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اخبار نمایش

طلسم »دریاچه قو« در تئاترشهر

روز دوشــنبه ۲۹ بهمن ماه در هشتمین روز از 
برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر فجر، سالن اصلی 
مجموعه تئاتر شهر میزبان نمایش »دریاچه قو« 
به کارگردانی رضا صابری و تهیه کنندگی مسعود 
حکم آبادی از شهر مشــهد بود. »دریاچه قو« یکی 
از شناخته شده ترین باله های جهان است که پیوتر 
ایلیچ چایکوفسکی آهنگساز روسی مشهور آن را 
در سال ۱۸۷۶ نوشت و یک سال بعد، در سال ۱۸۷۷ 
برای اولین بار اجرا شــد. امروزه این نمایش یکی از 
شناخته شــده ترین نمایش ها در ستایش عشق و 
زیبایی محسوب می شود و برداشت های بسیاری 
در قالب نمایش، فیلم و انیمیشن از آن صورت گرفته 
اســت. رضا صابری کارگردان شناخته شده تئاتر 
مشهد در اجرایی که از اثر چایکوفسکی داشت به 
جای بهره گیری از باله که نیازمند آمادگی جسمانی 
و تخصص و آموزش اجراگران است از حرکات موزون 
استفاده کرده بود که از جذابیت های این نمایش زیبا 
کم می کرد. هم چنین بازیگران روی صحنه از هاشف 
استفاده می کردند، درحالی که برای نمایشی که قرار 
نیست اثری اپرایی باشد، این اقدام بیشتر از این که 
تاثیرگذار باشد ذهن مخاطبان را منحرف می کرد. 
البته به نظر می رسد اســتفاده کارگردان از هاشف 
دالیل منطقی داشته و برای طنین انداز شدن صدای 
کاراکترها مورد استفاده قرار گرفته بود. این نمایش 
با دکوری ساده بیشتر مبتنی بر بازی ها و حرکات 
اجراگران بود در حالی کــه در چنین آثاری نقش 
طراحی صحنه و نورپردازی در ایجاد فضاســازی 

مدنظر از اهمیت زیاد برخوردار است.
    

 رونمایی از 
پوستر جشنواره تئاتر ثمر

از پوستر هشــتمین جشــنواره دانشجویی و 
مردمی »تئاتر ثمر« رونمایی شد. 

روز دوشنبه ۲۹ بهمن از پوستر و شعار هشتمین 
جشنواره دانشجویی و مردمی تئاتر ثمر رونمایی شد. 
در این مراسم افشین علی اصفهانی دبیر این جشنواره 
ضمن اعالم شعار جشنواره با عنوان »تئاتر حرفه ای 
ثمره تئاتر دانشجویی« بیان کرد: شعار این جشنواره 
را هم چون دوره های گذشته جشنواره دانشجویی 
و مردمی تئاتر ثمر محمدرضا ژیان موســس این 
جشنواره انتخاب کرده و اطالعات تکمیلی درباره 
چرایی انتخاب این شعار در نشست خبری جشنواره 
به اطالع عالقه مندان خواهد رسید. طراحی پوستر 
هشتمین جشنواره دانشجویی و مردمی تئاتر ثمر را 
پیمان امینیان و محراب شیخانی برعهده داشته اند.

    
 کبک ها در تاالر هنر 
به پرواز    در می  آیند

نمایش »پرواز کبک ها« نوشــته داود کیانیان 
و کارگردانــی حمید کیانیان با حضــور جمعی از 
معلوالن جسمی حرکتی از پنجم اسفند ماه در تاالر 

