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اخبار نمایش

ازسوی گروه انتخاب برگزیدگان جشنواره های 
استانی صورت گرفت

 انتخاب 14 نمایش 
برای جشنواره تئاتر فجر

گروه انتخاب برگزیدگان جشنواره های استانی 
14 نمایش را برای حضور در سی و هفتمین جشنواره 

تئاتر فجر برگزید.
در سی وهفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 
گروه انتخاب این بخش متشکل از سهراب سلیمی 
افشین خورشید باختری و محسن علیخانی، پس از 
تماشای اکثر آثار به صورت زنده و بازبینی برخی از 
آثار به صورت فایل تصویری،  63 نمایش برگزیده از 
34 جشنواره تئاتر استانی، 14 اثر را برای حضور در 
این جشنواره برگزیدند. اسامی نمایش های برگزیده 

به ترتیب حروف الفبا به این شرح است:
1. »اســترالیا« به کارگردانی کامران جباری 

از بیجار
۲. »افسانه امیل و ممیل « به کارگردانی شهاب 

امرایی از دورود
3.»افرا« به کارگردانی احسان جانمی از اصفهان

4. » پروانه الجزایری« به کارگردانی سعید زندی 
و محمدرضا درند از کرمانشاه

۵. »پرســه های موازی« بــه کارگردانی علی 
کاظمی وند از تبریز

6. »تاریخ مردم کوچه و بــازار در قرن هیجده 
فرانسه« به کارگردانی سعید شیخی از قزوین

۷. » تاکســیدرمی«به کارگردانــی مجتبی 
رستمی فر از اهواز

۸. »تانگوی شــیطان« بــه کارگردانی وحید 
درویشی از رشت

۹. »چکمه هایــی کــه حباب می شــوند« به 
کارگردانی کمیل جعفری از قشم

1۰. »رسم عاشقی آب ها« به کارگردانی محمد 
اسماعیل بیگی از ایالم

11. »رومئــو ژولیت« به کارگردانی مســعود 
صفری از مشهد

1۲. »عروســی خون« به کارگردانی فضل اهلل 
عمرانی از بندر دیر

13. » یک خانواده محترم« به کارگردانی عادل 
عزیزنژاد از شمیرانات

14. »یــک هفتــه راه رفتن در بهشــت« به 
کارگردانی سید محمد هادی هاشم زاده از شیراز

سی وهفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با 
دبیری نادر برهانی مرند از ۲۲ بهمن تا 4 اسفند ماه 

برگزار خواهد شد.
    

ماجرای دنباله دار کاله گیس ها 
در تئاتر 

این روزها اســتفاده از کاله گیــس  در تئاتر، به 
یک حاشیه بی پایان تبدیل شده است؛ اما نمایشی 
از سه شنبه روی صحنه رفته اســت که در پوستر 
آن، بازیگری با کاله گیــس خودنمایی می کند. با 
گسترش فضای مجازی و اســتفاده مردم به ویژه 
سلبریتی ها بدون دانش رسانه ای از این فضا، اتفاقاتی 
رخ داده که بین فضای رسمی تبلیغات هنری به ویژه 
در عرصه تئاتر و فضای رسمی فاصله گذاری می کند.

