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در شب ســرد 21 بهمن ماه، تاالر 
وحدت میزبــان اختتامیــه 38امین 
جشــنواره تئاتر فجر با اجرای مهدی 
سلوکی بود. در شبی که وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی سخنرانی نکرد و پس 
از گذشت نیم ساعت سالن اختتامیه را 
ترک کرد. در عوض این نوید محمدزاده و 
سیدمحمد مساوات بودند که سخنرانی 
کردنــد و بابــت جایزه هایشــان ابراز 
خشنودی. نوید محمدزاده جایزه ویژه 
بازیگری مرد را از آن خودش کرد و گفت 
این جایزه از جایزه ونیز برایش باارزش تر 

است؛ چون او یک تئاتری است.
محمد مســاوات هم کــه برنده 
دو جایــزه بهترین متــن و بهترین 
کارگردانی شــد گفت که کام تلخش 
از انصراف ها با این جایزه شیرین شده 
است و تأکید کرد کاش پسیانی و صابر 
ابر در جشــنواره می بودند و آن را رها 

نمی کردند. 
جایزه بزرگ ایــن بخش به نمایش 
»بیگانه در خانه« به کارگردانی محمد 

مساوات از تهران اهدا شد.
اما پیش از این جوایز تا جایی که وزیر 
در سالن بود، او به همراه حمید قبادی، 
شــهرام کرمی و نادر برهانی مرند برای 
تجلیل از چهار چهره شاخص این دوره 

روی صحنه حضور پیدا کردند.

آرزوهای شیرین حسین عاطفی
حسین عاطفی متنی را به این شرح 
قرائت کرد: »نه آبان، نه آذر، نه دی بلکه 
زاده مهرم، پــس از مدت ها دوباره روی 
صحنه ایســتادم، این بار برای جشن 
تئاتر؛ تئاتری که از صلح و عشق می گوید 
و زندگی بهتــری را می طلبد. از جهان 
هستی سپاسگزارم که با ودیعه گذاشتن 
کمی خالقیت هنری در من امکان این 
را فراهم آورده تــا بتوانم در تئاتری کار 
کنم که از دروغ بیزار است، از فریب بیزار 
است، از تک جنســیتی، تک صدایی و 
تبعیض بیزار است. در تمامی سال های 
فعالیتم از همه آموختم از اســتادان، 
دانشــجویان دانشــکده هنرهــای 
دراماتیــک، از مردمان میدان شــهدا. 
با بــازی در دو نمایش بــه همراهی دو 
کارگردان شریف ایران، دو دوره تاریخی 
را تجربه کردم که در زندگی من بسیار 
تاثیرگذار بود، بــا »محاکمه ژاندارک« 
در کنار رکن الدین خسروی و »گالیله« 
زنده یاد حمید سمندریان اما هیچکدام 
مجوز اجرا نگرفت.«  حسین عاطفی ابراز 
امیدواری کرد زنده بماند تا سالنی به نام 
عصمت صفوی و بانو لرتا و جمیله شیخی 

نامگذاری شود. 
کریم اکبری مبارکه با لحنی بغض 
آلــود گفت: »مــن خــودم را مدیون 
هنرمندانی چون اســتاد سمندریان، 
دکتر کوثر، گلشیری و حسین پرورش 
هستم که امشــب در بین ما نیستند، 
من به راحتی به اینجا نرسیدم، 50 سال 

زحمت کشیدم و امشــب جزو یکی از 
بهترین شب های زندگی من است.«

 مهدی لزیری هم در سخنانی گفت: 
»امشب همه خاندان تئاتر با پدر خانواده 
کنار هم هستند، ما از آغاز خاکمان را با 
آردبیز ریختند و بــا روح ملکوتی اندود 
کردند و کوزه ای ساختند که این کوزه 
آب گوارا، صاف و پــاک را می طلبد اگر 
کوزه ترک بردارد، نه آب می ماند نه آبرو. 