هنر روی صحنه می رود.
نمایش »پرواز کبک ها« کاری از موسسه خیریه 
توانمندسازی »باران« است؛ گروهی که از یازده سال 
پیش با مدیریت حمید کیانیان و با حضور تعدادی از 
معلوالن جسمی حرکتی در مشهد فعالیت می کند 
و تاکنون اجراهای گوناگونی در نقاط مختلف ایران 
روی صحنه برده اســت. نمایش »پرواز کبک ها« 
تازه ترین فعالیت این گروه اســت که سال گذشته 
در بیست و چهارمین جشــنواره بین المللی تئاتر 
کودک و نوجوان همدان روی صحنه رفت و به عنوان 
اثر برگزیده در بخش آموزشی این جشنواره انتخاب 
شد. این نمایش که متن آن نوشته داود کیانیان است، 
درباره فاصله ای است که این روزها به واسطه فضای 
مجازی، میان فرزندان و پدر و مادرهای شان ایجاد 
شده و نگاهی به بازی نهنگ آبی دارد.  از مهم ترین 
اهداف این گروه، انگیزه بخشی به معلوالن جسمی 
و حرکتی است تا بتوانند در فضای عمومی جامعه 
حضور داشته باشند و شــجاعت و جسارت انجام 
امور روزمره خود را به دســت آورند. نمایش »پرواز 
کبک ها« از ۵ تا ۲۰ اسفند ماه راس ساعت ۱۹:۲۰ در 

تاالر هنر روی صحنه می رود.

آذرفخری،روزنامهنگار

نمایش:وقتــی خــروس غلط 
می خواند

نویســندهوکارگردان:علی 
شمس

بازیگــران:)به ترتیــب ورود به 
صحنه( بانیپال شومون، سام کبودوند، 
امیر باباشهابی، آناهیتا درگاهی، مونا 

فرجاد، زری محتشم، مهران امام
    

این پرسشی اســت که احتماال در 
مقاطع مختلف زمانی بــرای خیلی از 
ماها پیش آمده؛ این که اگر به گذشته 
برمی گشتیم، چه کاری انجام می دادیم 
یا انجــام نمی دادیم، چه تصمیم هایی 
را می گرفتیــم یــا نمی گرفتیم، چه 
حرف هایی رامی گفتیم یا نمی گفتیم... 
همه ما درگیر این چالش دردناک 
بوده ایم که اگر تجربیات امــروز را در 
گذشته داشتیم احتماال تصمیم های 
بهتری می گرفتیم و یــا از خیر انجام 
بعضی کارها می گذشتیم و آن جمله ای 
را که تمام سرنوشت ما را تحت الشعاع 

خود قرار داده  نمی گفتیم. 
اما حقیقت خوب یا بد این است که 
ما توان و امکان بازگشتن به گذشته را 
نداریم و هر تصمیمی که در گذشــته 
گرفته ایم و هر کاری که انجام داده ایم 
به احتمال قوی در همان زمان خودش، 
به نظرمان بهترین و مناسب ترین آمده 

است.
خیلی هــا درگیــر پرســش های 
بزرگ تری می شوند؛ اگر هیتلر در همان 
نوزادی مرده بود، اگر او در دانشــکده 

هنر پذیرفته می شد و به نقاشی ادامه 
می داد، حاال جهان چه شــکلی بود؟ و 
به عقب تر برگردیــم اگر چنگیزخان 
مغول مرده به دنیا می آمد یا کسی جرات 
می کرد او را در همان روزهایی که  تازه 
کشورگشایی هایش را آغاز کرده بود، 

می کشت...
به نظر می رســد گاهی نگاه مان به 
زندگــی و جریاناتی کــه در آن اتفاق 
می افتد خیلی سطحی اســت؛ انگار 
که زندگی برگه ســفیدی است که ما 
مــدام می توانیم روی آن بنویســیم و 
غلط های مان را پاک و تصحیح کنیم. 
در حالی که زندگی ما، آن برگه سفیدی 
نیست که فقط جلوی ما باشد؛ برگه ای 
است مشترک که تمام مردمان جهان 
در حال نقش زدن و نوشــتن بر روی 
آن هستند و خوب بعضی ها چیزهای 
خوب می نویسند و نقاشی های خوب 
می کشــند و بعضی ها نه و این ها همه 
در هــم مخلــوط می شــوند و گاهی 

