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سید حسین رسولی

دومیــن جشــنواره سراســری 
تئاتر کوتــاه کیش از 26 تــا 28 بهمن 
در جزیره کیش برگزار شــد. امســال 
داوران شناخته شــده ای چون حمید 
پورآذری، اصغردشتی و الهام کردا حضور 
داشتند و ۱۵ گروه نمایشی در دو بخش 
ساحلی و کافه ای با یکدیگر رقابت کردند. 
بزرگ ترین مشــکل گروه های حاضر 
در جشــنواره مربوط به عدم شناخت از 
تئاتر محیطی و تئاترهــای مکان ویژه 
می شود. این جشــنواره به طور ویژه به 
دو مکان کافه و ســاحل توجه داشت و 
طبعا از شرکت کنندگان انتظار داشت 
که تئاترهایی مخصــوص این دو مکان 
تولید کنند ولی این اتفاق رخ نداد. به نظر 
می رسد هیچ شناخت عینی و عملی ای 
در این زمینه در بین تئاتردوستان جوان 
وجود نــدارد. در روز 26 بهمــن ماه به 
کافه ای به نام کافه ۹6 در جزیره کیش 
رفتیم که هم افتتاحیه جشنواره برگزار 
شــد و هم گروه های تئاتر کافه ای آثار 
خود را ارائه دادند. اغلب شرکت کنندگان 
بســیار جوان بودند. برخی  تحصیالت 
دانشگاهی داشــتند و برخی نه. اولین 
نمایش، مونولوگی با حضور یک بازیگر 
کم سن و سال بود که به داستان رستم 
و ســهراب پرداخته بود. بازیگر، لباسی 
امروزی پوشــیده بود و پشــت میزی 
نشســته بود. ســپس خود را به عنوان 
رستم معرفی کرد که فرزند خود را کشته 
است. نمایش دیگری بود که بدون کالم 

اجرا شد. این نمایش فرمالیستی تالش 
می کرد به بدن بازیگر و حضور او بپردازد. 
بازیگران صورتک هایی را هم بر پشت سر 
خود داشتند. نمایش دیگری اجرا شد که 
بر اساس مونولوگ مشهور »در مضرات 
دخانیات« به نویسندگی آنتون چخوف 
بود. همان مرد پریشانی را شاهد بودیم 
که قرار است کنفرانسی درباره مضرات 
دخانیات ارائه بدهد ولــی زنش آنقدر 
آزارش داده که تمام کنفرانس درباره او 
می شود. نمایش دیگری اجرا شد که در 
آن شاهد چند نفر بودیم که در کافه ای 
نشسته اند و اتفاق بدی برای آنان رخ داده 
اســت که اصال کیفیت قابل قبولی هم 
نداشت. عالوه بر این در بخش ساحلی، 
نمایش هایی دیدیــم که اغلب آنها بجز 
یکی هیچ ربطی به ساحل نداشتند. تنها 
یک گروه هرمزی بودند که شــغل آنان 
ماهیگیری در بندر بود و  نمایشی درباره 
ماهیگیران اجرا کردند. تئاتر »بیا جلوتر« 
به کارگردانی و بازیگری ســجاد باقری 
و نویسندگی حســین برفی نژاد نیز در 
بخش ساحلی این جشنواره اجرا شد که 
بسیارعجیب بود زیرا این نمایش پیش 
از این در تهران اجرا رفته بود و به مسائل 
روانشناســی می پرداخت و هیچ ربطی 
به ساحل نداشت. این نمایش در پایان 
جشنواره جایزه هم گرفت که باید فکری 
در این زمینه کرد. همان طور که می دانید 
برخی از گروه های تئاتری هســتند که 
کاری را آماده می کننــد و آن را به تمام 
جشنواره ها ارســال می کنند و به یک 
باره می بینید که در بیش از ۱۰ جشنواره 

حاضر هستند. آنان کاری به موضوع و فرم 
پیشنهادی جشنواره ندارند و این اتفاق 
به شدت غیر تئاتری است و این موضوع 
یکی از آفات جشنواره های ایرانی است. 