انتشار پوستر یا عکسی در راستای تبلیغات آثار 
از سوی افراد، بدون توجه به ممیزی ها و هنجارهای 
جامعه باعث ایجاد حاشیه هایی برای جامعه تئاتری 
کشور می شود. چنان که به تازگی، یکی از مراجع 
عظام تقلید در زمینه استفاده از کاله گیس در بین 
بازیگران خانم تذکراتی را مطــرح کرد.  این روزها 
پوستر نمایشی، دردسرساز شده است. عوامل این 
نمایش که  اجرای شان را از ۲۷ آذرماه در تئاتر مستقل 
تهران آغاز کرده اند، بدون تأیید شــورای نظارت و 
ارزشیابی تئاتر، پوستری از نمایش خود را با تصویر 
بازیگری منتشر کردند که کاله گیس به سر دارد. 
این پوستر توسط بازیگران نمایش و دیگر هنرمندان 
سینما و تلویزیون به سرعت در فضای مجازی پخش 
شد. شهرام کرمی، مدیرکل اداره هنرهای نمایشی 
در گفت وگو با فارس که از وی سئوال  کرد چرا اداره 
کل هنرهای نمایشی نسبت به تبلیغ نمایشی که 
بازیگر زن آن از کاله گیس استفاده کرده، واکنش 
نشــان نمی دهد، گفت که پس از مشاهده تصویر 
با عوامل نمایش، مدیر تئاتر مســتقل و سرپرست 
شورای نظارت بر تئاتر تماس گرفته و عوامل دست 
به جمع آوری تصاویر منتشر شده کرده اند. مصطفی 
کوشکی، مدیر تئاتر مستقل نیز عنوان کرد که این 
پوستر، پوســتر اصلی نمایش نبوده و پوستری که 
توسط شورای نظارت و تماشاخانه مستقل منتشر 
شــده، با عکس قبلی که توسط هنرمندان منتشر 

شده، متفاوت است.

آذرفخری،روزنامهنگار

نمایش:مردی به نام دایک
نویسنده:هال ورثی هال، روبرت 

میدل مس
مترجم:جمشید شامحمدی

کارگردان:مهدی میامی
بازیگران:کریــم اکبری مبارکه، 
حمیدرضا نعیمی، ســودابه جعفرزاد، 

طیبه میامی 
وضعیت:در حال نمایش

    
مردی به نام دایک، یک قاتل است 
و قرار است ســاعت 1۲ نیمه شب، به 
همین جــرم، اعدام شــود. او از این که 
آن فرد خاص را کشته است، پشیمان 
نیست، چون معتقد است کار درستی 
کرده است و آن مرد باید کشته می شد. 
البته ما در طــول نمایش نمی فهمیم 
چرا دایک مرتکب قتل شــده و چرا از 
کار خود پشیمان نیست و تبعاتش را با 
طیب خاطر می پذیــرد و از این که قرار 
است به خاطراین قتل، اعدام شود، هیچ 

اندوه و مشکلی ندارد. 
اما عجیب این جاســت که خبر این 
قتل، در سراسر کشور پیچیده، به این 
دلیل که قاتل هویت واقعی خود را پنهان 

و کتمان می کند و درمورد گذشــته و 
هویتش، هیچ اطالع و سرنخی به پلیس 
نمی دهد. و دقیقا ماجــرا از این جا آغاز 
می شود؛ از این جا که چرا این مرد، با نام 
مستعار»دایک«، نمی خواهد شناخته 
شود. و منکر داشتن خانواده است. همین 
شخصیت مبهم و تسلیم او در برابر قانون 
و پذیرشش، موجب شده مردم از گوشه 
و کنار کشــور، برای رئیس زندان نامه 
بفرســتند و ادعا کنند با دایک نسبت 

خانوادگی دارند. 
حاال شب اعدام دایک است. در اتاق 
رئیس زندان، واردن هولت هســتیم و 
در برابرمان میزی قــرار دارد که کوهی 
از نامه های مردم، روی آن تلنبار شــده 
است. نامه هایی که ادعا می کنند دایک  
جــزوی از خانواده آن هاســت. واردن 
هولت ناگهان با مردمی مواجه شــده 
اســت که به جای همدردی با مقتول و 
عصبانی بودن در مورد این قتل، با قاتل 
ناشناس، همدلی می کنند و حتی او را از 

خود می دانند. 
واردن هولــت در ایــن آخریــن 
ســاعت های باقی مانده تا زمان اعدام 
همراه کشیشــی که برای همراهی در 
اجرای مراســم آمده، در حال کندوکاو 
این ماجراســت و مصرانه می خواهد از 

