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فرهنگی

«یک روز طوالنی» به جشنواره دوربان راه یافت
فیلم سینمایی «یک روز طوالنی» ساخته بابک بهرام بیگی در ادامه حضور جهانی خود
به جشنواره دوربان آفریقای جنوبی راه یافت .جشنواره دوربان یکی از بزرگترین و
قدیمیترین جشنوارههای فیلم آفریقای جنوبی است .این فیلم داستان
فردی است به نام شاهین که پس از سالها به زادگاهش سفر کرده و در دوراهی اخالقی
قرار میگیرد که...

کارگردان سینما و تلویزیون در خصوص آخرین خبرها
از سریال «سرزمین کهن» گفت :وظیفهای که از سوی
تلویزیون به دوش بنده گذاشته شده بود و البته دینی
که به گردن داشتم ،پایان رساندن این سریال بود.
کمال تبریزی با اعالم زمان پخش س��ریال «س��رزمین
کهن» اظهار داش��ت :از یک ماه گذش��ته ضب��ط و تصویربرداری
مجدد س��ریال «سرزمین کهن» در شهرک غزالی به پایان رسیده
است .وی ادامه داد :از زمان پخش سریال خبر ندارم و این سوال را

باید مدیران تلویزیون پاسخگو باشند .حتما مسئوالن
س��یما زمان مناسبی را برای پخش «سرزمین کهن»
درنظ��ر گرفتهاند که این س��ریال تاریخ��ی بهخوبی
دیده شود.
براساس این گزارش ،سریال «سرزمین کهن» توسط
علیرضا طال��بزاده به نگارش درآمد و بازیگ��ران متعددی در آن
ب��ه ایفای نق��ش پرداختهاند که آخرین صحنهها از فاز س��وم آن
در ش��هرک سینمایی غزالی به پایان رس��ید .فاز اول این سریال
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ب��ا توج��ه ب��ه ع��دم اعتم��اد اخي��ر
م��ردم بهبرخي مؤسس��ات مال��ي و اقدام
س��پردهگذاران توأم با دغدغه نس��بت به
برداشت سپردههايش��ان ،از بانک مرکزي
انتظار داريم نام مؤسس��ات مالي غيرمجاز
را اطالعرس��اني و ضمن برخورد جدي با
اين مؤسس��ات مردم را از بازکردن حساب
در آنجا منع کنند.
0938...

تمام��ی دس��تورات مقدس��ي را ک��ه
خداوند ب��ه بندگانش امر فرموده اس��ت،
صرفنظ��ر از اجر و س��عادت اخ��روي در
س�لامتي روحي و حتي جس��مي انسان
تأثير فوقالعاده ميگذارد .تک تک اعمال
عب��ادي و معنوي چون روزه ،نماز و زکات
به سهم خويش در طراوت شادي و آرامش
انسان اثر ميگذارد.
0938...

آمري��کا مطمئ��ن باش��د ب��ا تمديد
تحريمها به هيچ يک از اهداف ضدبش��ري
و ضدعقالني خود از جمله به زانو درآوردن
اي��ران اس�لامي نخواه��د رس��يد .الگوي
امت اس�لامي اي��ران تعاليم ق��رآن کريم
و س��يره اهلبي��ت معص��وم(ع) و واليت
است و ش��جاعانه و مقتدرانه بر ارزشها و
آرمانهاي خود استقامت ميورزد.
0938...

اصالح��ات اردوگاه ش��يرمردان و
شيرزنان است .آقاي دکتر روحاني کساني
ک��ه از دولت ش��ما در انتخابات س��کوت
اختي��ار کردند تا نان به نرخ روز بخورن را
عزل کنيد.
0918...

ن ماه رياستجمهوري
بنده در چهارمي 
آق��اي روحاني گفتم ايش��ان بايد رحماني
وزير کش��ور را عوض کند ،چون از جنس
اين دولت نيست.
0910...

رئي��س س��تاد انتخاب��ات کش��ور در
مورد تخلفات انتخاب��ات به مورد تخلفات
در ايام تبليغات انتخاباتي اش��اره ميکند
ک��ه اگر وقايع آن روزه��ا را مرور کنيم به
پارهک��ردن پوس��ترها و بنره��ا و حمله به
ماش��ين رئيسجمهور در بازديد از معدن
استان گلستان و شايعه… ميرسيم ،البته
سطل آشغالي آتشزده نشد ،ولي کارهای
مختصري انجام ش��د که ميتواند در حد
جرم به مرجع صالح قضایی ارجاع شود.
0912...

ب��ه اي��ن آق��اي مه��دي تق��وي،
اقتصاددانتان بگویيد ن��رخ تورم بهخاطر
پايين نگهداشتن مصنوعي و هزينهبر نرخ
ارز پايين است.
0913...