باید همواره باهم باشیم.«
 آندرانیک خچومیان هم بیان کرد: 
»من از دوستانی که جشنواره تئاتر فجر 
را برگزار کردند تشــکر می کنم، من در 
طول روزهای برگزاری جشنواره شاهد 
بودم بسیاری از جوانان فعال و عالقه مند 
کار می کردند و خیلی عالقه مند بودم 
تا در مراسم حضور داشته باشم و بتوانم 
برایشان دست بزنم. واقعیت این است 
که در سال های اخیر بسیاری از جوانان 
به حوزه تئاتر وارد شده اند، این جوانان 
عاشــق تئاتر هســتند و از مسئوالن 
می خواهم امکانــات الزم را در اختیار 
آنها بگذارند چون آنها هستند که فردا 

را می سازند.«
اهوازی های پرهیاهو

در بخش بازیگری زن، لوح تقدیر و 
جایزه نقدی به »آرزو عبدالهی« برای 
نمایش »باق وحش« از شــهر کرد و 
»یلدا عباســی« بــرای نمایش های 
»مارلون برانــدو« و »کمیته نان« از 
تهران اهدا شــد. تندیس جشنواره، 
دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش 

بــه »رومینا مومنی« بــرای نمایش 
»بیگانه در خانه«  از تهران رسید.

 در بخش بازیگری مرد، لوح تقدیر و 
جایزه نقدی به علی شادمان برای نمایش 
»شاه ماهی« از تهران و »مجید رحمتی« 
برای نمایش »کریم لــوژی« از تهران 
تعلق گرفت. تندیس جشنواره، دیپلم 
افتخار و جایزه نقــدی بهترین بازیگر 
مرد به امیر جدیدی برای نمایش »شاه 
ماهی« از تهران رسید.  یکی از موفق ترین 
نمایش های شــب اختتامیه، نمایش 
مجتبی رستمی فر با نام »همه فرزندان 
مکبث« از اهواز بود. او که خودش تقدیر 
کارگردانــی را دریافت کرده بــود و از 
همسر و فرزندش بابت تمام سختی ها 
سپاســگزاری کرد، در چندین رشته 

تندیس ها را به اهواز برد.
در بخش طراحی حرکت، تندیس 
جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به 
»مجتبی رستمی فر« برای نمایش »همه 
فرزندان مکبث« از اهواز رسید. تندیس 
جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی 
به »ایمان نخلســتانی« برای طراحی 
نور، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 
جایزه نقدی موسیقی به »بهفر کایدی«، 
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه 
نقدی گریــم به »فاطیمــا حزباوی«، 
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه 
نقــدی طراحی صحنه بــه »مجتبی 

رستمی فر« رسید.
امسال هم مشــهدی ها دست پر به 
شهر خود بازگشتند. جایزه ویژه هیات 
داوران در این بخش، شــامل تندیس 
جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی 
به نمایش »ژنتیک« به کارگردانی مهسا 

غفوریان از مشهد اهدا شد.
 در بخش تندیس جشنواره، دیپلم 
افتخار و جایــزه نقدی بــه »علیرضا 
اکبریان« برای طراحی صدای  نمایش 

»بیگانه در خانه« از تهران تعلق گرفت.
 تندیس جشــنواره، دیپلم افتخار و 
جایزه نقدی طراحی لباس هم به »مقدی 
شا میریان« برای نمایش های »مارلون 
براندو« و »تنهــا خرچنگ خانگی الی 
مالفه ها النه می کند اتللو« تعلق گرفت.

در بخــش نمایشنامه نویســی نیز 
»محمد صادق گلچیــن عارفی« برای 
نگارش نمایشنامه »ســی زیف« رتبه 
اول، »مرضیه شاه دادی« برای نگارش 
نمایشــنامه »ابراهیم« رتبــه دوم و 
»مهدی افشار قهرمانی« برای نگارش 

نمایشــنامه  »راهبان مجسمه گچی« 
رتبه سوم را از آن خود کردند.