هویت اصلی دایک، سردربیاورد. درواقع 
او نمی تواند به خود بقبوالند این قاتل، 
بی آن که دقیقا شناســایی شده باشد، 
اعدام شود. گذشــته قاتل و کیستی او 
شاید از این جهت مهم است که واردن 
هولــت را به علت این قتــل راهنمایی 
می کند. قتلی که خــود واردن هم پیدا 
و پنهان، چندان مشــکلی با آن ندارد. 
هم چنان که دایک، مرگ را حق مقتول 

می داند. 
در این میان، دختری از شهری دور به 
مالقات دایک آمده است و اصرار دارد که 
حتما او را ببیند و برای مالقات با دایک 
حتی از شهردار مجوز گرفته است. او بنا 
به اطالعاتی که مادر بیمارش داده، یقین 
دارد  دایک، همان برادر گمشده ای است 
که چندین سال پیش آن ها را ترک کرده 

و ناپدید شده است. 
واردن نیز برای مشخص شدن هویت 
اصلی دایــک، بر این مالقــات، اصرار 
دارد. او امیدوار اســت این دختر بتواند 
رازی یــا رازهایی را کــه دایک پنهان 

می کند،آشکار کند. 
مالقات اتفــاق می افتــد. دایک و 
دختر تنها می شــوند. دختر نشانی از 
مادر به همــراه دارد. بــا ورود دختر به 
اتاق، دایک دگرگون می شود، اما سعی 

می کند این دگرگونی را پنهان کند. او 
برادری و فرزندی خود با خانواده دختر 
را انکار می کند. او می گوید هرگز چنان 
خانواده ای نداشــته و در چنان شهری 
زندگی نکرده اســت. اما از میان خیل 
نامه های روی میز، پاکتی را که حاوی 
دسته چک و پول است، به دختر می دهد 
تا برای مادرش ببرد و به زندگی شان سر 
و سامانی بدهد؛ به هر حال این نامه ها و 
کمک ها، از سوی مردمی فرستاده شده 
که دایک را عضو خانواده خود می دانند و 
دایک می تواند از این دارایی ها هر طور که 
دلش می خواهد استفاده کند. در نهایت 
با این که دختر یقین دارد، دایک همان 
برادر گمشده اوست، با گرفتن آن پاکت 

دایک را ترک می کند و دایک می رود که 
حکمش را پذیرا شــود و به عنوان یک 
قاتل بی نام و نشان، اعدام شود؛ چیزی 

که قاضی را به شدت آزار می دهد.   
ضعیف،خیلیضعیف!

نمایش »مردی به نام دایک« با چهار 
بازیگر و صحنه ای کــه در آن یک میز 
و یک صندلی قــرار دارد و پرده ای که 
روی آن ویدئوآرتی پخش می شود برای 
نشــان دادن راهرو و رفت و آمدهای از 
قبل ضبط شــده ای که به اتاق رئیس 
زندان منتهی می شــود، صحنه سرد و 
بازی های بسیار سردتری دارد. به عنوان 
تماشــاگر، هیچ کدام از پرسوناژهای 
نمایش، نه شخصیت و حال و هوای شان و 
نه بازی شان، به دل نمی نشیند. به عنوان 
تماشاگر، اصال نمی شود با این فضا و با این 
آدم ها ارتباط برقرارکرد. تنها می توان 
این آدم ها را تحمــل کرد. حتی بازیگر 
نقش قاتلی که تالش می کند در حد و 
اندازه های یک قهرمــان ایثارگر ظاهر 
شود، هیچ حس همدردی برنمی انگیزد. 
انگار بازیگران، به اجبــار وارد این بازی 
شــده اند و به ضرب و زور دیالوگ های 
صرفا حفظ شده، بازی را پیش می برند. 
در حالی که نمایش، فی نفسه ظرفیت 
آن  را داشــت که گرم تر و پرتحرک تر 
اتفاق بیفتد. داستان نمایش خودبه خود 
آن قدر جذاب هست که با انتخاب درست 
بازیگران و با یک کارگردانی حساب شده، 
می شــد نتیجه بهتری گرفت. اما اصل 
ماجرا این است که به احتمال قوی، نه 
کارگردان و نه بازیگران، به رغم این که 
اذعان می کنند، نمایشنامه برای شان 
جذاب بوده؛ درک عمیقی نسبت به آن 
نداشته اند و خیلی سطحی با آن مواجه 
شده اند. مواجهه ای سرد و کش دار و گاه 
حتی جانکاه، آن  هم در سالن قشقایی 
تئاتر شــهر، که معلوم نیست بنابر چه 
مناســبت هایی در اختیار چنین گروه 

ضعیفی قرار گرفته است.   
نمایشنامهبرایمیامیجذاببود!