س�لام ،خس��ته نباش��يد .چهارشنبه
ش��ب31خرداد در برنامه خندوانه ش��اهد
يک اتفاق بس��يار شايسته فرهنگي بوديم.
همانط��وري که ش��ما هم خب��ر درگيري
لفظي خان��م بهناز جعفري و خبرنگاران و
پس از آن واکنش رامبد جوان نس��بت به
آن جري��ان و نظريات مختلف را پوش��ش
دادي��د؛ آقاي رامبد ج��وان ضمن اعتراف
ب��ه اشتباهش��ان آقاي صفر کش��کولي را
دعوت کردن��د و در حض��ور بينندگان از
ايشان عذرخواهي کردند؛ با آنکه شخصي
بدون اجازه فايل صوتي را که در يک گروه
خصوصي بيان ش��ده بود را نشر داده ولي
صورت مسئله را پاک نکردند و با جنجال
و هوچيگري خود را بيگناه نشان ندادند
کار ديشبش��ان واقع��ا تحس��ينبرانگيز
بود .اميدواريم فرهنگ اعتراف به اش��تباه
و پذي��رش آن و عذرخواه��ي در جامع��ه
نهادينه ش��ود .وظيفه ش��ما بهعنوان يک
رس��انه فرهنگي اين است که گزارش اين
برنامه را با درش��تترين حروف در صفحه
اول روزنامه خبررساني کنيد.
0911...

چندين س��ال است که روزنامه آفتاب
را تهيه و مطالعه ميکنم .در اين س��الها
مطال��ب مفيد بس��يار ب��وده اس��ت ،ولي
خداوکيلي از درد مردم محروم کرمانش��اه
هن��وز نگفتهايد آنگونه که ب��راي تهران و
ديگ��ر جاها وقت و هزينه ميکنيد .ما هم
ايراني هستیم.
0918...

ب��رای ورود به مصاحبه لطفا درباره متن،
ش��خصیتها و بازیگ��ران نمای��ش برایم��ان
بگویید.
متن این نمایش بر اساس بازی ننه غالم حسینی
نوش��ته ش��ده که یکی از بازیهای قدیمی ایران
اس��ت که در واقع کاملترین خرده نمایش زنانه
ایرانی اس��ت .در خصوص دلیل انتخابش هم باید
بگویم که این متن قابلیت تبدیل ش��دن به یک
نمایشنامه بلند را داشت و این موضوع باعث شد
ک��ه ما آن را روی صحنه ببری��م .طرح اولیه این
متن توس��ط خانم رویا پارسا به نگارش درآمد و
در ادامه خانم پریسا کیومرثی به کار اضافه شدند.
میتوانم بگویم این کار کامال کارگاهی پیش رفت
به این مفهوم که به این صورت نبود که ما از ابتدا
یک متن آماده داش��ته باشیم و بعد بر اساس آن
بقیه مراحل را طی میکردیم .دوستان میآمدند
س��ر تمرین ،ات��ود میزدیم و ب��رای صحنههای
مختلف تصمیمگیری میکردیم .در تمام مراحل
تمری��ن و اتودزدن و تصمیمگیری س��عیمان بر
این بود که از تمام عناصر ایرانی اس��تفاده کنیم.
درباره ش��خصیتها و بازیگران هم باید بگویم که
محمد طیب طاهر در نقش غالمحس��ین ،نرگس
نیک س��یرت در نقش م��ادر ،س��میه برجی در
نقش صنم ،ش��راره س��لیم بیات در نقش شیرین
حضور داش��تند ،به عالوه س��ه بازیساز دیگر که
در صحنههای مختلف حضور داش��تند که شامل
خانمها جوانه دلش��اد ،ش��بنم فرجیه��ا و فریبا
رسولی میشدند.

شما میگویید داستانهای کوتاه ،باید بگویم که
بیس اصلی بازی ننه غالمحسینی مادر جاهطلبی
اس��ت که تصمی��م میگیرد برای پس��ر گنگ و
گیج��ش زن بگی��رد در ادامه ننه غالمحس��ینی
س��راغ هر خانهای میرود کس��ی قبول نمیکند
دخترش را به پسر ننه غالمحسینی بدهد ،اما در
نهایت با یک خانواده به توافق میرسد که حاضر
می شوند دخترش��ان را به پسر ننه غالمحسینی
بدهن��د .در ادامه وقتی که تواف��ق بین دو طرف
صورت میگیرد و مراس��م برگزار میشود ،وقتی
دختر و پس��ر س��ر سفره عقد مینش��ینند اتفاق
دیگ��ری میافت��د ،هنگامی که عاق��د برای عقد
دختر و پس��ر میآید از دختر خوش��ش میآید و
او را ب��ه عقد خودش درمیآورد و در واقع ازدواج
پسر ننه غالمحسینی منتفی میشود.

پی��ش از این هم این نمایش روی صحنه
رفته بود؟
بل��ه ،با یک تی��م دیگر این نمایش را در س��ی و
چهارمین جشنواره تئاتر فجر روی صحنه بردیم.

و ای��ن بیس اصل��ی متنی ب��ود که خانم
پارسا نوشته بودند؟
بله .البته تالش تیم نویسنده برای بسط نمایشی
این بازی زنانه بود.