با تمام این احوال مســووالن برگزاری 
جشنواره تالش کردند تا میزبانی خوبی 
از تئاتری ها داشته باشند و عباس نجاری 
دبیر جشــنواره هم به ما گفت که بیش 
از ۹۰۰ اثر به دبیرخانه ارسال شده بود و 
تمام مسوولیت انتخاب آثار را به بازبین ها 
ســپرده بودند. حتی گروه تئاتری او از 
کیش به جشنواره راه پیدا نکرده است. 
حضور حمید پورآذری و اصغر دشتی نیز 
توانست به تئاتردوستان جوان تر کمک 
کند زیرا نشستی هم برگزار کردند که 
در آن درباره شــیوه اجرایــی و مفهوم 
تئاتر محیطی صحبت شــد. محمود 
رضا رحیمی نیز به عنوان مهمان حضور 
داشت و در این جلســه گفت که باالی 
۱۵ نمایشــنامه کافه ای در ایران وجود 
دارد که هیچ کــدام از هنرمندان حاضر 
در این جشــنواره به آنها توجه نکردند. 
حتی کسی نمی داند اولین تئاتر کافه ای 
در ایران توسط چه کسی اجرا شده است 
و در این زمینــه پژوهش های ناچیزی 

صورت گرفته است. 
در جستجوی تئاترهای محیطی و 

تئاترهای مکان ویژه
تئاتر از دوران باستان تا کانون با توجه 
به مکانی خاص تعریف شده است مثال 
در یونان باستان مکان هایی بوده است 
که مخصوص اجرای تئاتر بودند. معنای 
واژه تئاتر نیز به جایگاه تماشاگر بازمی 
گردد. سبک و شــیوه »تئاتر محیطی« 
 )Environmentaltheatre (
جدید اســت و مربوط بــه دهه ۱۹6۰ 
می شــود که گروه های تئاتری تالش 
کردند مرزها و محدودیت ها را جابه جا 
کنند. تئاتر محیطی به طــور ویژه مرز 
بین بازیگر و تماشــاگر را کنار می زند. 
حاال دیگــر بازیگران و تماشــاگران در 
یک فضا حاضر هستند. اگر نمایشنامه  
مشخصی هم در کار باشد نه آغازی دارد 

و نه پایان مشخصی. ریچارد شکنر یکی 
از مهم ترین کارگردانان و نظریه پردازان 
تئاترهای محیطی اســت. او نمایشی 
به نام »دیونوسوس در 6۹« را با »گروه 
پرفورمنــس« در نیویــورک اجرا کرد 
که بر اســاس یکی از نمایشــنامه های 
اوریپید بود. این تئاتر محیطی زیر شاخه 
 site-specific( »تئاتر مکان ویژه«
theatre( نیز قرار می گیــرد. این نوع 
از تئاترها به شــدت به فضا و تماشاگر 
وابسته هســتند و ایده مرکزی خود را 
بر اســاس این دو عنصر پیش می برند. 
برایان دی پالمان، ریچارد شکنر، بروس 
جوئل رابین، رابرت فلــور، کارگردانی 
هســتند که فیلمی با نام »دیونوسوس 
در 6۹« را ســاختند که تصاویری از دو 
اجرای پایانی همیــن تئاتر محیطی به 

کارگردانی ریچارد شــکنر در آن ضبط 
شــده اســت. دیدن این فیلم به شدت 
پیشنهاد می شــود. شکنر کتاب بسیار 
مهمی به نــام »تئاتر محیطــی« را در 
سال ۱۹۷۳ می نویسد که شاخص ترین 
منبع این نوع از تئاتر است و همچنین 
نظریه های خــود را در کتــاب »تئاتر، 
فضا و محیط« در سال ۱۹۷۵ نیز پیش 
گرفت. شکنر از ســال ۱۹88 به این سو 
درگیر نظریه و مطالعات پرفورمنس شده 
ست و دو کتاب »نظریه پرفورمنس« و 
»مطالعات پرفورمنس« را نوشت که جزو 
کتاب های مهم دانشــگاهی در سراسر 
جهان شده اند. شکنر در اجراهایی چون 
»مکبث« )۱۹6۹( و »قطعه ابداع شده 
گروه اشــتراکی« )۱۹۷۰( نیز به تئاتر 
محیطی پرداخت و تــالش کرد تئاتر 
کالسیک را با تئاتر نو پیوند بزند زیرا بیشتر 
متن های او اقتباســی از آثار کالسیک 
بودند. این تئاترها در راه پله ها و بالکن ها 
و گاراژها و فضاهای غیــر متعارف اجرا 
می شدند. در دانشنامه بریتانیکا نوشته 
شــده اســت که آزمایش های تئاتری 
ریچارد شــکنر میــراث آزمایش های 
تئاتری یرژی گروتفســکی لهستانی 
است زیرا ما در هر دو تئاتر شاهد فضایی 
خالی و بــی چیز هســتیم و مهم ترین 
عناصر اجرایی نیز بازیگران و تماشاگران 
هستند. هر دو کارگردان از تمرین های 
»روان -فیزیکــی« بازیگر بهره می برند 
و متون را ترکیب می کننــد و از فضای 
تئاتر بیشترین اســتفاده را می کنند. 
گروه »تئاتر نان و عروسک« به رهبری 
پیتر شــومان نیز دیگر گروه مهم تئاتر 
محیطی است. هنر آنان در خیابان شکل 
می گرفت و تــالش می کردند به میان 
مردم بروند. باید تاکید کنیم که تئاترهای 
کافه ای به طور ویژه بایــد در کافه اجرا 
شــوند نه جایی دیگر پس ما »تئاتر در 
کافه« داریم ولی »تئاتر کافه ای« نداریم. 
برنارد دا کاســتا در دهه ۱۹6۰ در کافه 
رویال پاریس چندین و چند تئاتر کافه ای 
اجرا کرد که نمونه پژوهشی خوبی است 
چون این تئاترها معموال بداهه هستند 
و هیچ نمایشــنامه ای از پیش موجود 

