چندرســـانهای ،هنرهـــای طراحـــی منظـــر،
گل آرایـــی و طراحـــی هنـــری فضای ســـبز،
پژوهشهای هنر شـــهری ،پویش رنگها و
عکاســـی را در برمی گیرد ،دومین سال خود
را با افزایش بخشهای نمایشـــی پشت سر
گذاشت تا آثار هنری را به محصولی کاربردی
تبدیل کند و در چهرهای زیبایی شناسانه به
مردم و گردشگران نوروزی ارائه دهد.

در بخش هنرهای نمایشی این رویداد که
زیرشاخههای تئاتر ،پرفورمنس ،رویدادهای
هنری تعاملی(هنرمند-مخاطب) موسیقی
و جشـــنهای آیینـــی را در برمیگرفـــت
بـــرای نخســـتین بـــار اجـــرای نمایشهـــای
صحنـــهای نیز به جـــدول برنامههـــا افزوده
شـــد .این حرکـــت را بهعنـــوان اولیـــن قدم
برای فعالســـازی ســـالنهای تئاتر این شهر
در روزهـــای تعطیالت نوروز میتـــوان مورد
بررسی قرار داد.
بخـــش هنرهـــای نمایشـــی کـــه دبیـــر
تخصصـــی آن را مهدی شـــفیعی بر عهده
داشـــت از هیـــأت داورانـــی متشـــکل از ســـه
چهره شناخته شـــده تئاتر ،گالب آدینه ،نادر
برهانی مرند و شـــهرام نوشیر ،بهره میبرد.
ایـــن رویداد ،طیـــف گســـترده فعالیتهای
نمایشـــی ،از اجراهای صحنهای در تاالرهای
نمایشـــی شـــهر ،فضاهـــای «داخلـــی» و
«رسمی» تا اجرا در «فضاهای بیرونی» ،اعم
از میادین ،راههای عبور و مرور ،مراکز تجمع
مـــردم ،کافهها و فضاهای غیرمتعارف تئاتر
محیطی ،شـــورایی و دیگر گونههای اجرایی،
شیوههای نمایشهای سنتی مانند نقالی و

پرده خوانی ،نمایشهای کـــودک و نوجوان
و اجراهـــای تعاملـــی در قالـــب هنـــر اجرا و
پرفورمنـــس را در فراخـــوان خـــود دعوت به
حضور در این رویداد کرد.
از بیـــن  249اثری که در آبـــان ماه به این
فراخوان پاســـخ مثبـــت داده بودند و پس از
طی مســـیر انتخاب توســـط هیأتی سه نفره
شامل سیروس همتی ،اتابک نادری و ایوب
آقاخانی 26 ،نمایش از هفت استان کشور به
این جشـــنواره راه پیدا کردند که از شـــهرهای
مشهد ،تهران ،شاهین شهر ،رشت ،مریوان،
دهلران و قوچان بودند .این آثار نمایشی طی
روزهای برگزاری جشنواره از  3تا  10فروردین
ماه بیش از دویست نوبت اجرا انجام دادند.
از آن میـــان  7نمایـــش صحنـــهای؛ دو
نمایش کـــودک و پنـــج نمایش بزرگســـال
در ســـالن فرهنگســـراهای غدیـــر و کـــودک
ن تئاتـــر بهار و ســـالن اصلی
و آینـــده ،ســـال 
تئاتر شهر مشـــهد میزبان مخاطبان شدند.
20نوبت اجرا در هر روز جشـــنواره نیز برای
بخش خیابانی رقم قابل توجهی اســـت که
گستردگی این رویداد در سطح شهر مشهد
را نشان میدهد و طبیعی است که خبرهای

جشنواره تنها برای سومین روز برگزاری آن
از عبارت استقبال بیش از پنج هزار تماشاگر
استفاده کند.
شـــهر مشـــهد یکـــی از کالن شـــهرهای
پرجمعیـــت اســـت کـــه بخش عمـــدهای از
ســـاکنان آن را مســـافران و زائـــران تشـــکیل
میدهند .خانوادههایی که برای مدت زمان
محدود به این شـــهر مذهبی سفر میکنند و
گزینههـــای مختلف زیارتی ،توریســـتی برای

