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اخبار نمایش

از سوى دبیرخانه مشخص شد
نمایش های ایرانی بخش 

بین الملل جشنواره تئاتر فجر

هفت نمایش ایرانی به بخش مسابقه  تئاتر 
بین الملل سی وهفتمین جشنواره بین المللی 
تئاتر فجــر راه پیدا کردند. بــه گزارش روابط 
عمومی این جشــنواره، قطب الدین صادقی، 
اردشیر صالح پور و عطااهلل کوپال گروه انتخاب 
این بخش، از میــان آثار رســیده هفت اثر را 

شایسته راه یابی به مرحله  نهایی دانسته اند.
 اسامی این هفت نمایش به ترتیب حروف 

الفبا به شرح زیر است:
1.»ابلومــوف« بــه کارگردانی ســیاوش 

بهادری راد از تهران
 2.»اســتیو جابز« بــه کارگردانی مهران 

رنجبر از تهران
3.»او« به کارگردانی آرش دادگر از تهران

4.»دســتورالعمل های پرواز برای خدمه و 
خلبان« به کارگردانی فرهاد فزونی از تهران

5.»مادر« بــه کارگردانی مجید کاظم زاده 
مژدهی از رشت

6.»مرگ و پنگوئن« بــه کارگردانی پیام 
دهکردی از تهران

7.»نمایش« به کارگردانی مســعود )علی 
اکبر( حق پناه از آمل مازندران

گفتنی اســت ســی وهفتمین جشنواره 
بین المللی تئاتر فجر به دبیــری نادر برهانی 
مرند از 22 بهمن تا 4 اسفند برگزار خواهد شد.

    
بازیگران نام آشنا به جشنواره  
سی و هفتم تئاتر فجر می آیند

به گزارش روابط عمومی سی وهفتمین جشنواره  
بین المللی تئاتر فجر، در جشنواره  سی وهفتم در 
کنار بازیگران جوان و خوش آتیه ای که شاید هنوز 
چندان برای عالقه مندان به تئاتر شــناخته شده 
نباشد، زنان و مردان هنرمندی در عرصه بازیگری 
نیز حضور دارند که نام شان و آن چه بر روی صحنه 
می سازند نه تنها اهالی تئاتر که عامه مردم را نیز به 

سالن می کشاند. 
بر همین اساس جشنواره سی وهفتم در بخش 
»مسابقه بین الملل« شــاهد حضور چهره هایی 
چون پیام دهکردی در نمایش »ابلوموف«، فاطمه 
معتمدآریا، حمیدرضا آذرنگ و علی سلیمانی در 
نمایش »خنکای ختم خاطــره«، پگاه آهنگرانی 
در نمایش »دستورالعمل های پرواز برای خدمه و 
خلبان«، حسین پاکدل و مارال فرجاد در نمایش 
»وقتی خروس غلط می خواند« و آتیال پسیانی،  نگار 
جواهریان،  پانته آ پناهی هــا در نمایش »نام بُرده« 

است.
پســیانی هم چنین در این بخــش با نمایش 
»طناب« روی صحنه می رود، نمایشی که رامین 
ناصرنصیر و علی شادمان نیز در آن حضور دارند. 

در بخش »مســابقه ایران دو« سی وهفتمین 
جشــنواره  بین المللــی تئاتــر فجــر نیــز به 
نام هایی چــون رضا بهبودی در »خــرده نان«، 
مســعود کرامتــی، بهنــاز جعفــری و احمد 
ســاعتچیان در»شــازده کوچولو« و هومــن 
حاجی عبداللهی در »تناســخ، سه تا سی وپنج 
تومــن« برمی خوریم. در بخش مهمــان نیز نام 
ســه زن؛ رویا تیموریان، مریم ســعادت و مائده 
طهماسبی است که در نمایش »خانه برناردا آلبا« 

اثر علی رفیعی جلب توجه می کند.
در میان نمایش هایی که به مناســبت »چهل 
سالگی انقالب اسالمی« روی صحنه می روند هم 
می توان از بازیگرانی چون فریبا کوثری، میترا حجار 
و سام قریبیان در نمایش »آهسته با گل سرخ« به 
کارگردانی هادی مرزبان و حضور میر طاهر مظلومی 

در یکی از نمایش های رادیویی نام برد. 
در بخش »مسابقه ایران یک«، »تئاتر خیابانی«، 
»دیگرگونه های اجرایی« و »نمایش های رادیویی« 
نیز پیشکســوتان و جوانانی حضور دارند که بازی 
هر کدام بی شک در درخشــان تر شدن اجرایی که 

خواهیم دید موثر است.