مهــدی میامی و کارگــردان این 
نمایش، درباره نمایــش »مردی به 
نام دایک« می گوید: این نمایشنامه 
نوشــته »هال ورثی هال« و »روبرت 
میدل مس« اســت که تازه به دستم 
رسیده است و زمانی که متن را مطالعه 
کردم بــه نظرم یکــی از جذاب ترین 
نمایشــنامه هایی آمد که تــا به حال 
خوانده ام. ایــن اثر نمایشــی چهار 
پرسوناژ دارد و امکان بسیار مناسبی 
بــرای بازیگــران فراهــم می کند تا 
توانایی های شان را به مخاطب عرضه 

کنند.
میامی دلیل انتخاب ایــن متن را 

جذاب بودن آن می داند: این نمایشنامه 
اثری خانوادگی و رمانتیک به حساب 
می آیــد. در این نمایش مــردی به نام 
دایک شخصی را کشته و محکوم به اعدام 
است و یک ســاعت دیگر حکم او اجرا 
می شود اما او هویت واقعی اش را فاش 
نکرده و اکنون از سراسر کشور نامه هایی 
آمده و افــرادی مدعی اند با او نســبت 
فامیلی و دوستی دارند. جذابیت اصلی 
نمایش در فاش شــدن هویت این مرد 
و دالیل این پنهان کاری است. میامی 
می گوید: نمایشنامه اثری رئالیستی با 
بازی های واقع گرایانه است، اما در اجرا 
نگاه تازه ای به متن شده و از نظر شیوه 
کارگردانی تالش کــرده ام رویکردم به 

متن متفاوت باشد.
آقایزنجانپورشماچرا؟!

اکبر زنجانپور بعد از تماشای »مردی 
به نام دایک« گفته است: بعد از مدت ها 
یک تئاتر واقعی دیدم. این روزها شاهد 
به صحنه رفتن نمایش هایی هستیم 
که دیگر تئاتر نیستند و نمی دانم چه 
چیزی هســتند! نکته مثبت نمایش 
»مردی به نام دایک« این بود که یک 
تئاتر واقعی دیدیم و خیلی از این بابت 

خوشحالم.
زنجانپور گفته: »نمی توان در یک 
گفت وگوی کوتاه در مورد شناســنامه 
تئاتر چیزی گفت، امــا از نگاه من این 
تئاتر، ویژگی های یــک تئاتر خوب را 
داشت و مشخص بود که گروه زحمت 

زیادی کشیده بودند.
خوب به نظر می رسد آقای زنجانپور 
در یک فرصت مناسب و در گفت و گویی 
مطول، باید حتما درمورد این نمایش که 
به زعم وی تئاتــری واقعی بود صحبت 
کند. چراکه  کامنت های اکثرتماشاگران 
درمورد »مردی به نام دایک«، نشان از 
نوعی احساس ســرخوردگی همراه با 
کالهبرداری فرهنگی داشت. مسلما 
باید روشن شود که چرا چنین حسی در 
سالن قشقایی تئاتر شهر، به تماشاگران، 

فروخته شده است!

»مردیبهنامدایک«؛قاتلاستیاکالهبردارفرهنگی؟

بازی با اعصاب تماشاگر 

یادداشت

خبراینقتل،درسراسرکشورپیچیده،بهایندلیلکهقاتلهویتواقعیخودراپنهانوکتمانمیکندودرمورد
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باناممستعار»دایک«،نمیخواهدشناختهشودومنکرداشتنخانوادهاست.همینشخصیتمبهموتسلیماودربرابر
قانونوپذیرشش،موجبشدهمردمازگوشهوکنارکشور،برایرئیسزنداننامهبفرستندوادعاکنندبادایکنسبت

خانوادگیدارند.