و ب��ه چه دلی��ل با همان تی��م قبلی برای
اجرای عمومی ادامه ندادید؟
ب��ه این دلیل ک��ه تایم این اجرا ب��ا وقت اعضای
تیم قبلی هماهنگی نداشت و بهناچار از بازیگران
جدید دعوت به همکاری شد.
هدفت��ان از اج��رای چنی��ن نمایش��ی با
مضمون زنانه چه بود؟
تمام هدف من از به صحنهبردن چنین نمایشی
ای��ن بود که ی��ک خرده نمایش ایران��ی را بازکار
ک��رده و بتوانم از آن بازخوانی دوبارهای داش��ته
باشم.
گفتی��د که ط��رح اولیه نمای��ش را خانم
رویا پارسا نوشته بودند ،چقدر به متن ایشان
وفادار بودید؟
بیس اولیه کار را بر اساس همان طرحی که خانم
رویا پارس��ا نوشته بودند آغاز کردیم .در ادامه هم
که خانم کیومرثی به کار اضافه شدند باز بر اساس
طرح اولیه پیش رفتیم .فقط یکسری از صحنهها
را بهدلی��ل اینکه خاصیت نمای��ش ایرانی ایجاب
میکرد که مثال نقالیخوانی یا تعزیهخوانی زنانه
داشته باشیم پیشنهادهایی را مطرح کردم که به
طرح اولیه افزوده شد.
ی��ک واژهای را در س��خنانتان ب��هکار
میبری��د بهن��ام «خ��رده نمای��ش» .کم��ی
دربارهاش توضیح دهید که اساس��ا چیس��ت
و ب��ه چ��ه گون��ه نمایش��ی «خ��رده نمایش»
میگویند؟
«خرده نمایش» یکس��ری از نمایشهای کوتاه و
بازیه��ای زنانه که زن��ان در اجتماعات زنانه در
اندرونیها اجرا میکردند را ش��امل میش��د که
بهدلی��ل اینکه امروزه ما در اجرا و به صحنهبردن
آن بازیها با نمایش��نامه بلندی س��روکار نداریم
ب��ه آن «خرده نمای��ش» میگوییم .در مورد این
نمایشه��ا تاریخچه مدونی در دس��ت نیس��ت و
طب��ق منابع موج��ود از دوران صفوی��ه به بعد
گروهه��ای مطرب زنانهای وجود داش��تند که در
مجالس خصوصی زنانه و در پش��ت درهای بسته
ب��ه اج��رای انواع رقصه��ا و خ��رده نمایشهای
موزیکالی میپرداختند .این نمایشها عمدتا حول
محور مسائل و مش��کالت زنان شکل میگرفت،
مس��ائلی از قبیل هوو آوردن ،خواستگاری رفتن،
دعوای میان زن و ش��وهر و ارتباط زنان خانهدار
با دیگر اقش��ار جامعه ،نمایشهای��ی چون بازی
ننه غالمحس��ین ،خاله رورو ،آقو چرا زن استدی،
عموس��بزی فروش ،آبجی صن��م و ...نمایشهای
موزیکالی هس��تند که همراه با رقص و آواز اجرا
میشد .دوره قاجار دوره اوج این نمایشهای زنانه
است .هر چند تا حکومت پهلوی نیز همچنان در
مجالس خصوصی زنان ه اجرا میش��دند ،متاسفانه
امروزه جز نام��ی و یادی از این آثار باقی نمانده
است.
پس مفهوم واژه «خرده نمایش» ش��امل
داس��تانهای کوتاهی نمیش��ود ک��ه نمایش
«خ��واب طوالنی انارآباد» را تش��کیل میداد،
درست است؟
«خواب طوالنی انارآباد» بر اس��اس خرده نمایش
ننه غالمحسین نگاشته شده است .در واقع در این
نمایش با یک داس��تان نمایشی مواجهیم .اینکه

> گروه موسیقی در همه مراحل پیشرفت
کار با ما همراه بود و هر صحنهای را که اتود
میکردی�م آنها هم در کنار ما حاضر بودند
و کار میکردن�د .ب�ا ه�م کار میکردیم و
نقطهنظراتمان را با هم درمیان میگذاشتیم
تا زمانی که به این نتیجه میرس�یدیم که
خب این موس�یقی با این صحن�ه همخوانی دارد و آن صحنه را با موس�یقیاش به تایید نهایی
میرساندیم

پس نمایش��تان دو روایتی است ،درست
میگویم؟
خیر .این نمایش سه روایتی است .روایتی که صنم
دختری که قرار است او را به عقد غالمحسین در
آورند که ازدواج��ش به هم میخورد ،روایتی که
غالمحسین دارد و روایتی که شیرین دارد.
ش��ما ب��ا متنهای خانم پارس��ا آش��نایی
داش��تید؟ متنه��ای دیگر ایش��ان را خوانده
بودید؟
راستش را بخواهید زمانی که من میخواستم این
کار را آغاز کنم آقای حمید پورآذری ،نویس��نده
کارش��ان آقای زمان وفاجوی��ی را به من معرفی
کردن��د بعد ما تیمی را تش��کیل دادیم که خانم
رویا پارس��ا هم در آن تی��م بودند و این فتح باب
آشنایی من با خانم پارسا شد ،قبل از آن با ایشان
و نوشتههایش��ان آشنایی نداش��تم ،اما بعد که با
ایش��ان کار کردم دریافتم که ایشان قلم توانایی
دارند.
کم��ی درب��اره طراح��ی صحن��ه نمایش
بگویی��د .درباره دایرهای بودن صحنه ،عددها
و ش��مایلهایی ک��ه در کف صحنه نوش��ته و
کشیده شده بودند ،صندلیهایی که در صحنه
وجود داشت و...
درباره دایرهبودن صحن��ه نمایش باید بگویم که
خاصی��ت نمایش ایران��ی همین دای��رهای بودن
صحنه آن است و من هم بهدلیل همین خاصیت
صحنهام را دایرهای قرار دادم .عددها و شمایلها
همان رمل و اس��ترالب اس��ت .طی تحقیقات و
مطالعات��ی که در نمایشه��ا و آدمهای آن دوره
داش��تم ،دریافتم که زنها و اساس��ا آدمهای آن
دوره گرفتار جادو هس��تند و باورش��ان این است
ک��ه رمل و جادو زندگیش��ان را تغییر میدهد و
خودشان هیچ نقشی در تعیین سرنوشت زندگی
خودش��ان ندارند .به همین دلیل تصمیم گرفتم
ک��ف صحنه و جهان نمایش م��ن ،جهان رمل و
جادو باش��د .نکتهای که توجه شما را به آن جلب
میکنم این اس��ت که تمام اف��رادی که بیرون از