آذر فخرى، روزنامه نگار

نویســنده و کارگردان: امیررضا 
کوهستانی

بازیگران:لیلی رشــیدی، سعید 
چنگیزیان، مونا احمدی

اغلب ما کــه روزگاری دانش آموز 
بوده ایم، عشــق و عالقه به یکی دوتا از 
معلم های مان را تجربه کرده ایم و به خاطر 
همین عشق و عالقه، به خاطر آن معلم 
خوب و حتی عالی درس خوانده ایم تا 
او را از خودمان راضــی کنیم. تا در نگاه 
او دیده شــویم. اما البته همیشه بر سر 
راه این عشــق کودکانــه و معصومانه، 
موانعی بوده اســت؛ »نظام« آموزشی 
ما معموال این عشق و کشش و جذبه را 
برنمی تابد. در هیچ نوعش برنمی تابد. و 
البته این برنتابیدن عشق، تنها مختص 
»نظام« های حاکم بــر جامعه بیرونی 
نیســت، ما در خانواده نیز از عشق منع 
می شویم؛ عشــق آن حس شیطانی و 
نفرین شده ای است که آرامش و آسایش 
را از آدمی می گیرد و قلب را به تپش های 
ناروا وامــی دارد، پس تمــام آن چه بر 
کودکی و نوجوانی و معصومیت ما حاکم 
است و آن  را تحت ســیطره خود دارد، 
مدام عشق را منفور می داند و آن  را نفی 
می کند. تمام ادبیات ما مشحون از ناله ها 
و آه هایی است که از عشق برمی خیزد. 
در جهان اندیشایی ما، عشق یعنی رنج 
و رنج و عشق یعنی خارج شدن از نظم 
و قاعده... یعنــی هنجارگریزی و این را 

جامعه با نظام های حاکمش برنمی تابد.
»بی تابســتان« روایــت عشــق 
معصومانه دانش آموزی است به معلم 
نقاشی اش. و می دانیم که »زنگ هنر« 
و درس »نقاشــی« هرگــز در مدارس 
ما جدی گرفته نشــده اند. هنر و عشق 
این جا بر هم مماس می شوند تا آن نوع 
کوته اندیشی آموزشــی را به نمایش 
بگذارند که دو عنصر مهم زندگی انسان 
را نادیــده می گذارد و بــه آن اهمیت 
نمی دهد. مدرسه را چه کار به هنر و بدتر 

از آن چه کار به عشق!    
»تیبا« دختر دانش آمــوز ابتدایی 
است که عاشق معلم نقاشی اش می شود. 
این معلم البته مرد است و شوهر ناظم 
مدرســه. ما در طول نمایش »امیررضا 
کوهســتانی« هرگز تیبا را نمی بینیم. 
آن چه در »بی تابستان« با آن مواجهیم 
صرفا فضای ذهنی این دانش آموز است. 
ما همه چیــز را از دریچه ذهــن و روان 
این دختربچه عاشق می بینیم و تجربه 
می کنیم.  وقتی داریم وارد سالن نمایش 
می شــویم و در هنگام عبور از راهروی 
سالن، با نقاشی های کودکانه ای مواجه 
می شــویم که از همان ابتدا مــا را وارد 
فضای ناخودآگاه تیبا می کند. ما از این 
گذر با این نقاشی ها عبور می کنیم تا وارد 
فضای ذهنی و ناخودآگاه تیبا شویم، در 
آن جا بنشینیم و صحنه ای را تماشا کنیم 
که نه یک صحنه معمولی نمایش که در 
واقع فضای ذهنی یک دختربچه عاشق، 
یک دانش آموز است. پس با این که هرگز 