همپوشانی دارند. 
»وقتی خروس غلــط می خواند« 
روایت این آرزوست؛ بازگشت به گذشته 
و کشتن »خود« تا این »خود« در آینده 
به دیکتاتور خون ریزی که االن هست، 

تبدیل نشود. 
پادشاه شکسته خورده حاال این را 
می خواهد. او اکنون به جایی رســیده 
کــه می داند هر چــه کرده اشــتباه و 
غیرانسانی بوده، او می خواهد بازگردد 
و این »خــود«ی را که به چنین جایی 
رسیده از همان سر خط، حذف و پاک 
کند و نگذارد لوپ هستی فاسدش، به 

جان جهان بیفتد. 

داســتان »وقتــی خــروس غلط 
می خواند« روایتی کامال چرخشــی 
و لوپ وار اســت؛ ترکیبی است از تکه 
پازل هایی که تماشاگر باید مدام جای 
مناســب هر کدام را پیدا کند تا بتواند 
در نهایت و در آخر بــازی، اصل و عمق 
داســتان را دریابد.  طبیعی است که 
حکایت پادشــاهی که می خواهد به 
گذشته برگردد، فیلم »لوپر« اثر »ریان 
جانسون« محصول ۲۰۱۲  را در ذهن 
تماشاگر تداعی می کند با همان سوال 
ابتدای فیلم که اگر هیتلر به دنیا نیامده 
بود، اگر بند ناف دور گردن چنگیزخان 
می پیچیــد و او را در رحــم مادرش 
خفه می کــرد... اگرهای ایــن روایت، 
همان اگرهایی ســت که در حسرت 
همه ما نهفته اســت. شاهی که پس از 
کشورگشایی ها و قتل عام های وحشیانه 
در جهان تصمیم می گیرد با استفاده از 
ماشین زمان به گذشته برگردد و خودش 
را درجوانی مجبور به خودکشی کند تا 

این لوپ را از حرکت بازدارد.
درجستوجوی»اگر«

ما شــاه را در خواب و رویایش، در 
رحم مادرش می بینیــم در حالی که با 
»اگر«ش مواجه می شــود. این »اگر« 
زن است، و پرســش پادشاه این است 
که اگر زن به دنیا آمده بود، چه اتفاقی 
می افتاد؟ اگر وجه زنانه هســتی او بر 
اراده و تصمیمش غالب می شد، حاال او 
در کجای هستی ایستاده بود و آیا تا این 
حد احساس ندامت و حسرت می کرد؟ 
آن گاه حرف های »علی شمس« را 
به خاطر می آوریم که در کنارهیتلرها 
و اســتالین ها از کاترین کبیر و ماری 

آنتوانت نیز نام می برد. این جا، جنسیت 
مهم نیســت و اصال به چشم نمی آید. 
جنسیت برای علی شمس، تعیین کننده 
و تصمیم گیرنده نیست. او بر ذات انسان 
تاکید دارد. انسانی که اگر در موقعیت و 
مقامی قراربگیرد که احساس قدرقدرت 
بودن بکند، زن باشد یا مرد، ممکن است 
آن وجه سبع و حیوانی اش، بروز کند و از 
او دیکتاتوری خون ریز بسازد.  پادشاه 
روایت شمس، اما مرد است و هر کشور 
برای او به مثابه زنی زیباست که باید او 
را به دست آورد؛ »فنیقیه« زن زیبایی 
است به نام »فنیقیه خانم زیبا« که دم به 
دم او را تشویق می کند »رم زیبا« را و هر 
کشور/زن زیبایی را فتح کند. وجه مردانه 
این پادشــاه، فقط در پی فتح کردن و 
به دست آوردن اســت، زیرا او مدام در 
پی »اگر« زنانه خویش است که آن را در 
رحم مادر جای گذاشته است.  حقیقت 
تلخ انسان این اســت که هرگز متوجه 
دوبعد همراه و همدل زنانه و مردانه وجود 
خود نمی شود؛ او همواره با تکیه و تاکید 
بر ویژگی های جسمانی اش تنها به یکی 
از این دو هستی امکان تجلی می دهد 
و الجرم از تعــادل و کمال بازمی ماند و 
چنین است که در نهایت وقتی مردانگی 
یا حتی زنانگی خود را تــا نهایی ترین 
شکل خودش زندگی کرد، حسرت های 
انباشته شده به سراغش می آیند؛ حاال او 
می خواهد به عقب بازگردد و خود را که 
مردی به دنیا آمده است بکشد و حتی 
عقب تر... او می خواهد به رحم مادرش 
بازگردد و با آن »اگر« مالقات کند؛ با آن 
وجه مونث خودش که در رحم مادر جا 