در ده��ه  ۳۰اس��ت ،ف��از دوم در دهه  ۴۰و فاز س��وم در دهه۵۰
میگذرد و این تغییر زمان که از فاز یک تا فاز سه حدود ۲۰سال
بود باعث ش��د بعضی از شخصیتهای س��ریال در فاز سوم تغییر
کنن��د .از جمله این بازیگران میتوان ب��ه آرش مجیدی ،پریوش
نظریه ،س��عید راد و ...اش��اره ک��رد .بهگزارش آن��ا ،این مجموعه
تاری��خ سیاس��ی -اجتماع��ی ای��ران از س��ال  ۱۳۲۰ت��ا پیروزی
انقالب اس�لامی را در بس��تر زندگی یک پس��ربچه به نام «رهی»
بررسی میکند.

کمکاریام در سینما یک تصمیم خودخواسته است!
بی��ژن محتش��م ،قدیمیترین گریمور س��ینمای ایران اس��ت که
طی این س��الها با کارگردانهای مطرحی همکاری کرده ،مدتی
اس��ت در س��ینما حضور ندارد و نامش در تیتراژ آثار س��ینمایی
دیده نمیشود.
ای��ن هنرمند درباره وضعیت س�لامتیاش گفت :خوش��بختانه در
شرایط جسمی و روحی خوبی بسر میبرم و مشکل خاصی از این
لحاظ ندارم .بیژن محتش��م درباره دالیل کمر کاریاش در سینما
گفت :فضای فعلی س��ینما را دوس��ت ندارم و بنا بهدالیلی ترجیح

میده��م بهگونههای دیگ��ری در ای��ن عرصه حضور
داش��ته باشم .بیژن محتشم افزود :مدتی است بیشتر
زمانم را صرف آموزش و تدریس در آموزشگاه میکنم
و به تربیت شاگردانم در عرصه گریم مشغولم؛ به اضافه
اینکه یکی از اعضای آکادمی خانه س��ینما هس��تم و
در انجمن مدیران آموزش��گاههای سینمایی نیز حضور دارم .بیژن
محتش��م ،یکی از پیشکسوتان عرصه سینماست و سابقه فعالیتش
به سال  1341میرسد .او که از سال  1352به تدریس در دانشگاه

گفتگوی آفتابیزد با آلما گشتاسب ،کارگردان یک خرده نمایش ایرانی جذاب

> خوش�بختانه مدتی اس�ت که اتفاقات
خوبی در ح�وزه فرهنگ در حال رخ دادن
است

تغییراتی که شما دادید چه بود؟
چی��زی ک��ه ما ب��ه این نمای��ش اضاف��ه کردیم
شخصیتی به نام شیرین بود که خود غالمحسین
عاش��قش اس��ت ،چراکه غالمحس��ین نمایش ما
هرگز مورد توجه هیچ دختری نبوده و از آن س��و
شیرین هم به لحاظ فیزیک و ظاهری که داشته
مورد توجه هیچ مردی نبوده است .ما این موضوع
و عش��قی که بین ای��ن دو نفر جوانه میزند را به
متن اضافه کردیم.

وظیفهام را در ساخت «سرزمین کهن» انجام دادم

این دایره هستند مصونیت کامل دارند همین که
پایشان را داخل این دایره میگذارند گرفتار رمل
و استرالب میشوند و از چیزی که تصمیم دارند
به آن برسند دور میشوند .درباره سه صندلیای
هم که در صحنه وجود دارد بهدلیل س��ه روایتی
بودن نمایش س��ه صندلی ق��رار دادیم .البته این
تنها دلیل س��ه صندلی نبود ،یک دلیل دیگر هم
این بود که همانگونه که پیشتر گفتم در نمایش
سه بازیساز داش��تم که سه صندلی برایشان در
صحنه قرار دادم.
البت��ه در ط��ول نمای��ش میبینی��م ک��ه
صندلیها کارکردهای دیگری هم دارند.
کامال درست است .کارکردهای دیگری دارند .در
جایی َدر میشوند ،در جایی گاری میشوند و...

