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توگوی «ایران عصر» با پارسا پوالدوند کارگردان «روز با شکوه آقای گورکن»
گف 

اجرای عمومی تئاتری از دل زندان
فرهنگ

سعیده احسانی راد
خبرنگار

از اوایــل اســفند تئاتــری در ســالن کوچــک
مجموعــه تئاتــر محــراب بــه روی صحنــه
رفتــه کــه بازیگــران آن از مددجوهــای
ندامتــگاه تهــران بــزرگ هســتند« .روز
باشــکوه آقــای گورکــن» توســط  11مددجــوی
ایــن ندامتــگاه هــر شــب ســاعت  19:30اجــرا
دارد و تــا  24اســفند ایــن تئاتــر روی صحنــه
اســت« .روز باشــکوه آقــای گورکــن» بــا هــدف
ارتقــا و گســترش فعالیتهــای فرهنگــی و
هنــری محکومیــن ندامتگاههــا و بــا همــکاری
مرکــز نمایــش مجتمــع ندامتگاههــای
تهــران بــزرگ و گــروه نمایشــی آینــه زمــان،
تهیــه شــده اســت .پارســا پوالدونــد کارگــردان
ایــن نمایشــنامه اســت کــه آن را بــر اســاس
نمایشــنامهای از نویســنده شــناخته شــده
ارمنــی سوســانا هاروتیونیــان و بــا ترجمــه
آندرانیــک خچومیــان روی صحنــه بــرده
اســت .این نمایشــنامه بــا رویکردی فلســفی،
روایتگــر مواجهــه یــک ســرباز فــراری از میدان
جنــگ بــا گورکنــی اســت کــه کارش حفــر
گــور بــرای ســربازان کشــته شــده در جنــگ
اســت .دربــاره ایــن تئاتــر و چگونگــی حضــور
مددجوهــا در فعالیتهای فرهنگی و هنری
بــا پارســا پوالدونــد کارگــردان ایــن نمایــش
گفــت وگــو کردیــم کــه در زیــر میخوانیــد.
ëëکار تئاتر با مددجویان را از چه زمانی آغاز
کردید؟
یکــی از اقدامهایــی کــه ســازمان زندانهــا بــرای
مددجویــان انجــام میدهــد بخــش تربیتــی
اســت و در ایــن راســتا کارشناســان فرهنگــی
و هنــری ســازمان زندانهــا در ایــن زمینــه
مســئولیتهایی را دارنــد .بــر ایــن اســاس 4
ســال اســت کــه بــا مددجوهــا کارهــای هنــری
بــه خصــوص در زمینــه تئاتــر همــکاری داریــم
و توانســتیم در جشــنواره تئاتــر فجــر در ســال
 94برنامــه اجــرا در بخــش خیابانــی داشــته
باشــیم و مددجوهــای کانــون اصــاح و تربیــت
ســال  97در جشــنواره تئاتــر کــودک و نوجــوان
همــدان شــرکت کردنــد و اجــرا داشــتند.
تئاتــر «روز باشــکوه آقــای گورکــن» هــم
در تــاالر محــراب در حــال اجراســت11 .
مددجــو در ایــن تئاتــر کار میکننــد کــه از ایــن
تعــداد  5نفــر آزاد شــدند و  6نفــر هنــوز در
حبــس هســتند .طراحــی موســیقی ،افکــت
و پروژکشــن ،پوســتر و ســازندههای دکــور
توســط افــرادی کــه هنــوز در حبــس هســتند
صــورت گرفتــه اســت.
«روز باشــکوه آقــای گورکــن پارســال در
هفدهمیــن جشــنواره تئاتــر زندانهای کشــور
بــه میزبانــی تهــران در بــرج آزادی اجــرا شــد
و توانســت مقــام دوم طراحــی صحنــه و
مقــام ســوم کارگردانــی را بگیــرد .حبــس دو

مددجــوی بازیگــر و یکــی از مدیــران صحنــه
ایــن تئاتــر بــه دلیــل انجــام دادن کار فرهنگــی
در دی مــاه ســال گذشــته توســط قاضــی شــان
بخشــیده شــد و آزاد شــدند.
ëëمعیارتاندرانتخابمددجوهاچهبود؟
انتخــاب مددجوهــا شــکل متفاوتــی دارد.
در جشــنواره کــودک و نوجــوان همــدان
از مددجوهــای کانــون اصــاح و تربیــت
انتخــاب شــدند .در تئاتــر «روز باشــکوه
آقــای گورکــن» از مددجوهــای ندامتــگاه
تهــران بــزرگ اســتفاده شــد کــه جرایــم شــان
ســرقت ،کالهبــرداری و مالخــری بــود .نحــوه
انتخــاب از طریــق کشــف اســتعداد و تســت
بــود کــه اســتعداد اولیــه را بــرای بازیگــری
دارنــد یــا نــه .تمریناتــی بــرای آمــوزش اصــول
اولیــه بازیگــری داشــتیم و در بخشهــای
کارگردانــی و طراحــی کالس برگزار کــرده و در
حیــن آمــوزش متنــی انتخــاب شــد و رویــش