اردشیرصالحپور

نگاه مصرفي و روحیه ســوداگرانه کم کم 
دارد همه ابعاد و شئون جامعه را در برگرفته 
و تمامي فضیلت ها و ارزش هاي فرهنگي ما 
را تحت الشعاع خود قرار مي دهد. اگر نگاهي 
به مجالت، بیلبوردهاي تبلیغاتي شــهري و 
محیطي و مسیر جاده ها و اتوبان ها و تبلیغات 
ریزودرشت پیرامون مان بیندازیم، خواهیم 
دید که چگونه روحیه، ذائقه و سبک زندگي 
ما دستخوش دگرگوني ها شــده؛ بي آن که 
خود نقشــي در این انتخاب داشــته باشیم. 
باري تئاتر از همان آغــاز فطرت خویش در 
جامعه مدني آتني یونان به دلیل هم شأني و 
همپایي و همراهي با فلسفه و نقد اجتماعي از 
منزلت واالیي برخوردار بوده؛  چنان که ارسطو 
فیلسوف یوناني، تراژدي  را به عنوان مهم ترین 
گونه تئاتري قلمداد مي کند و اشاره و تأکید 
دارد که: ســعادت در فضیلت است و تراژدي 
راه رسیدن به فضیلت و رستگاری. تئاتر هنر 
نخبگان و اندیشمندان است، هنر اندیشگي 
است، نوعي تعهد روشنفکرانه و آرمان گرایانه 

در ذات و ماهیــت تئاتر اســت که مختص 
جوهري اوست و همین ویژگي در همه ادوار 

به شکلي فاخر و متعهد حفظ شده است.
در ایران نیز تئاتر با همین تعهد و اعتراض 
و به عنــوان مقولــه اي اجتماعــي و هنري 
روشــنگرانه کار خود را آغاز کرد و همواره با 
مخاطرات سیاســي و اجتماعي و کاستي ها 
درگیر بوده است. تئاتر مسیر خود را از سایر 
مقــوالت اجتماعــي و هنري جــدا کرده و 
هم چنان بر ابعاد هستي شناسانه خود تأکید 
می ورزد و نســبت و تفاوت هاي خود را با هنر 
فراگیر سینما حفظ و متمایز کرده است. در 
ادوار مختلفــي هم به کمک ســینما آمده و 
به عنوان هنر مادر آن را حمایت و پشتیباني 
کرده است؛ اما مدتي اســت که این وامداري 
و همکاري جنبه هاي عکــس به خود گرفته 
و برخی اهالی تئاتر برای مقبولیت آثار خود 
ملزم به استفاده از چهره ها و به قول امروزي ها 
»سلبریتي ها« شــده اند. چنان که به اعتبار 
قانون نانوشــته اي هر کارگرداني که جهت 
اجرا به مدیریت سالن ها مراجعه مي کند، در 
نخستین پرسش با این نکته مواجه مي شود 

که چند چهره معروف ســینمایي در آن کار 
بازي خواهند داشت؟!

این امر متأســفانه دیدگاهي اســت که 
دارد به یک رویه و درنهایت نگاه گیشــه اي 
منجر مي شود و هم تماشــاگران کاذب را به 
خود معطوف مي دارد و هــم بعضا نوع کارها 
را به سوي نوعي آثار روزمره که کاستي هاي 
اجتماعــي را جبران کند، سمت وســو پیدا 
مي کند و گاه میل به آستراکسیون دارد و در 
پاره اي از موارد همان نگاه مصرفي و سطحي 
و فاقد اندیشگي یعني ترکیب فیلم و نمایش و 
موسیقي و ترانه و گاه رقص و حرکات موزون 
حاصل این امتزاج اســت. این سلیقه و رویه 
را چه کســانی تبلیغ می کننــد؟ این منظر 
چگونه و از چه زمانی وارد تئاتر شــد؟ دولت 
و نهادهای هنری متولی چه نقشــی در این 
ماجرا داشته اند؟ شرایط اجتماعی و فرهنگی 
چگونه سر از »الکچری«های امروزی درآورد؟ 
برون سپاری و خصوصی سازی و نگاه مصرفی 
چگونه محقق شــد؟ برنامه ریزی در راستای 
حفــظ و اصالت های اســتراتژیک و تئاتری 
چگونه صورت می گیرد؟ آیا اصــال برنامه و 