هنرمندان در میان اجتماع
در بخش تئاتــر خیابانــی نیز، در 
بخش موسیقی، دیپلم افتخار، تندیس 
جشــنواره و جایزه نقدی بــه »احمد 
صمیمــی« و »امیرمحمــد انصافی« 
برای موسیقی نمایش »دست... کاری« 

رسید.
 در بخش طراحی فضا، دیپلم افتخار، 
تندیس جشــنواره و جایــزه نقدی به 
»ســمیه مهری« برای طراحی فضای 

نمایش »سیرک« تعلق گرفت.
 در بخــش بازیگری مــرد، دیپلم 
افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی 
به »سامان شکیبا« برای بازی در نمایش 

»سیرک« و »میمون کشی« اهدا شد.
 در بخش بازیگری زن، دیپلم افتخار، 
تندیس جشــنواره و جایــزه نقدی به 
»مرجان آقانوری« برای بازی در نمایش 

»میمون کشی« رسید.
 در بخش طرح و ایده پردازی، دیپلم 
افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی 
به »مارال ایزدبخش« و »رضا بهرامی« 
برای نمایــش »قهرمان کیســت؟« 
اهدا شــد.  در بخش کارگردانی، دیپلم 
افتخار، تندیس جشنواره و جایز نقدی 
به »ســمیه مهری« برای کارگردانی 

نمایش »سیرک« تعلق گرفت.
دیپلم افتخار و جایــزه ویژه هیات 
داوران به نمایش »قهرمان کیست« تعلق 
گرفت. همچنین جایزه بزرگ و دیپلم 
افتخار این بخش به نمایش »سیرک« به 

کارگردانی سمیه مهری اهدا شد.
ستاد برگزاری جشــنواره هم از اثر 
»تنها یک زمین داریــم«، یکی از آثار 
مهمان بخش نمایش هــای خیابانی 

تقدیر به عمل آورد. 
رادیو تئاتر و چند جایزه

حضــور نــادر برهانی مرنــد که از 
هنرمندان خوشنام رادیو است، منجر 
به پروبال گرفتن بخش رادیو تئاتر شد. 
در این بخش نیــز  در بخش افکت زنده 
دیپلم افتخار و جایزه نقدی به »نرگس 
موســی پور« برای نمایــش رادیویی 
»عروس فــراه« از تهران اهدا شــد. در 
بخش تهیه کنندگی دیپلــم افتخار و 
جایزه نقدی به »امیر هوشــنگ کریم 
نیا« برای تهیــه کنندگی نمایش های 
رادیویی »کســوف« و »آهسته با گل 

سرخ« از تهران رسید.

در بخش بازیگری زن، دیپلم افتخار 
و جایزه نقدی به »اُم البنین کوهستانی« 
بــرای بــازی در نمایــش رادیویــی 
»گروهبان« از بیرجند تعلق گرفت.  در 
بخش بازیگری مرد دیپلم افتخار و جایزه 
نقدی به »بهرام سروری نژاد« برای بازی 
در نمایش رادیویی »رهایی در بند« از 

تهران رسید.
 در بخش کارگردانی، لوح تقدیر به 
»حمیدرضا سلحشور« برای کارگردانی 
نمایش رادیویی »گروهبان« از بیرجند 
اهدا شد. دیپلم افتخار و جایزه نقدی هم 
به »داریوش شهبازی« برای کارگردانی 
نمایش رادیویی »کســوف« از تهران 
رسید. در بخش نمایشــنامه نویسی، 
دیپلم افتخار و جایزه نقدی به »سمیه 
محسنی نیک« برای نگارش نمایشنامه 
رادیویی »گروهبان« از بیرجند تعلق 
گرفت. در بخــش رادیوتئاتر برگزیده، 
دیپلم افتخار و جایزه نقدی به نمایش 
رادیویی »آهسته با گل سرخ« از تهران 
به کارگردانی »شیرین سپهراد« تعلق 

گرفت.
بخش های جنبی

جشنواره تئاتر فجر دارای چند بخش 
جنبی غیرتئاتری در حــوزه گرافیک 
است. در بخش مسابقه عکس تندیس 
جشــنواره به »کیارش مسیبی« برای 
عکاسی از نمایش »لولتیا نسخه 12« 
اهدا شــد. در بخش پوستر نیز تندیس 
به »مریم برادران«  برای طراحی پوستر 
نمایش »کنتر باس« رســید. برگزیده 
بخش مســابقه اقــالم تبلیغاتی نیز 
»محمدباقر کشاورز کرمانی« برای تیزر 