مانده است. 

یکنمایشعلمی-تخیلی
»وقتی خروس غلــط می خواند«، 
با ماجرای ســفر در زمان، با ماشــین 
زمانش، یک روایــت علمی-تخیلی 
اســت که بارها به کمــک تروکاژها و 
تکنیک های سینمایی، به تصویر کشیده 
شده است. اما نمایش چنین ایماژهایی 
در صحنه نمایش، بــدون آن امکانات 
سینمایی جسارتی می طلبد که البته 
شمس از عهده این جســارت برآمده 
اســت. روایت ســفر در زمان شمس، 
روایتی علمی-تخیلی در صحنه نمایش 
است که با کمک طراحی و دکور خاص 
صحنه، و به خصوص به سبب جدا و دور 
بودن دکور از کلیــت صحنه نمایش، 
امکان پذیرمی شود. ما در طول نمایش 
در تاریخ ســفر می کنیم، در کارتاژ، در 
فنیقیه و ... و در فضایی سایبر پانک وارد 
لوپی می شویم که پادشــاه قصد دارد 
جهت آن را تغییر بدهد. پادشاهی که 
در جوانی عضو حزب بــوده و پله های 
قدرت را یکی یکی بــاال آمده و اکنون 
یک دیکتاتور بالمنازع اســت، اینک 
می خواهد به جنگ »زمان« برود. حاال 
او با این همه قدرت نمایی، با فتح تمام 
کشور-زن ها، همین پادشاهی که هر 
سرزمین را زنی می بیند و مدام از خود 
می پرسد چگونه می شود با یک کشور 
خوابید؟ اکنــون می خواهد قدرتش 
را به رخ »زمان« بکشــد و بــا فتح آن، 
حرکتش را معکــوس کند، او که طعم 
هر لذت ممکن و ناممکنی را به واسطه 
خون خواری و بی رحمی اش چشیده 
اســت، حاال می خواهد بازگردد و آن 
جوان جویای نام را وادارد؛ بله »وادارد« 
که خود را بکشــد. او به دیکتاتوربودن 
خوگرفته است؛ حتی حاال که پشیمان 
است و درپی جبران، نمی تواند از قالب 
این شخصیت برساخته خارج شود، او 
با زبان تحکم و فشار با جهان پیرامونش 
حرف می زند و مدام در پی سلطه جویی 
اســت، زمان و جوان مانده در گذشته، 

آخرین ایستگاه قدرت نمایی اوست. 
خروسیکهغلطمیخواند!

خروس در فرهنگ نمادها و نیز در 
اساطیر، موجودی است به شدت نرینه. 
جانوری که نمایانگر قدرت و شــهوت 
مردانه در باالترین حد خود اســت. اما 
شاید به دلیل همین افراط در نرینگی 
اســت که از ریتم افتاده اســت و دیگر 
فالــش می خواند. این خــروس، با در 
بلندی ایستادنش و با در اختیار گرفتن 
طلوع و غروب خورشــید و با تسلط بر 
جهان پیرامونش، با کشورهایی که هر 
کدام را زن-مرغی می بیند برای تصرف، 
از جایی به بعد نه فقــط درلوپ زمانی، 
بلکه درلوپ جنســیت خود نیز دچار 
انحراف شده است؛ جهانی که او قصد 
تسلط بر آن را داشت، این همه زنانه و او 
خودش این همه مردانه نبوده و نیست و 
از همین جاست که او مدام رویای »اگر« 
خود را می بینــد، »اگر«ی جامانده در 
رحم که می شد به جای او یا همراهش 

متولد شــود. اگر چنان می شد، اکنون 
جهان چه شکلی بود؟!