از محدودیتهــا در بحــث حضــور خانمهــا
در تئاتــر وجــود دارد؛ بخاطــر همیــن بیشــتر
بــه ســراغ متنهایــی میرویــم کــه بشــود بــا
بازیگــران مــرد بــه روی صحنــه ببریــم.
گــروه آیینــه زمــان ،گــروه هنــری آویــن و
انجمــن داوطلبــان خدمــات اجتماعــی ،بــا
گــروه نمایــش مجتمــع ندامتــگاه تهــران
بــزرگ همــکاری دارنــد و افــراد مختلــف در
کارهــای هنــری با آنهــا همکاری میکننــد .در
کار روز باشــکوه آقــای گورکــن از ایــن گروههــا
مشــورت و کمــک گرفتیــم.
مثــاً کاری کــه مــا در کانــون اصــاح و تربیــت
داشــتیم و بــه جشــنواره بینالمللــی تئاتــر
کــودک و نوجــوان همــدان راه پیــدا کــرد
داســتانش به حــال وهوای زندگــی مددجوها
نزدیــک بــود ولی «روز باشــکوه آقــای گورکن»
از تولــد ،زندگــی و عشــق صحبــت میکنــد.
ایــن کار عــاوه بــر بلیــت فروشــی ،کمــک

شــانس برابــر بــرای حضــور در دیگــر
جشــنوارهها دارنــد.
ëëبــا توجــه بــه اینکــه در زندانهــا
محدودیتهاییهستبرایفعالیتهای
هنــری ،بــرای مجــوز و امکانــات مشــکلی
ندارید؟
بــرای فعالیتهــای هنــری همــکاری
و امکانــات فراهــم اســت.رزومه کار
نشــان میدهــد کــه در ایــن چنــد ســاله از
حمایــت برخــوردار بودیــم و توانســتیم در
جشــنوارههای معتبــر اجــرا داشــته و اجــرای
عمومــی بــرای تئاتــر بگیریــم .امیدواریــم
رونــد فعالیتهــای هنــری در ندامتگاههــا
ادامــه داشــته باشــد.
فعالیتهــای هنــری بــرای مددجوهــا بســیار
مفیــد اســت .بــا روی آوردن مددجوهــا بــه
کارهــای هنــری و فرهنگــی دریچـهای بــه روی
آنهــا بــاز میشــود و میتواننــد بــا آدمهایــی

س ـیدی کارش در زمــان اجــرا پخــش م ـی
شــود.طراح پوســتر و بروشــور هــم همینطــور
هنــوز در حبــس هســتند.
دســته دوم کســانی هســتند کــه قبــاً زندانــی
بودنــد و اآلن آزاد شــدند .بازیگــران تئاتــر«روز
باشــکوه آقــای گورکــن» پارســال بعــد از
تحمــل حبــس شــان آزاد شــدند و دســته
ســوم افــرادی هســتند کــه در ایــن کار نیســتند
و در نمایــش اولیــور توئیســت در جشــنواره
تئاترکــودک و نوجــوان همــدان شــرکت
کردنــد و بــا وثیقــه بــه همــراه یــک مراقــب از
زنــدان خــارج شدند.دســته چهــارم کســانی
هســتند کــه وثیقــه میگذارنــد و مرخصــی
میگیرنــد بــه اصطــاح بــه ایــن افــراد
مرخصــی رو میگوینــد .هــر زندانــی در
مــاه  5روز حــق مرخصــی دارد و قاضیهــا
همــکاری میکننــد و در جشــنوارههای هنــری
بــه مددجوهــا مرخصــی میدهنــد.