«خواب طوالنی انارآباد»
قصهتنهاییآدمهاست
آفتابیزد – یوسف خاکیان :عصر یکی از روزهای گرم تابستان به
سفارش یکی از دوستان تئاتربین راهی خانه هنرمندان ایران شدم تا
ساعت  7بعدازظهر به تماشای نمایشی کامال ایرانی بنشینم ،نمایشی
با نام «خواب طوالنی انارآباد» که از روز سهشنبه  ۳۰خرداد تا دوشنبه
 ۱۹تیر در س��الن اس��تاد انتظامی به روی صحنه میرفت .راستش
پیش��تر بارها به تماشای نمایشهای مختلف نشسته بودم ،اما کمتر
نمایش��ی را دیده بودم که کارگردانش جس��ارت به صحنهبردن یک
داستان ایرانی را داشته باشد .بیشترشان به نمایشنامههای خارجی
اکتفا میکردند ،دلیلشان هم این بود که به صحنه بردن نمایشهای
خارج��ی از اجرای نمایشهای ایرانی راحتتر اس��ت؛ هم بارها روی

در طراح��ی صحن��ه خودت��ان ه��م
پیشنهادهایی داشتید یا تمامش برعهده طراح
صحنه بود؟
بهدلی��ل اینکه عالقه ش��خصی خودم این اس��ت
ک��ه صحنه ،صحن��ه مینیمال و کاربردی باش��د
س��عیمان این بود که این اتف��اق در صحنه این
نمای��ش بیفتد که فکر میکن��م در این زمینه به
هدفی که در نظر داشتیم ،رسیدیم.
داستان نمایش «خواب طوالنی انارآباد»
در چه مقط��ع زمانی و مکان��ی رخ میدهد؟
کل داس��تان در موقعیت مکان��ی انارآباد رخ
میده��د ی��ا ش��خصیتها در ج��ای دیگری
هس��تند و در انتهای نمایش به انار میروند؟
برداش��ت م��ن این بود ک��ه هرچه ب��ه پایان
نمایش نزدیک میش��ویم ورود بیش��تری به
موقعیت مکانی انارآباد داریم.
ما کمی روایت خطی داس��تان نمایش��مان را به
هم ریختی��م .در ابتدای نمایش میش��نویم که
عنوان میش��ود من به انارآباد آمدهام .بعد از آن
فلشبکی به گذش��ته و به تم��ام وقایعی که رخ
داده اس��ت زده میش��ود .اینکه اینها ب��ه انارآباد
آمدهاند و باقی مس��ائلی که برایش��ان پیش آمده
و در نهایت بازگش��ایی این موضوع که اصال چرا
اینها به انارآباد آمدهاند؟ اصال انارآباد کجاست؟ و
در نهایت چه اتفاقی برای شخصیتهای داستان
میافتد؟
پس میتوان گفت داستان از آخر به اول
میآید ،درست است.
بل��ه .ما اینگون��ه روایت خطی داس��تان را به هم
ریختیم.
ریت��م کل��ی موس��یقی نمای��ش ،ریتمی
ش��اد بود ،اما اس��تنباط من از داستان نمایش
یک موض��وع غمانگیز بود این غ��م نهفته در
دیالوگه��ا و اکتهای نمای��ش را چگونه با
ریتم شاد موسیقی نمایش هماهنگ کردید؟
میدانی��د ک��ه موس��یقی یک��ی از ارکان اصلی
نمایشهای ایرانی اس��ت .باید بگویم که در ابتدا
دیالوگها نوشته شد و بعد موسیقی روی نمایش
سوار ش��د به این صورت که به فراخور صحنهای
که ش��امل اکت و دیالوگ مثال غمانگیز بود ریتم
موسیقایی مخصوص به آن صحنه نواخته میشد.
ب��رای س��اخت و پرداخت موس��یقی این
نمایش از چه سازهایی استفاده کردید؟
به هر حال نمایش ایرانی ساز ایرانی را میطلبد.
ما هم از این قاعده تبعیت میکنیم و از سازهایی
مانند کمانچه ،تار ،دایره و تمبک استفاده کردیم.
در ابت��دای مصاحب��ه گفتی��د ک��ه کار
بهص��ورت کام�لا کارگاهی پی��ش میرفت،
بنابراین باید تیم موس��یقی مدام در کنار شما

> «خرده نمایش» یکسری از نمایشهای
کوت�اه و بازیه�ای زنان�ه ک�ه زن�ان در
اجتماع�ات زنان�ه در اندرونیه�ا اج�را
میکردند را ش�امل میش�د که ب�ه دلیل
اینکه امروزه م�ا در اجرا و به صحنه بردن
آن بازیها با نمایش�نامه بلندی س�روکار
نداریم به آن «خردهنمایش» میگوییم
> این نمایش س�ه روایتی اس�ت .روایتی
ک�ه صن�م دختری که ق�رار اس�ت او را به
عقد غالمحس�ین درآورند که ازدواجش بههم میخورد ،روایتی که غالمحس�ین دارد و روایتی
که شیرین دارد