نمایش »برف« بود.
در بخش جنبی به عــالوه فجر لوح 
تقدیر و جایزه نقدی به »مهدی کیهان 
نژاد« و »فردین افشار فر« به نمایندگی از 
گروه نمایش »مانداب«، فرانک فروتن« 
به نمایندگی از  نمایش »مثل خاراندن 
زخم بعــد از خوب شــدن« و »متین 
اوجانی« به نمایندگی از گروه نمایش 

»رهایی از شائولین« رسید.

گزارشی از اختتامیه جشنواره تئاتر فجر

شب سرد، تاالر وحدت و تندیس های برنزی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

برنامه جدید تاالرهای نمایشی 
تئاتر شهر اعالم شد

 در تــاالر قشــقایی 
چنــگ  خر تنهــا  «
خانگــی الی مالقه هــا 
خانه می کنــد، اتللو« به 
نویسندگی و کارگردانی 

ابراهیم پشت کوهی از روز چهارشنبه 23 بهمن ماه 
ســاعت 19 با مدت زمان 100 دقیقه قیمت بلیت 
40 هزار تومان اجرای خــود را آغاز می کند. در این 
نمایش اصغر همت، ناهید مسلمی، غالمرضا فرج 
زاده، ایمان اشراقی، مسیح کاظمی، منصور صوفی، 
گاتا عابدی به عنوان بازیگــر حضور دارند. نمایش 
»سه شنبه های لعنتی« به نویسندگی و کارگردانی 
محمدمهدی خاتمی نیز از روز یکشنبه 27 بهمن ماه 
ســاعت 19:45 به مدت زمــان 65 دقیقه، قیمت 
بلیت 35 هزار تومان و بازی محســن افشار، مانلی 
حسین پور، سروش طاهری، شــهرام مسعودی، 
اتابک نادری، نســرین نکیســا در تاالر سایه روی 
صحنه می رود. »یه گاز کوچولو« نیز دیگر نمایش 
جدید تاالر سایه به نویســندگی فرزانه سهیلی و 
کارگردانی فقیهه سلطانی است که از روز دوشنبه 
28 بهمن ماه ساعت 18، به مدت زمان 70 دقیقه 
و قیمت بلیت 35 هزار تومان اجــرای خود را آغاز 
می کند. )به ترتیب حــروف الفبا( گیلدا حمیدی، 
شهروز دل افکار، افشین غیاثی، مهسا مهجور، نورا 
هاشمی در این نمایش به عنوان بازیگر حضور دارند. 
در کارگاه نمایش نیز نمایش »الویرا 2020« نوشته 
بریژیت ژاک، کارگردانی بابک کریمی و بازی بابک 
کریمی، مهدخت موالیی، آریا تقی پوریان، علیرضا 
مجیــدی  از روز 27 بهمن ماه اجرای خــود را آغاز 
می کند. این نمایش از تاریخ یاد شده ساعت 18 به 
مدت زمان 60 و قیمت بلیت 25 هزار تومان پذیرای 

مخاطبان است.
    

 اجرای پرفورمنس 
»کابوس ها و آینه« در میالن

ســمی  قا م  ا ر آ
پرفورمنس »کابوس ها 
و آینــه« را در مــوزه 
فرهنگ های جهان اجرا 
می کند. این پرفورمنس 

دومین اثر آرام قاسمی پس از پرفورمنس »مرز« 
اســت که در موزه فرهنگ های جهان »مودک« 
در شــهر میالن ایتالیا، روزهای 13 فوریه )24 
بهمن( و 2 آپریل )13 فروردین 99( اجرا می شود. 
»کابوسها و آینه« زبان شــعر، حرکت معاصر و 
مالتی مدیا را در هم می آمیزد و با بیانی مینیمال، 
ترس، انحالل و نابودی انسان معاصر را در هجوم 
واقعیتهای کابوس وار به تصویر می کشد. قاسمی 
خود کارگردانی این پرفورمنس را بر عهده دارد. 
لیست کامل عوامل این نمایش عبارتند از شاعر 
بیتا ملکوتی، مترجم ائوال مندل، موسیقی آنکیدو 
دارش، طراحی لباس مهناز سید اختیاری، صدا 
آلیچه بتینلی و پائوال مندل، روابط عمومی ایلیا 

شمس.
    