منطق روایت چنین می گوید:
-  زمان را چه افقی و چه عمودی 

- چه از سر به ته و چه از ته به سر َگز 
کنی فرقی نمی کند. 

- بند نــاف و ورژن زنانــه و مردانه 
توفیری ندارد.

- ملــوکان آدم نمی بینند ملوکان 
عدد می بینند و نیرو.

- و این بلیه مرحمتیست از شااااااه 
براندازان، دیکتاااااتور برافراز...

این روایت های نامتــوازن و درهم 
پیچیده تاریخی سرشــار ازمضامین 
اروتیک وسادومازوخیستی است؛ در 
جایی دو دلداده چریک )شاید آن آنیما 
و آنیموسی که تاریخ و زمان خطی آن ها 
را با شدتی دردناک ازهم جدا کرده( را 
داریم که یکدیگر را شکنجه می کنند 
و اتوی داغ بر پوســت هم می کشند و 
کفش های یکدیگر را می بوســند! این 
رفتارهای اروتیک با اشاره به مشکالت 
جنسی کاراکترها، باعث می شود بیشتر 
و بیشتر با فضای محزون و تنهایی که 
برای خود رقم زده اند آشنا شویم. تاکید 
دیکتاتور بر ســالمت جنسی اش، در 
هنگامی که مانند یک تراجنسیتی لباس 
پوشــیده و یا بوییده شدن کف پایش 
توســط نوکرش و... پیام این خروس را 
به مخاطب می رساند؛ این جا جای یک 

نیمه خالی است!
بایدیکچیزهاییرابلدبود!

روایــت »وقتــی خــروس غلط 
می خوانــد« ارجاعاتــی تاریخــی، 
اسطوره ای و نیز روان شناسی دارد و چه 
بهتر که مخاطب از پیش با این روایت ها 
آشنا باشد و حداقل کمی تاریخ بداند. 
چون علی شمس، به عنوان دانای کل، 
کامال آماده است از ناآگاهی مخاطبش 
استفاده کند و با اطالعات به عمد غلطی 
که به او می دهد، او را بفریبد. وقتی وارد 
جهان روایی این خروس می شــویم 
باید کمی مســلح باشــیم تا رودست 
نخوریم و سررشته غیرخطی داستان 
را از دست ندهیم. هم چنان که گفتیم، 
این نمایش قطعات به هم ریخته پازلی 
است که تماشاگر تا آخر نمایش فرصت 
دارد آن ها در کنار هم و در جای درست 
قرار دهد و تصویر کامل و کلی را به دست 

آورد. 

»وقتیخروسغلطمیخواند«

 درهم ریختگی زمان و روان

گزارش

داستان»وقتیخروسغلطمیخواند«روایتیکامالچرخشیولوپواراست؛ترکیبیاستازتکهپازلهاییکه
تماشاگربایدمدامجایمناسبهرکدامراپیداکندتابتوانددرنهایتودرآخربازی،اصلوعمقداستانرادریابد.

پادشاهشکستهخوردهاکنونبهجاییرسیدهکهمیداندهرچهکردهاشتباهوغیرانسانیبوده،اومیخواهدبازگرددواین
»خود«یراکهبهچنینجاییرسیدهازهمانسرخط،حذفوپاککندونگذاردلوپهستیفاسدش،بهجانجهانبیفتد.

در نهمین روز از ســی وهفتمین جشنواره  
بین المللی تئاتر فجر، سه نمایش از کشورهای 
فنالند، رومانی و فرانسه میزبان عالقه مندان بود.