صحنه رفتهاند و هم دردس��ر کمتری در خصوص مبحث ممیزی و
سانس��ور و بقیه مس��ائل دارند .اما این بار یک کارگردان جوان با نام
«آلما گشتاسب» روی تمام عقایدی که کارگردانان دیگر در خصوص
سختی اجرای نمایشنامههای ایرانی داشتند خط بطالن کشیده و با
جسارتی تحسینبرانگیز یک نمایش ایرانی آن هم با موضوع زنان را
روی صحنه برده بود .آنچه در «خواب طوالنی انارآباد» توجه مخاطب
را ب��ه خود جلب میکرد نمایش مجموعهای بود از هنرهای مختلف
که تمامشان ایرانی بودند .تو به عنوان یک مخاطب و تماشاچی تنها
نظارهگر یک تئاتر خشک و خالی نبودی ،بلکه در طول  45دقیقهای
که در س��الن تاریک انتظامی روی صندلیات نشسته بودی نقالی و

دادیم و از موس��یقی ترکیبی اس��تفاده کردیم و
در کنار سازهای ایرانی از سازهای خارجی مانند
ویولنسل هم اس��تفاده کردیم ،اما در اجرایی که
شما شاهد آن بودید تمام سازها ایرانی بودند.

> آرزویم این اس�ت که تمام کس�انی که
در کش�ورمان تئاتر کار میکنن�د ،بدانند
ک�ه در ادبیات ما منابع بس�یار غنیای در
زمینه نمایش�نامههای ایران�ی وجود دارد
ک�ه میتوان روی آنها کار ک�رد .بدانیم که
وقت�ی راجع به نقالی ی�ا تعزیهخوانی زنانه
ح�رف میزنی�م دریایی از مطل�ب در دل
تاریخمان داریم که میتوانیم روی آنها کار
کنیم .بدانیم که اینها گذشته و فرهنگ ما
را تش�کیل میدهند و ما میتوانیم از آنها
به بهترین ش�کل ممکن اس�تفاده کنیم تا
هم برای هنر نمای�ش و هم برای ادبیاتمان
اتفاقات خوبی رخ دهد

بوده و کارهای موسیقایی نمایش هم همزمان
با کارهای نمایش��ی پیش میرفت ،درس��ت
است؟
کامال درس��ت اس��ت .گ��روه موس��یقی در همه
مراح��ل پیش��رفت کار ب��ا م��ا همراه ب��ود و هر
صحنهای را که اتود میکردیم آنها هم در کنار ما
حاضر بودند و کار میکردند .با هم کار میکردیم
و نقطهنظراتمان را با هم در میان میگذاشتیم تا
زمانی که به این نتیجه میرسیدیم که خب این
موسیقی با این صحنه همخوانی دارد و آن صحنه
را با موسیقیاش به تایید نهایی میرساندیم.
ات��ودزدن و هماهنگکردن موس��یقی و
اکته��ا و دیالوگه��ای بازیگ��ران و گرفتن
تایی��د نهای��ی چه مدت طول کش��ید؟ از چه
س��ازهایی ب��رای نواخت��ن موس��یقی در این
نمایش استفاده کردید؟
کار با موس��یقی و مچکردن موسیقی با متن،
پروسه زمانی طوالنی داشت به این دلیل
که متن روزبهروز جلو میرفت و اینگونه
نبود که ما متن را داش��ته باشیم و کار
موس��یقی را بر اساس متن از پیش
نوش��ته ش��ده پیش ببریم .حتی
خاطرم هس��ت ک��ه صحنه آخر
نمایش��مان را ی��ک روز قبل از
اجرا به تایید نهایی رساندیم.
در م��ورد س��ازها هم باید
بگوی��م که به ه��ر حال
طبیعی اس��ت که وقتی
ی��ک نمای��ش ایرانی با
موس��یقی روی صحن��ه
م��یرود باید س��ازهایی
که موس��یقی آن نمایش
را مینوازن��د ه��م ایران��ی
باش��ند ما هم در این نمایش
از سازهای ایرانی مانند کمانچه،
تار ،دایره و تمبک اس��تفاده کردیم.
البته در مورد سازها این را هم باید اضافه
کنم که ابتدا ما سعی کردیم از یک موسیقی
ترکیبی اس��تفاده کنیم یعنی موس��یقیای که
ه��م س��از ایران��ی در آن وجود دارد و هم س��از
خارجی .ای��ن کار را البته برای اجرایی که برای
جش��نواره فج��ر روی صحن��ه بردی��م انجام

ب��ه خاطر اینکه نمایش ایرانی بود و باید
از موس��یقی بهره میبرد شما از نوازندهها در
نمای��ش اس��تفاده کردید یا آنها ه��م جدا از
نواختن موسیقی در نمایش هم نقش بازیگری
داشتند؟
ش��انس بزرگی که ما آوردیم ای��ن بود که آقای
عنایت خ��ادم بش��یری یک��ی از نوازندگان
خودش��ان ع�لاوه ب��ر اینک��ه نوازندگی
میدانند و آن را دنبال کردهاند ،تئاتر
هم خواندهاند ،یعنی هم بازیگری
تئاتر را خیلی خوب میشناسند
و هم آهنگساز قابلی هستند.
برای م��ن بهعنوان کارگردان
مه��م بود کس��ی را که برای
نوازندگ��ی نمایش��م وارد
صحنه میکنم با تئاتر آشنا
باش��د و نمای��ش ایرانی را
خوب بشناسد.
در برخ��ی از
صحنهه��ای نمای��ش
بازیگ��ران خصوص��ا
شخصیت غالمحسین
و
واژهه��ا
از
تکیهکالمهای امروزی
اس��تفاده میکردن��د