قطب الدین صادقی آنتیگونه ای 
مدرن روی صحنه می برد

قطب الدین صادقی 
مــدرس، نویســنده و 
کارگردان تئاتــر درباره 
تازه تریــن فعالیتش به 
خبرنگار مهر گفت: قصد 

دارم از روز شنبه 19 بهمن ماه نمایش »آنتیگونه« 
را در تماشاخانه شــانو به صحنه ببرم. این نمایش 
رویکردی کامال مدرن به داســتان آنتیگونه دارد و 
با یک داینامیک و پویایی در میزانســن، بازی ها و 
تصاویر صحنه ای اجرا می شود تا بتواند هم مفهوم 
را زنده کند و هم از لحاظ بصری و زیبایی شناســی 
تاثیرگذار باشــد. وی افزود: این نمایش برگرفته از 
نمایشــنامه »آنتیگون« ژان آنوی است که دچار 
تغییرات بسیاری شده است و چندین صحنه به آن 
اضافه و کم شده و تغییرات اساسی کرده است. در واقع 
یک متن جدید نوشته شده که نه متعلق به سوفوکل 
اســت نه ژان آنوی. متن جدید کالسیک نیست و 
اثری کامال مدرن است چون این روزها اگر نمایشی 
رویکرد مدرن نداشته باشد مخاطبان کمتر تصاویر 
خودشان را در آن کار می بینند و کمتر ارتباط فکری 

با کار برقرار می کنند. 

اخبار نمایش

سید حسین رسولی

کتاب های »پوست سیاه، صورتک های سفید« )1967( و 
»نفرین شدگان زمین« )1968( نوشته  فرانتس فانون مبدأ 
نظریه پسااسعتماری هستند. فانون به سوژه مستعمراتی، هم 
در مقام سوژه و هم در مقام استعمار شده توجه فراوان دارد و 
بهره گیری وی از رویکرد روان کاوانه، نشانگر سهم عمده   او در 

تکامل نظریه  پسا استعماری است. 
فانون »استعمار شــده« را همواره در جایگاه »دیگری« 
قرار می دهد که نمی تواند نقش »خــود« را به عهده بگیرد و 
ترسیم کند. کتاب »شرق شناســی« به نویسندگی ادوارد 
سعید هم دیگر اثر مهم این نظریه اســت. سعید در رویکرد 
پسااســتعمارگرایانه خود به گونه ای بر »هویت فرهنگی« 
جوامع مستعمره انگشت می گذارد و به این پرسش می اندیشد 
که آیا می توان »هویت ملی« خود را که سال ها به پس زمینه 
رانده شده است به صحنه آورد و آن را پرورش داد؟ نویسندگان 
نظریه پسااسعتماری در آثار خود به مسائلی چون جنسیت، 
هویت، نژاد، نژادپرستی و قومیت می پردازند و در پی برساخت 
هویتی ملی و در عین حال پسااستعماری هستند. تقابل خود 

و دیگری در این نظریه گاه با اصطالحاتی متفاوت مانند مرکز 
و حاشیه و غالب و سرکوب شده بیان می شود. البته سیمون 
دوبووار برای بیان عدم توازن میان قدرت مــرد و زن از این 
اصطالحات در کتاب »جنس دوم« )1949(  بهره برده است. 
ســیمون دوبووار این عقیده را مطرح می کند که مرد سوژه 