تمریــن کردیــم.
ëëجــدا از مســائل تربیتــی ،مددجوها بعد
از آزادی توانســتند جــذب گروههای تئاتری
دیگرشوندوکسبدرآمدکنند؟
خیلــی از ایــن مددجویانــی کــه در تئاتــر
همــکاری دارنــد قبــاً اصــاً بــه تئاتــر نرفتــه
بودنــد و تجربــه بازیگــری نداشــتند .حضــور
شــان در برنامههــای فرهنگــی ،عاملــی
شــد تــا آنهــا بــه ســمت یــک حرفــه روی
بیاورنــد و از ایــن راه درآمــدی کســب کننــد.
بســیاری از ایــن مددجویــان بعــد از آزادی
در مجموعههــای فرهنگــی زیــر نظــر ارشــاد
مشــغول بــه کار شــدند و از طریــق تئاترهایــی
کــه مــن مدیریــت کــردم بــا گروههــای تئاتــری
دیگــر آشــنا شــدند.
ëëتئاترهایی که انتخاب میشوند برای اجرا
بیشتر در چه موضوعاتی است؟ آیا به جرم
ومسائلزندانیانمیپردازد؟
عناویــن متفــاوت اســت .در حــوزه مســائل
زندانیــان هــم برنامههایی داشــتیم .یکســری

هزینــه از طــرف مرکــز هنرهــای نمایشــی
دریافــت کــرده اســت و تــا  24اســفند روی
صحنــه مــیرود.
ëëگفتید که در جشــنواره تئاتر فجر هم اجرا
داشتید به چه نحو توانستید به جشنواره راه
پیداکنید؟
جشــنواره تئاتــر فجــر بخشــی بــه نــام کارهــای
برتــر جشــنوارهها دارد.خــود ســازمان زندانهــا
هم جشــنواره تئاتر مستقلی دارد و هفدهمین
دورهاش ســال گذشــته برگزار شــد .تئاتر«املت
بــا گوجــه ایرانــی» بــه جشــنواره تئاتر فجــر رفت
و چنــد نوبــت اجــرا گرفــت.
همــه ندامتگاههــای کشــور کارشــناس هنــری
دارنــد و گروههــای مختلــف هنــری را تربیــت
کــرده تــا در حوزههــای مختلــف هنــری
فعالیــت کنند.ایــن گروههــا در جشــنواره
تئاتــر زندانهــای کشــور کارهــای شــان را ارائــه
میکننــد و بعــد گروههــای برتــر میتواننــد
در جشــنوارههای معتبــر هنــری رقابت کنند.
تمــام گروههــای هنــری در شهرســتانها

بیــرون زنــدان ارتبــاط بگیرنــد و شــانس ورود
بــه گروههــای هنــری در خــارج از زنــدان پیــدا
کننــد .مددجوهــا تــا بــه حــال تجربــه برخــورد
اینچنینی با افراد فرهنگی و هنری نداشــتند.
ســطح فکر و ادبیات شــان متفاوت میشــود.
ایــن افــراد گاهــی دارای تنشهایــی هســتند
و بــا کار هنــری در قســمتهای مختلــف بــه
آرامــش روحــی میرســند و از تنشهــای
دیگــر دور میشــوند؛ طبیعتــاً چنیــن
بســترهایی باعــث کاهــش جرایــم میشــود.
ëëبــا توجه بــه اینکــه مددجوهــا جرمی را
مرتکــب شــدند ،بــرای خــروج از زنــدان و
حضــور در اجراهــای خــارج از زنــدان چــه
تدابیریاندیشیدهمیشود؟
مددجوهایــی کــه در کارهــای هنــری حضــور
دارنــد بــه چنــد دســته تقســیم میشــوند.
یــک دســته افــرادی کــه در داخــل زنــدان
هســتند.مثالً فــردی کــه موســیقی نمایــش
«روز باشــکوه آقــای گورکــن» را ســاخته هنــوز
آزاد نشــده اســت .موســیقیاش را ســاخته و

ëëآیا در شــاخههای دیگر هنری با مددجوها
یشود؟
کارم 
بلــه ســازمان زندانهــا در زمینــه موســیقی،
نقاشــی ،کاریکاتــور و حجمســازی کــه
جشــنواره داخلــی دارد ،مســابقه دارد.
آموزشهــای هنــری توســط کارشــناس
هنــری مدیریــت میشــود و رشــتههای
مختلــف هنری توســط مددجوهــای هنرمند
کــه کار را بلدنــد بــه صــورت گروهــی آمــوزش
داده میشــود .در بعضــی کارهــا هــم مثــل
تئاتــر چــون مــدرک مرتبــط بــا کارگردانــی
تئاتــر دارم بــرای آمــوزش خــودم ورود
میکنــم.
ëëدر برنامههــای هنــری مثــل تئاتــر «روز
باشــکوه آقای گورکن» تماشاچیها اطالع
دارندکهکارتوسطمددجوهااجرامیشود؟
بلــه در پوســتری کــه طراحــی شــد تمــام
اطالعــات مربــوط بــه نمایــش آورده شــده و
مشــخص اســت بازیگــران و عوامــل تئاتر چه
کســانی هســتند.