نیست. نمایشنامه »کافه پولشری« به 
نویسندگی آلن وتز یک نمونه مشخص 
و ساده و روشن از نمایشنامه های کافه ای 
است. در این نمایشنامه با زنی کافه چی 
مواجه می شویم که برای سفارش ها را 
مردم حاضر در کافه می آورد و بعد از درد و 
رنج و زندگی خود می گوید. در واقع بازیگر 
اصلی این نمایشنامه یک زن شاغل در 
کافه است. تماشاگران می توانند هر وقت 
خواستند رفت و آمد کنند و دیگر مکان 
جدایی بین بازیگر و تماشاگر وجود ندارد. 
اجرا هم می تواند آغاز و پایان مشخصی 
نداشته باشد. نمایش های ساحلی هم به 
همین ترتیب هستند. آنها باید در ساحل 
اجرا شــوند و فرم اجرا وابسته به ساحل 
اســت. می توان تئاتر را از زبان نگهبان 
ساحل یا نجات غریق روایت کرد. می توان 
به شخصی پرداخت که در ساحل زندگی 
می کنــد. در واقــع، کاراکترهای تئاتر 

وابسته به ساحل دریا هستند. 
یک کارگردان باید به ســاحل برود 
و فضای آنجا را بررســی کنــد و تمام 
شــغل های حاضر در این مکان ویژه را 
بررســی کند. تئاتر زندان هم اینگونه 
اســت که به زندانیان توجه ویژه دارد. 
آنان در مکان زندان به روایت داستان یا 
زندگی خود می پردازند که به شدت به 
تئاتر مستند و تئاتر سیاسی هم نزدیک 
می شود. داریو فو، یکی از کارگردانان مهم 
تئاتر آلترناتیو است. او در بازارهای میوه و 
تربار و میدان ها و مکان های غیر تخصصی 
تئاتر اجرا می رفت و تــالش می کرد با 
مردم عادی و معمولــی ارتباط بگیرد. 
تئاترهای او انقالبی بودند و خودش نام 
شیوه خود را »اجیت-پراپ« گذاشته بود 
که یعنی »تبلیغ و تهییج« مردم زیرا وی 
از ایدئولوژی ضد سرمایه داری حمایت 
می کرد. او به همراه همسرش فرانکا رامه 
اقتباسی از »مده آ« به نویسندگی اوریپید 
انجام داد و خوانشی زنانه و فمینیستی از 
این نمایشنامه باستانی ارائه دادند. اینجا 
مشخص می شود که اوریپید تا چه حد 
مورد توجه گروه های تئاتر نو است چون 
هم ریچارد شکنر و هم داریو فو و فرانکا 
رامه به این نویسنده یونانی توجه کردند. 