فرهنگی

شاهنامهخوانی میدیدی ،با ادبیات کهن سرزمینت آشنا میشدی و
اجرای موسیقی زنده و تلفیق آن با هنر نمایش به تماشا مینشستی.
«خواب طوالنی انارآباد» قصه عاشقانهای را روایت میکرد که در انتها
به نرسیدن مطلق ختم میشد ،نرسیدنی که تو بهعنوان مخاطب آن
را با تمام وجود احساسش میکنی و برای تک تک شخصیتهایش
غصه میخوری .پس از پایان نمایش به انتظار ایس��تادم تا کارگردان
و گروه نمایش از تماش��اچیان فارغ شوند و فرصتی مهیا شود برای
اینکه با آلما گشتاسب ،کارگردان جوان این نمایش پیرامون تالشی
که روی صحنه نظارهگرش بودم به گفتگو بنش��ینم ،آنچه در ادامه
میخوانید ماحصل این گفتگوست.

تکیهکالمهایی مانند  ،self studyکاتالوگ
و ...که همه ما میدانیم که واژههای امروزی
هستند و در ادبیات کهن و به قول شما خرده
نمایش ایرانی وجود نداشتند .میخواهم بدانم
دلیل اس��تفاده از این واژهه��ا همذاتپنداری
مخاطب امروزی با نمایشهای قدیمی ایرانی
بود یا هدف دیگری داشتید؟
دقیقا موضوع همذاتپن��داری مطرح بود .به هر
حال ما با مخاطب امروزی سر و کار داریم و شما
بهعنوان کارگردان در جاهایی از نمایش کلیدی
به مخاطب میدهید و گویی با
ای��ن کار میخواهید
توال��ی زمانی را
در نمایشتان

> موسیقی یکی از ارکان اصلی نمایشهای
ایرانی است
> خاصی��ت نمای��ش ایرانی این اس��ت که تو
قاعده میگذاری که من دارم بازی میکنم ،این
را بهطور صریح به تماش��اگر میگویی که مثال
من غالمحسین نیستم و دارم نقش بازی میکنم
> متاسفانه در کشور ما خیلی از کارگردانها و
اهالی تئاتر به نمایشنامههای ایرانی روی چندان
خوشی نشان نمیدهند و سعی میکنند بیشتر
به سمت و سوی نمایشنامههای خارجی بروند

بش��کنید و ب��ه هم بریزی��د .با ای��ن کار در واقع
میخواستیم مخاطب امروز را آنقدر درگیر ماجرا
کنیم که احس��اس کند خودش در زمان اکنون
و با المانهای امروزی دارد در گذش��تههای دور
زندگی میکند .اصال خاصیت نمایش ایرانی این
اس��ت که تو قاعده میگذاری که من دارم بازی
میکن��م ،این را بهطور صریح به بازیگر میگویی
که مثال من غالمحسین نیستم و دارم نقش بازی
میکنم.
پ��س به همین دلی��ل بود که در
جای��ی از نمای��ش بازیگر نقش ننه
غالمحس��ین از دیالوگ��ی ب��ا این
مضمون که «ای��ن توضیح صحنه
است» را بیان کرد؟
دقیقا .ما در اینجا داریم نقب میزنیم
که با ی��ک نمایش س��ر و کار داریم
و بهخاط��ر اینکه م��ن بازیگر یک آدم
ام��روزی هس��تم ،میآی��م در نمایش
از یکس��ری الفاظ و حرکاتی اس��تفاده
میکنم که مختص من و زمانی اس��ت
که م��ن دارم در آن زندگ��ی میکنم .ما
به این ش��یوه س��عی میکنیم فضایی که
در نمایش وجود دارد بش��کنیم تا بتوانیم
به لحاظ زمانی با مخاط��ب ارتباط بهتری
برقرار کنیم.
م��ن در ط��ول س��الهای فعالیتم در
حوزه فرهنگ و هنر نمایشهای بس��یاری
دی��دهام .نمایشهای��ی ک��ه نمایش��نامه
اکث��ر آنه��ا خارجی بوده و ش��اید نمایش
ش��ما جزء معدود نمایشهایی باش��د که
نمایش��نامهاش ایرانی ب��ود .با این توضیح
میخواهم بدانم احساس��تان از اینکه یک
نمایش��نامه ایران��ی را روی صحن��ه بردید
چیس��ت؟ و اینکه چه انتظاری از همکاران
کارگ��ردان خودتان درباره به صحنه بردن
نمایشنامههای ایرانی دارید؟
متاس��فانه در کش��ور ما خیلی از کارگردانها
و اهال��ی تئات��ر ب��ه نمایش��نامههای ایران��ی
روی چن��دان خوش��ی نش��ان نمیدهن��د و
س��عی میکنند بیش��تر به س��مت و س��وی
نمایش��نامههای خارجی بروند که خود من