است و زن دیگری. 
نویســندگان هنری پیرو این نظریه برای احیای هویت 
منزوی شده دست به بازنویسی آثار نویسندگان استعماری 
هم زده اند. آثاری که در گذشته تصویری ناخوشایند از مردم 
استعمارشده ترســیم کرده اند و آنان را به شکل انسان های 
فرومایه و بدوی به تصویرکشــیده اند. بــرای نمونه، ویلیام 
شکسپیر در نمایشــنامه »طوفان« فردی به نام پراسپروی 
ایتالیایی را در برابر کالیبان سیاهپوســت قــرار می دهد و 
کالیبان را به شدت بی فرهنگ نشان می دهد. ادوارد سعید 
در شرق شناسی، شــرق را دارای تاریخ، سنت و زبان خاص 
خود می داند اما می گوید این جغرافیای فرهنگی باید برای 
حضور بخشیدن به خود از زبان بیگانه سود بجوید و به شکلی 
بســیار آکادمیک با غربیان وارد گفت وگو  شــود. این شیوه 
»استعمارزدایی بومی« نامیده می شود. ما به خوبی می توانیم 

با داستان ها و اندیشه های بومی خود در برابر تئاترهای دیگران 
کار کنیم به شرطی که اجازه کار آزاد و خالقه داده شود. امسال 
نمایش های خوبی چون »متساوی الساقین« به نویسندگی 
و کارگردانی عمادالدین رجب لو از گرگان و »باق وحش« به 
نویســندگی فراز مهدیان دهکردی و کارگردانی امیربهاور 
اکبرپور دهکردی از شهرکرد در جشنواره بودند  که رسانه ها 
به آنها پرداختند ولی به تعداد زیادی از آثار شهرستانی دیگر 

توجه نشد. 
گروه های تهرانی به خوبی از رسانه ها استفاده می کنند ولی 
گروه های شهرستانی این امکان را نداشتند ولی برخی تالش 
کردند تا کمک شان کنند. ما باید بتوانیم فرصت ها و امکانات 
مســاوی را برای همه از جمله فرودســتان مهیا کنیم. باید 
تهیه کنندگانی داشته باشیم و کمپانی هایی را شکل بدهیم 

تا از تئاتر حمایت شود و در نهایت توسعه پیدا کند. اینگونه 
است که می توان آثاری با کیفیت تر در جشنواره داشت و حتی 
خواهیم توانســت آثار فرهنگی را به کشورهای دیگر صادر 
کنیم. اگر از زاویه دید پسااستعماری به فضا نگاه کنید متوجه 
می شوید که باید آثاری با کیفیت و با توجه به فرهنگ بومی و 
ملی خودمان تولید کنیم تا حرفی برای گفتن داشته باشیم 
نه اینکه تقلید صرفی از تئاترهای غربی داشته باشیم چون 

تعداد محدودی از کارهای جشنواره امسال تقلیدی بودند. 
مهم ترین عامل فرهنگ، زبان اســت و بایــد بتوانیم از 
زبان های بومی هم بخوبی بهره بگیریم. نمایش های »بیگانه 
در خانه« به کارگردانی سید محمد مســاوات و »است« به 
کارگردانی پرنیا شــمس، به راحتی می توانند به کشورهای 
دیگر بروند و اجرا داشته باشند چون به زندگی روزمره ایرانی 
توجه دارند. نمایش های »متساوی الساقین« و »ننه مده آ« 
هم اینگونه بودند. کیفیت برخــی از اجراها خیلی خوب بود 
ولی تعدادی از آنها حرفی برای گفتن نداشتند و امیدواریم 
جشنواره سال آینده از این کارهای بدون دغدغه خالی بشود. 
مهم این است که موضوع و فرم مشخصی در جشنواره مد نظر 
قرار بگیرد و گروه ها هم بتوانند پیش از جشنواره در کارگاه ها 
و نشست هایی درباره آن فرم و محتوا شرکت کنند و در نهایت 
شاهد اجراهای مورد توجهی باشــیم چون باید تئاترهایی 
نسبت به جامعه اکنون و فرهنگ معاصر خود تولید کنیم؛ چه 

از نظر فرم و چه از منظر محتوا.

نگاهی از زاویه دید پسااستعماری به نمایش های جشنواره تئاتر فجر۳۸

خود در برابر دیگری

یادداشت

نوید محمدزاده جایزه 
ویژه بازیگری مرد را از آن 

خودش کرد و گفت این 
جایزه از جایزه ونیز برایش 

باارزش تر است؛ چون او 
یک تئاتری است
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