به گــزارش روابط عمومی ســی وهفتمین 
جشنواره  بین المللی تئاتر فجر، سهم تئاتر ملل 
از نهمین روز جشنواره  سی وهفتم، سه شنبه ۳۰ 
بهمن، سه نمایش از کشورهای فنالند، رومانی و 

فرانسه بود. 
در غیاب گروه سوئدی »بدن های عراقی« که 
قرار بود ۳۰ بهمن نمایش »ترحم؛ بخش اول« را 
براساس متنی از ویلیام شکسپیر به کارگردانی 
آنمار طاها در تاالر قشقایی روی صحنه ببرد و به 
دلیل جراحت و آسیب دیدگی بازیگر اصلی اش 
که طی نامه ای رسمی به جشنواره  سی و هفتم 

ارســال کرد به تهران نیامد، نمایش های »فقط 
اســتخوان ها« از فنالند، »آسانســور، پسرها 
پســرند« از رومانی و »چیدمان )گذرگاه(« از 

فرانسه میزبان عالقه مندان شد. 
نمایش »فقط استخوان ها« از فنالند به عنوان 
کاری از کمپانی کالو با حضور توماس مونکتون به 
عنوان نویسنده، کارگردان و بازیگر با مدت زمان 
۴۵ دقیقه در دو نوبت ۱۸:۳۰ و ۲۰:۳۰ در تاالر 
چهارسوی مجموعه  تئاتر شهر روی صحنه رفت 
در خالصه داســتان این نمایش که در قالب 
بخش »تئاتر ملل« و »مسابقه  تئاتر بین الملل« 
اجرا شد، آمده است: اندازه صحنه یک متر است. 
یک صندلی، یک المپ و یک دایره  نقاشی شده 
روی صحنه دیده می شوند. اجرا ساده و با کمترین 

ابزار فناوری اســت و با پیچ و خم بــدن بازیگر، 
دست های سرگردان و صورت غیرقابل کنترل 
بازیگر، قطعه ای بی بدیل از تئاتر میکروفیزیکال 

خلق می شود. 
نمایش »آسانسور، پسرها پسرند« با حضور 
فرنس فهر به عنوان نویسنده، کارگردان و طراح 
حرکات از رومانی با مدت زمان ۴۰ دقیقه، یک 
نوبت در ساعت ۱۹ در تاالر مولوی روی صحنه 

رفت. 
نمایش »چیدمان )گذرگاه(« به کارگردانی 
پیر یودلوسکی از فرانسه نیز از ساعت ۱۱ تا ۲۰ در 

خانه  تئاتر پذیرای عالقه مندان بود.
در شرح این اثر چنین آمده است: »گذرگاه«، 
راهرویی است که به خاطرات جهان اختصاص 

داده شــده و در آن صدای موســیقی به گوش 
می رسد. این چیدمان، راهرویی ۱۰ متری است و 
بازدیدکنندگان با فضایی مملو از نور و صدا روبه رو 
می شوند و موسیقی سنتی کشورهای مختلف 
را می شنوند. این نسخه از »گذرگاه«، به احترام 
خاطره کسانی  اســت که مجبور شده اند کشور 

خود را ترک کنند.  
اجرای »چیدمان )گذرگاه(« تا آخرین روز از 

جشنواره  سی و هفتم ادامه خواهد داشت. 
سی و هفتمین جشــنواره  بین المللی تئاتر 
فجر از ۲۲ بهمن تا چهارم اسفند به دبیری نادر 

برهانی مرند در حال برگزاری است.

سهمتئاترمللازنهمینروزجشنوارهسیوهفتم؛

میزبانی فنالند، رومانی و فرانسه از تماشاگران ایرانی

حقیقتتلخانساناین
استکههرگزمتوجهدوبعد
همراهوهمدلزنانهومردانه

وجودخودنمیشود؛او
هموارهباتکیهوتاکیدبر
ویژگیهایجسمانیاش

تنهابهیکیازایندوهستی
امکانتجلیمیدهدو
الجرمازتعادلوکمال

بازمیماند

شماره  188  /        چهارشنبه  1 اسفند  1397  /   14 جمادی الثانی1440  /   20 فوریه  2019