تیبا را در صحنه نمی بینیم )او فقط در 
موشن گراف ها و ویدئویی که از او پخش 
می شود دیده می شود(، اما عدم حضور 
او را احساس نمی کنیم. شاید کمی هم 
به این دلیل که ما با تیبا همذات پنداری 
می کنیم. او را و خود را یکی می بینیم و 

حس های او را در خود باز می شناسیم.
این جــا، روبه روی مــا و بر صحنه 
نمایش، حیاط یک مدرســه است یک 
چرخ وفلک است؛ از آن چرخ وفلک هایی 
که روی زمین قرار دارند. و آن پشــت، 
روی دیــوار تصاویر موشــن گرافی از 
نقاشــی های کودکانه پخش می شود. 
معلم نقاشی روی چرخ وفلک نشسته 
و در تاریکی صحنه در حال چرخاندن 
آن است. موسیقی وهمناک با صحنه ای 
که واردش شــده ایم هماهنگ است؛ 
این جا درون ذهن یک آدم است. این جا 
بیرون وجود ندارد. ما وارد تصور و خیال 
یک کودک شــده ایم. معلم نشسته در 
چرخ وفلک مردی اســت که در باتالق 
این فضا گیر افتاده و جز به رها شدن از آن 
به چیز دیگری فکر نمی کند. این معلم 
تمام زندگی اش را یک گیرافتادن دائمی 
می داند؛ گیرافتادن در این مدرســه، 
گیرافتادن در ازدواج با این خانم ناظم. 
او مدام در حال گله کردن است و درپی 
راهی برای فرار کــردن و بیرون آمدن 
از این باتالق. اما ما به عنوان تماشــاگر 
می دانیم که او در گرداب ذهن تیبا هم 
گیر افتاده اســت. او در قصــه و روایت 

ناخودآگاه تیبا هم اسیر است.

یک ناظم مثالی 
و نظام آموزشی پادگانی!

ناظــم مدرســه، نمایاننــده نظام 
آموزشی ظالم و دیکتاتورمآبانه ای  است 
که بر ما حاکم است. این نظام قوانینی 
نوشــته اســت که خود نه تنها مجری 
آن ها نیست، بلکه تا می تواند از زیر آن ها 
درمی رود. این نظام آموزشی باید رایگان 
باشد، اما حاال شهریه دریافت می کند. 
حتی گاهی شهریه اضافی هم می گیرد و 
بر سر آن چانه زنی هم می کند. این ناظم، 
حاکم و مسلط بر همه اموری است که به 
مدرسه مربوط می شود، اما البته بر معلم 
نقاشی که همسر خود اوست، نمی تواند 
هیچ تسلطی داشته باشد. همسر ناظم 
و معلم نقاشــی منزوی و گوشه گیری 
که حتی برای کندن و جداشدن کامل 
از دنیای پیرامونــش گاه هندزفری  در 
گوش می گذارد و برای مدتی ارتباطش 