ایام ســـفر خـــود در ذهن دارنـــد ،کمتر پیش
میآید که این سفر را با انگیزههای فرهنگی
و هنری برنامهریزی کنند .اجراهای خیابانی
بـــرای این ســـاکنان موقت که بویـــژه در ایام
نوروز با فرصت بیشتری اقامت دارند بخشی
از نیاز ســـرگرمی ،آموزش و فرهنگســـازی را
تأمین میکند اما درباره اجراهای صحنهای
بایـــد برنامهریـــزی دقیق نســـبت به جذب
ساکنان اصلی این شهر صورت بگیرد .توجه

به اســـتفاده بهینـــه از تمام تـــوان تبلیغی و
رسانهای در این خصوص ضرورت دارد.
گرچه شـــهرداری مشـــهد با بهرهگیری
از فضاهـــای شـــهری بیشـــترین تبلیغات
ســـطح شـــهر را بـــه برگـــزاری ایـــن رویداد
هنری اختصـــاص داده بود اما نگاهی گذرا
بـــه خروجی بخـــش هنرهای نمایشـــی در
رســـانههای رسمی نشـــان میدهد که تنها
خبرهای ارســـالی از ســـوی ســـتاد برگزاری

ëëاز تئاتر روایی و قصهگویـــی در تئاتر بگویید.
چقدربربازسازیلحظاتبهوسیلهبازیسازان
تأکیدداشتهاید؟
تئاتر روایی یکـــی از تئاترهای مورد عالقه
من است .اینکه بشـــود این کار را با عروسک
انجـــام داد برایـــم مهم اســـت .تئاتـــر روایی
عروســـکی را بـــه شـــیوههای دیگـــر ترجیـــح
میدهم .ایـــن تجربه را با بچهها داشـــته ام.
وقتی میخواستم چیزی تعریف کنم با اشیا
و وسایل ریز و درشت سادهای که در دسترس
بود شـــخصیتهای ماجرا را درســـت کرده و
بـــا آنها قصه را تعریف میکـــردم .بچهها در
لحظـــهای که عروســـکها وســـط میآمدند
دیگر به من بهعنوان قصهگو نگاه نمیکردند
و این برایـــم خیلی جالب بود .بـــرای خودم
هـــم تئاترهای جذاب عروســـکی که قصه گو
داشتند خیلی جذاب بود .تئاترهای یک نفره
بســـیاری دیدهام کـــه عروســـکگردان از اول
تا آخر داســـتان را با عروســـکهای مختلف
و صداســـازیهای متنـــوع تعریـــف میکند.
همیـــن تأثیر تشـــویقم کـــرد که این شـــیوه را
تجربه کنم و بـــا جذابیتی که برایـــم دارد آن
را ادامه بدهم .شـــکل اجرا و تکنیکهایی که
هر عروســـکگردان و کارگردان برای این نوع
نمایش بهکار میگیرد برایم دیدنی است.
مـــا بهعنـــوان بازیســـاز ســـعی کردهایم
ســـکوتها را کوتـــاه کنیم .بهصورت ســـؤال و
جواب تماشـــاگر را درگیر کنیم ،از عروسکها
به راوی تغییر بدهیم و بین راوی و عروسک
رفت و برگشـــت داشته باشـــیم تا تماشاگر را
با کار همـــراه کنیم .امیدوارم کـــه موفق بوده
باشیم.
ëëاگـــر موســـیقی زنـــده در ایـــن کار نبـــود از
تأثیرگذاریآنکاستهمیشد؟دالیلاستفادهاز
موسیقیزندهرابگویید.
بلـــه اگـــر موســـیقی زنـــده را بخواهیم از
کار حـــذف کنیم بخشـــی از جذابیـــت کار کم
میشـــود .ما مردمی هســـتیم که موسیقی را
دوســـت داریم ،بخصوص موســـیقی ایرانی.
وقتی صدای ســـاز را میشـــنویم و نوازنده را
بهصورت زنـــده میبینیم تأثیـــر خوبی روی
ما میگذارد .بخصوص که این کار بر اســـاس
ردیف آوازی نوشته شده است .وقتی داشتم
ایـــن متن را مینوشـــتم از شـــعرهایی که در
ردیـــف آوازی اســـتاد محمـــود کریمـــی بود
استفاده کردم .کالً اعتقاد دارم هر چیزی که در
لحظه بر صحنه ببینیم و بشنویم تأثیرگذاری
بیشتری نسبت به صداهای پلیبک و تصاویر
از قبـــل ضبط شـــده دارد .مـــا نوازندهها را در
کادر صحنـــه جـــا دادیم ،زیرا آنهـــا جزئی از
ســـازه صحنه هســـتند .ترکیببندی صحنه
از مینیاتورها گرفته شـــده و نوازندهها در این
مینیاتـــور جایگاه مهـــم و اصلـــی دارند .این
طراحی را مدیون استادانی هستم که در طول
شـــکلگیری نمایش به ما پیشنهاد دادند که
ایـــن کار را انجام بدهیم که تأثیر خوبی در کار
داشته است.
ëëاز زمـــان اجـــرا در جشـــنواره تاکنـــون چه
تغییراتیدرنمایشایجادشدهوچرا؟
تغییـــرات خاصی کـــه بخواهـــم از آن یاد
کنـــم نه نداشـــتهایم .ولی طبیعی اســـت که
آن زمان برای رســـیدن به جشنواره و فرصت
اندک برای آمادهســـازی و اجرا در فشـــردگی
اجراهایـــی که پشـــت ســـر هـــم روی صحنه
میرونـــد ،فرصـــت ریـــزهکاری و روتـــوش در
جشنواره نداشته باشـــیم .ما بعد از جشنواره
ســـعی کردهایـــم ریزهکاریهایـــی اضافـــه و
جزئیات را بیشتر کنیم .سعی کردیم جذابیت
تصویرســـازیهای چاپ ســـنگی را باال ببریم
و مقـــداری هم نکات مبهمی که در داســـتان
وجود داشت را پر رنگتر کردیم.