چشــم اندازی در کار هست یا آن که متولیان 
نیز بر این موج  ســوار شــده و تن به امواج و 
تالطم های هنری و اجتماعی ســپرده اند؟! 
متأســفانه حتــی گاه اعالم برائت و ســلب 
مسئولیت کرده و خود را در شکل گیری این 
جریان ســهیم نمی دانند. پس طبیعی است 
که تئاتر خصوصی در آپارتمان ها و بیغوله ها 
و زیرزمین  ها به حیات مختصــر خود ادامه 
داده و ناتوان از پرداخــت هزینه های اجاره و 
امکانات اولیه است. نکته دیگر حضور نوعی 
رانت خواری مافیاگونه ای اســت که به تئاتر 
و به ویژه بخش های خصوصــی نفوذ کرده و 
دارد تئاتر را با نگاه سوداگرانه خود از »هویت 

و ماهیت« حقیقی تهی می کند.
قیمت های گران بلیت تئاتر اولین شکاف 
و ایجاد فاصله بین مردم و تئاتر است. به ویژه 
در این شــرایط بحرانــی که مــردم از تهیه 
ساده ترین امکانات معیشــتی زندگی خود 
محروم اند، اعمال چنین رویــه ای تئاتر را از 
سبد اقتصادی و زندگی مردم دور خواهد کرد. 
نوع ذائقه فرهنگ مصرف گرایانه که از فرهنگ 
سرمایه داری الهام می گیرد، دیر یا زود تئاتر را 
به گیشه و گیشه گردانی هدایت و به کاالیی 
مصرفی تبدیــل خواهد کرد کــه تنها برای 
اقشار مرفه و متمول قابل استفاده خواهد بود 
و هنرمندان نیز در خدمت تأمین سلیقه آنان 

پیش خواهند رفت و در  این  میان تئاتر متعهد  
روشنگرانه و ژرف اندیش جایی نخواهد داشت 

و تجارت غلبه خود را اعمال خواهد کرد.
این معضل درســت از زمانی آغاز شد که 
اصطالح »تهیه کنندگی« وارد عرصه شریف 
تئاتر شد و همان خصلت ها و سلیقه هایی که 
کمابیش در ســینما رایج بــوده، پا به عرصه 
تئاتر گذاشــت و کارگردانان و نویسندگان را 
تحت سلیقه های خود و تأمین گیشه قرار داد. 
بی شــک تهیه کننده همواره به دنبال تأمین 
وجوه مالی و سرمایه  بیشتر است و برای تحقق 
آن از همه ارزش هــا و فضیلت ها عدول و در 
خدمت سلیقه های مخاطبان و تفنن گرایی 

میل خواهد کرد.
تئاتــر گیشــه ای اکنــون دارد بــر 
تئاتــر محتوایی و بــا  اصالت غلبــه می کند 
و هنرمندان این رشــته را با خــود می برد. 
یی، الکچری بازی هــای  ســلبریتی گرا
سوداگرانه، نبود استراتژی های دقیق و روشن 
و به مخاطره افتادن معیشت و کار هنرمندان 
تئاتــر همه وهمه موجب ســقوط فضیلت و 
ارزش های هنــر واالی تئاتر خواهد بود و اگر 
دولت از تئاتر خوب و اصیــل حمایت نکند، 
به زودی این گرایش تجارت مآبانه تئاتر ما را 
به سوداگری خواهد برد و قیمت ها روزبه روز 

باالتر خواهد رفت.

غلبه تئاتر گیشه ای بر تئاتر محتوایی
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