را با محیــط زندان و یا پــادگان مانند 
مدرسه قطع می کند. این مرد معلمی 
است  که در یک رابطه بیمار همه شوق 
و ذوق و عالیقش از او ستانده شده و به 
جای آن، از او خواســته اند روی دیوار 
مدرسه نقشه های جغرافی نقاشی کند 
و یا شعار بنویسد! در چنین احوالی است 
که مونا، مادر مجرد تیبا وارد می شود و با 
معلم نقاشی سر صحبت را باز می کند؛ 
صحبتی هر چند مشاجره آمیز که گویا 
هر دو دوست دارند به نحوی ادامه پیدا 
کند، به هرحال مرد معلم هنر، از همسر 
ناظم خود خسته و دلزده است. و حتی 
گاهی به ذهن تماشــاگر می رسد که 
چنین مردی چرا با چنــان زنی ازدواج 
کرده است. ذهن تماشاگر ممکن است 
در میان مکالمه مادر تیبا و معلم نقاشی 
به ســمت خیانت و عشق ممنوع برود، 
اما کوهســتانی نه می گذارد تماشاگر 
از نمایش رودســت بخورد و نه نمایش 
از تماشاگر! اگر ما به جوانه زدن عشقی 
ممنوع در دل این دو شــک می کنیم و 
شاید آن را برنمی تابیم هم از آن جهت 
اســت که داریم به روایت های ذهنی 
تیبا گوش می کنیــم و از پنجره نگاه او 
می بینیم... می بینیم که مادر تیبا و مرد 
از عشق می ترســند و از آن می گریزند 
اما تیبا در عشق غرق شده است و در این 
وادی، آسوده گام برمی دارد. تیبا پیش 
از ما از تمام ماجراها و فکرها خبر دارد.  
بیشتر صحنه های نمایش فقط دو بازیگر 
دارد و پیــش از پایان هر صحنه، بازیگر 
صحنه بعد می آید و دقایقی در گوشــه 
صحنه منتظــر می مانــد. در این بین 
عنوان هر اپیزود از نمایش با صدای تیبا 
اعالم می شود. ما در این نمایش در یک 
زمان واقعی و در میان اتفاقاتی رئال قرار 
نداریم. مدام با نوعی تعلیق مواجهیم... 
مدام منتظریم اتفاقی برای تیبای عاشق 
بیفتد.  این انتظار و تعلیق دلهره آور ما را 
میان آسمان و زمین رها می کند. ما دیگر 
تکلیف مان با خودمان هم روشن نیست. 
در یک اپیزود که با بازی ویدئویی تیبا 
مواجهیم و ناظم و مادر تیبا و معلم روی 
چرخ وفلک نشسته اند، نقاش به تیبای 
درون ویدئومی گوید:» تیبا اجازه داری 
چرخ وفلک را بچرخانی اما یادت باشه 
که یک بچه در شکم خانم معلم هست« 
همین دیالوگ بازهم مــا را در تعلیق و 
دلهره فرو می برد. در این انتظار که ممکن 
است اتفاقی برای تیبا که با تمام نیرویش 
چرخ وفلک را می چرخاند یا برای بچه ای 
که در شکم خانم ناظم است بیفتد. ما تا 
آخر نمایش در تعلیق و دلهره و انتظار 

دست وپا می زنیم! 
فصل هاى بازمانده از زندگی

»بی تابســتان« روایت یک ناظم، 
یک نقاش، یک مادر یک کودک و یک 
مدرسه است.روایت  نه ماه از سال یعنی 
ســه فصل که  تابســتانی در آن وجود 
ندارد؛ شاید چون مدرسه ها در تابستان 

تعطیل اند.و شاید چون مدرسه های ما 
با وجود طوالنی بودن زمان تحصیل و 
کش وواکش های بیهوده ای که در نهاد 
خود دارند، هرگز موجب پختگی فرد 
نمی شوند... این سال ها هرگز به زمان بار 

و میوه دهی تابستان نمی رسند.  
»بی تابســتان« نشــان و نمــاد 
هوشمندانه ای است از نظام آموزشی که 
هیچ کمکی به هویت یابی دانش آموزان 
نمی کند. شوروشــوق معلمی و هنر و 
خالقیت را در ضابطه ها و شعارزدگی که 
به صورت شعارهایی که بر درو دیوار بسته 
نوشته می شود ، به سالخی می کشد. در 
حالی که همین مدرسه با در و دیوارش 
باید محل نمایــش خالقیت کودکانی 
باشــد به آن جا سپرده شــده اند. و آن 
میله بدون پرچم در حیاط مدرسه نیز 
تاکیدی است بر این که نظام آموزشی 
ما تا چه نسبت به هویت یابی فرزندان 
خود بی توجه اســت و در نهایت... بله 
تابســتان هرگز فرا نمی رسد... مدرسه 
کهنه و وارفته، واگذار می شود تا به یک 
مرکز تجاری شیک و پر زرق و برق تبدیل 
شــود. این ها همه  بی  آن که خواسته 
باشــیم پیشــگویی از آینده تیره و تار 
برای جامعه ای است که برنامه ای برای 
تربیت کودکان خود نــدارد. کودکانی 
که نه در خانــه، نه در مدرســه و نه در 
ســطح اجتماعی، هیچ عرصه ای برای 
کودکانگی ندارند. مدرسه  »بی تابستان« 
همان جامعه بحران زده ماست. حیاط 
مدرسه، نمایی از روابط انسانی جامعه 
و خانواده ها را به ما نشان می دهد که هر 
کدام درگیر بحرانی هستند. پایه های 
لرزان خانواده ها را نشــان می دهد، از 
بحران روابط سخن می گوید و بغض های 
فروخفته ای که نسل به نسل دست به 
دست می شود را نشان می دهد. از روابط 
پشت پرده در مدارس حرف می زند. از 
نگاه ایدئولوژیکی که بر نظام آموزشی 
سایه انداخته تا حکمرانی پول بر روابط 
کارکنان. معلم هایی که با کارشان بیگانه 
شــده اند و بچه هایی که با محدودیت 
و جداســازی به مثابه یک انسان رشد 

نمی کنند. 