گزارشی از دومین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه کیش 

چرا هیچ شناختی از تئاتر محیطی نداریم؟

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

کیمیایی آغازگر »سه شنبه های 
لعنتی« در تئاتر شهر شد

نمایش »سه شنبه های لعنتی« به نویسندگی 
و کارگردانی محمد مهدی خاتمــی نیز با حضور 
هنرمندانی چون مسعود کیمیایی و نسرین مقانلو در 
تاالر سایه روی صحنه رفت. در این نمایش که ساعت 
۱۹: ۴۵ به مدت زمان 6۵ دقیقه، قیمت بلیت ۳۵ هزار 
تومان میزبان عالقه مندان است، محسن افشار، مانلی 
حسین پور، سروش طاهری، شهرام مسعودی، اتابک 
نادری، نسرین نکیسا به عنوان بازیگر حضور دارند. 
محمدمهدی خاتمی نویسنده و کارگردان نمایش 
»سه شنبه های لعنتی« پس از پایان اجرای اول این 
اثر نمایشی با قدردانی از حضور مسعود کیمیایی 
و نســرین مقانلو در این اجرا گفت: من با فیلم های 
استاد مسعود کیمیایی زندگی کردم و باید بگویم 
که هم سن »قیصر« اســتاد هستم. من هیچ وقت 
فکر نمی کردم زمانی برسد در اجرای نمایشی که 
من کارگردان آن هستم مرد بزرگ سینمای ایران 
عالی جناب مسعود کیمیایی  مهمان ویژه آن باشد. 
به هر صورت الزم می دانم هم از ایشان و هم از خانم 
مقانلو به جهت حضورشان قدردانی کنم. مسعود 
کیمیایی کارگردان پیشکسوت سینمای ایران هم 
با حضور در صحنه و امضای تابلوی یادبود نمایش 
خطاب به تماشاگران  بیان کرد: مدتی است که پا درد 
دارم اما چون از این نمایش زیاد شنیده بودم تالش 
کردم با همه ترافیک تهران و دشواری های رفت وآمد 
به تئاتر شهر بیایم  و حاال می بینم که ارزش داشت در 

کار حضور داشته باشم و از تماشای آن لذت ببرم. 
    

نامگذاری خیابانی به نام »اکبررادی«

نشست رسانه ای دومین جشــنواره تئاتر اکبر 
رادی دوشــنبه 28 بهمن در سالن کنفرانس خانه 
تئاتر برگزار شد. روح اهلل جعفری در این نشست اعالم 
کرد: یکی از خیابان های اطراف خانه هنرمندان به 
نام اکبر رادی توسط شــورای اسالمی شهر تهران 
نامگذاری خواهد شد. سپس روح اهلل جعفری درباره 
بخش مقاالت و رادی شناســی دومین جشنواره 
تئاتر اکبر رادی، توضیح داد: در این دوره ۱8 چکیده 
مقاله از ۷ زن و ۱۰ مرد، از شهرهای تهران، همدان، 
مشهد، مهاباد و کرج به دبیرخانه ارائه شده و سپس 
۷ چکیده مقاله برای نوشتن و در نهایت ۳ مقاله برای 
ارائه در سمینار انتخاب شدند. مقاالت برگزیده در 

کتاب رادی شناسی منتشر می شوند.
    

نخستین جشنواره تئاتر هامون 
برگزیدگانش را شناخت

شامگاه شــنبه 26 بهمن ماه مراسم اختتامیه 
نخستین جشــنواره تئاتر هامون به دبیری هادی 
حجازی فر برگزار شــد. هیات داوران بخش صحنه 
نخستین جشنواره تئاتر هامون متشکل از ژاله صامتی، 
فرهاد مهندس پور، پیام الریان، علی سرابی و هادی 
حجازی فر پس از جلسه روز 2۵ بهمن ۱۳۹8 نتایج این 
بخش را به شرح ذیل اعالم کردند.  تندیس جشنواره، 
لوح تقدیر و مبلغ پنج میلیون تومان به عنوان جایزه 
برگزیدگان درنظر گرفته شده بود و جایزه کار برگزیده 
نیز مبلغ ۱۰ میلیون تومان بود. همچنین نامزدهای 
همه بخش ها مبلــغ یک میلیون تومــان دریافت 
می کنند. نخستین جشنواره تئاتر هامون از ۱۵ تا 2۵ 

بهمن در تماشاخانه هامون برگزار شد.

اخبار نمایش

برنارد دا کاستا در دهه 
۱۹۶۰ در کافه رویال 

پاریس چندین و چند 
تئاتر کافه ای اجرا کرد 

که نمونه پژوهشی خوبی 
است چون این تئاترها 
معموال بداهه هستند و 

هیچ نمایشنامه ای از پیش 
موجود نیست. نمایشنامه 

»کافه پولشری« به 
نویسندگی آلن وتز یک 
نمونه مشخص و ساده و 

روشن از نمایشنامه های 
کافه ای است

سبک و شیوه 
»تئاتر محیطی« 

 Environmental(
theatre( جدید است و 

مربوط به دهه ۱۹۶۰ می شود 
که گروه های تئاتری تالش 

کردند مرزها و محدودیت ها 
را جابه جا کنند. تئاتر 

محیطی به طور ویژه مرز 
بین بازیگر و تماشاگر را 
کنار می زند. حاال دیگر 

بازیگران و تماشاگران در 
یک فضا حاضر هستند
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