در چنـــد صفحـــه اســـتانی خبرگزاریهـــا
درج شـــدهاند در حالـــی کـــه گام محکـــم
برگزارکنندگانجشنوارهبرایخلقرویدادی
ملـــی از ابتـــدا و در فراخوان ایـــن انتظار را
ایجـــاد میکرد کـــه خوراک رســـانهای قابل
توجهی برای صفحات اصلی خبرگزاریها
داشته باشـــد .حضور چهرههای صاحبنام
تئاتـــر در گروههای انتخاب و داوری ،حضور
کارگردانـــان و هنرمنـــدان شـــناخته شـــده
تئاتـــر در بخشهـــای مختلف جشـــنواره و
تعطیـــات نـــوروز زمینههای خوبـــی برای
اطالعرسانی گسترده ایجاد میکرد که کمتر
به آن توجه شد.
نکتـــهای دیگـــر ،مـــرور ســـامانهها و
سایتهای اطالعرســـانی تخصصی تئاتر و
سایتهای فروش بلیت این شهر که مرجع
مخاطبان عادی تئاتر به شمار میروند نشان
میدهد از همراهی با ایـــن رویداد بازمانده
بودهاند .شـــاید بهرهگیری از این ظرفیتها
و انجـــام هماهنگیهـــای الزم میتوانســـت
تصویر درخشـــان تری از تالشهای بیوقفه
برگزارکنندگان جشنواره ارائه دهد.
بی شک شهر مشهد که ثروت عظیمی از
هنرمندان و آثار هنری را در خود دارد ،مسیر
درخشـــانی از خلق و عرضه آثار هنری را در
پیش گرفته کـــه میتواند الگویی کامل برای
دیگر شهرها و مراکز استانهای کشور باشد.
اســـتمرار ایـــن جشـــنواره در ســـالهای بعد
مسلماً آزمون موفق تری خواهد بود.