»بی تابستان«، روایتی از بی هویتی نظام آموزشی؛ 

مدرسه یا مرکز تجاری؟

یادداشت

 »بی تابستان« نشان و نماد هوشمندانه اى است از نظام آموزشی که هیچ کمکی به هویت یابی دانش آموزان 
نمی کند. شوروشوق معلمی و هنر و خالقیت را در ضابطه ها و شعارزدگی که به صورت شعارهایی که بر درو دیوار 
بسته نوشته می شود ، به سالخی می کشد. در حالی که همین مدرسه با در و دیوارش باید محل نمایش خالقیت 
کودکانی باشد به آن جا سپرده شده اند. و آن میله بدون پرچم در حیاط مدرسه نیز تاکیدى است بر این که نظام 

آموزشی ما تا چه نسبت به هویت یابی فرزندان خود بی توجه است.

فائزه ناصح، دکتراى روانشناسی عمومی 

آیا تا به حال به مســئله ســفر در زمان فکر کرده اید؟ 
در واقع سفر به آینده یا گذشــته آن قدر برای بشر جذاب 
بوده که مضمون بسیاری از فیلم ها و داستان ها را به خود 
اختصاص داده اســت؛ اما این ایده همیشه در سطح رؤیا و 

تخیل برای بشر باقی مانده است!
 قطعا همه ما دســت  کم یک بار در طول زندگی، با خود 
گفته ایم چه می شد اگر بشر می توانست به گذشته برود یا به 
آینده سفر کند! یا ممکن است در رویاهای خود با سواالتی 
از این دست مواجه شده  باشید که مثال چه اتفاقی می افتاد 
اگر هیتلر در مدرسه هنر قبول می شــد و هنر نقاشی  او از 
طرف اساتید پس زده نمی شــد! یا چه اتفاقی می توانست 
رقم بخورد اگر دیکتاتور های خون خواه و نابودگر دیگری 
همچون هیتلر در دوران جنینی، بند ناف دور گردنشــان 
می پیچید و خفه می شــدند. در حقیقت تاریخ پر است از 

لحظاتی که می توانســت به یک آن تغییر کند و جهان را 
دگرگون ســازد. تئاتر »وقتی خروس غلط می خواند« به 
نویســندگی و کارگردانی علی شــمس همین لحظات را 
که با یک تغییر می توان دگرگونی های عظیم و شــگرفی 
بوجود آورد را به تصویر می کشد. بنابراین ژانر این تئاتر جزء 
سبک های علمی- تخیلی است که قصد دارد مخاطب را در 

بعد دیگری از فضای قواعد انسانی درگیر کند.
داســتان نمایش »وقتــی خروس غلــط می خواند«  
دارای روایتی غیرخطی، آشــفته و خیال انگیز است که با 
برخورداری از دکور آکواریومی خویش نیز تا حدودی وهم 
آلود تصور می شود. متن دارای پیچیدگی های بسیاریست 
که مخاطب ممکن است تا انتهای نمایش قبل از باز شدن 
الیه های مختلف آن، متوجه قصد و نیت اصلی کارگردان از 
کنار هم قرار دادن این همه قاب های زیبا و چشم نواز نشود.

داســتان »وقتی خروس غلط می خوانــد« مربوط به 
پادشاهی است که پس از کشورگشایی های فراوان، قتل 

عام های بسیار و فتح و فتوحات خشونت آمیز و وحشیانه در 
جهان به یکباره تصمیم می گیرد با استفاده از تکنولوژی 
سفر به گذشته، خودش را در جوانی مجبور به خودکشی 

کند و سرنوشت خویش را تغییر دهد.
این نمایش قصــه زندگی دیکتاتور فنیقیه اســت که 
زندگانی او را از دورانی که نطفه اش تشکیل شده تا آینده 
و لحظه سقوط وی به تصویر آمده اســت. بر روی صحنه 
این نمایش شــاه نادم در زمان ها و دوران های مختلف در 
صحنه های خواب و رویا مشاهده می شــود که در دوران 
جوانی مبارزی فعــال در حزب بوده، ذره ذره پیشــرفت 
می کند و تبدیل به پادشــاهی می شــود که دنیا را ویران 
می کند.  این  قصه در چند صحنه جدا از هم روایت می شود 
و در انتهای اجرا مخاطب می تواند تــک تک صحنه ها را 
در ذهن خویش به یکدیگر متصــل کند و متوجه مقصود 

نویسنده شود.
دغدغه و مضمون اصلی این تئاتر از بعد روانشــناختی 
به نمایش درآوردن دو سوی یک زندگی و در واقع یک نفر 
پیش از قدرت و پس از رسیدن به قدرت با بازی دو کاراکتر 
اســت که دو مواجهه دارند  و دقیقا در همان لحظه است 
که یکدیگر را بدون اینکه  از حضور هم آگاه باشــند، درک 
می کنند، در حقیقت مواجهه با خویشتن خویش در قالب 

جایگاه قدرت است. در قالب آدمی قدرتمند و ستمگر  که 
نه برای فهم اشتباهات خویش، بلکه برای اینکه  نامش در 

تاریخ بد نماند، خود را می کشد. 
از بعد روانشــناختی این تئاتر یادآور این نکته اســت 
که اگــر هیتلر بی رحــم را زمانی که نــوزاد و معصوم بود 
می دیدید، حاضر بودید به خاطر جنایاتی که در آینده انجام 
می دهد نابودش کنید؟ یا به نوزادی هیتلر شانسی مجدد 
می دادید؟ درواقع مخاطب را با اگر ها و شاید های بسیاری 
مواجه می کند که هر تصمیم وی می تواند تاریخ کشور را 
متحول سازد؛ به این ترتیب مخاطب با هجمه ای از سواالت 
، تنها رها می شود تا خود به کشــف پاسخ و یافتن راه حل 

بیاندیشد. 
 نمایش این نکته را متذکر می شود که گاه پیچیده شدن 
بندناف در رحم مادر چقدر می تواند برای آرامش و زیبایی 
جهان سودمند باشــد تا زنجیره تباهی و خون خواهی در 
جهان گسســته شــود. زنجیره ای که تنها در قالب سفر 
در زمان می توان بــه آن خاتمه داد؛ با توجــه به نظریات 
روانشناسی می توان گفت بشر فی النفسه در ذات خویش 
تمایل به خشونت ورزی به دیگری دارد و از اینرو مشاهده 
تاریخ و جهان رئالیستی نشــان داده است زنجیره تباهی، 
قتل عام و نابودی هیچ وقت تمامی ندارد مگر در سفر زمان.

نگاهی به نمایش »وقتی خروس غلط می خواند« 

مواجهه با اگر ها 

تابستان هرگز فرا نمی رسد. 
مدرسه کهنه و وارفته، 

واگذار می شود تا به یک 
مرکز تجارى شیک و پر 
زرق و برق تبدیل شود. 

این  پیشگویی آینده تیره 
و تار براى جامعه اى است 
که برنامه اى براى تربیت 

کودکان خود ندارد. 
کودکانی که نه در خانه، نه 

در مدرسه و نه در سطح 
اجتماعی، هیچ عرصه اى 

براى کودکانگی ندارند

»بی تابستان« نشان و نماد 
هوشمندانه اى است از نظام 
آموزشی که هیچ کمکی به 

هویت یابی دانش آموزان 
نمی کند. شوروشوق 

معلمی و هنر و خالقیت را در 
ضابطه ها و شعارزدگی که به 
صورت شعارهایی که بر درو 
دیوار بسته نوشته می شود ، 

به سالخی می کشد

شماره  182  /      چهارشنبه  24   بهمن  1397  /  7 جمادی الثانی1440  /   13  فوریه  2019