مش��غول اس��ت تاکنون در بیش از  25فیلم سینمایی
بهعنوان گریمور و طراح گریم حضور داشته است.
بهگ��زارش دیباچه ،بیژن محتش��م در فیلم «س��یاره
میمونها» به کارگردانی فرانکلین جی شافتر با بازی
چارلتون هس��تون ،رودی مکداوال و مائوری ایورانس،
کیم هانتر ،جیمز وایت مور ،دس��تیار «جان چمبرز» بوده اس��ت؛
اثری که توانس��ت در سال  1968اس��کار بهترین چهرهپردازی را
از آن خود کند.
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«من یوسفم ،مادر» آماده نمایش شد
نسخه نهایی فیلم سینمایی «من یوسفم ،مادر» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا
فرطوسی با بازی عباس غزالی و بازیگر سرشناس سینمای عرب آماده نمایش شد .بهگزارش
خبرآنالین« ،من یوسفم ،مادر» داستان جوانی بغدادی با نام یوسف را روایت میکند که به
دلیل ممانعت از حضور در جنگ علیه ایران توسط ارتش رژیم بعث ،دستگیر شده است و
بعد از مدتی ناپدید میشود.

روی خط آفتاب
> چ�ون یک زن هس�تم و به نمایشهای
زنانه عالقه زیادی دارم این نمایش را برای
کارگردان�ی و اجرا انتخاب کردم و البته از
ای�ن انتخاب هم خوش�حالم ،چراکه با این
کار ش�اید توانسته باشم حرف زنانی را که
در دل تاری�خ و در روزگاران گذش�ته و در
جامعه مردساالر قدیم حق اظهارنظر و بیان
دیدگاه و نقطهنظرشان را نداشتهاند ،در دل
نمایش�م بیان کنم .وقتی این نمایشنامهها
آنق�در از اینگونه حرفها که حتی دغدغه
من ،زن امروزی هستند در دلشان دارند چرا از آنها استفاده نکنم و حرف انبوهی از انسانها که
همجنسان خودم هم هستند را نزنم

هم از این قاعده مس��تثنی نبودم و تمایلم بیشتر
به نمایشنامههای خارجی بود ،اما زمانی که قرار
ش��د پایاننامه ارش��دم را ارائه کنم بهش��دت به
نمایش��نامههای ایرانی عالقهمند شدم و دریافتم
که این نمایشهای زنان��ه ایرانی که درباره عقبه
مردمان کش��ور خودم است چقدر جای کار دارد
و چه خوب اس��ت که از این فرصت استفاده کنم
و به سمت اینگونه نمایشنامهها بروم که این کار
را انج��ام دادم و خوش��حالم از اینک��ه این کار را
ک��ردم ب��رای اینکه عالوه بر تجرب��ه جدیدی که
در زمین��ه نمایش��نامههای ایرانی کس��ب کردم
پایاننامه م��ن نیز بهعنوان کتاب «نمایش��گران
پردهنش��ین – اجرای اعتراضی زنان دوره قاجار»
مشغول طیکردن مراحل برای چاپ است .جالب
است بدانید زمانی که داشتم در مورد این موضوع
مطالع��ه میکردم پی بردم که م��ا چقدر در این
زمینه غنی هستیم و چقدر سوژه در میان متون
قدیم��ی ایرانی برای کارک��ردن در صحنه وجود
دارد .در سرزميني زندگي ميکنيم که در گوشه
گوشه آن پر از آيينهاي کهن است .این تاسفبار
اس��ت که ما مثل کش��ورهای دیگر تئاتر سنتی
نداریم ،کش��ورهای دیگ��ر از ای��ن مقوله نهایت
اس��تفاده را کردهان��د و از این موض��وع بهعنوان
یک��ی از مهمتری��ن جاذبهه��ای توریستیش��ان
اس��تفاده میکنند در حالیکه در کشور ما با این
عقبه ادبی و فرهنگی این موضوع مغفول مانده و
توجه چندانی به آن نمیشود .متاسفانه ماجرا به
اینجا هم ختم نمیش��ود ،چراکه اگر کسی مثل
من بخواهد درب��اره این متون تحقیق کند منابع
چندانی پی��دا نمیکند .خود م��ن در این باره با
کمبود منابع مواجه شدم و جز مقاله آقای بلوک
باش��ی و کتاب آقای به��رام بیضایی و تحقیقاتی
ک��ه آقای فتحعلی بیگی و دکتر ناصر بخت منبع
دیگ��ری در ای��ن زمینه پی��دا نک��ردم .همانطور
که گفتم خ��ود من هم خیلی تمای��ل به اجرای
نمایش��نامههای ایرانی نداشتم ،اما وقتی موضوع
پایاننام��هام مطرح ش��د و وارد این وادی ش��دم
چنان دلبس��ته این متون نمایشی شدم که دیگر
دوس��ت ندارم رهایش کنم .البت��ه ذکر این نکته
را الزم میدان��م همانطور که پیش��تر بیان کردم
یکی از مولفههای نمایش ایرانی موسیقی است و
در این کار هم م��ا باید چنان در به صحنه بردن
نمایش با دقت و موش��کافانه عمل میکردیم که
نمایش��مان دچار ممی��زی خاصی نش��ود و این
موضوع کار را برای ما سختتر میکرد به همین
دلی��ل تمام س��عی ما این بود ک��ه همه چیز این
نمایش را به سالمت از کانال سانسور عبور دهیم
بهصورتی که هم متن نمایشی سالم روی صحنه
برود و هم موس��یقیای که در طول اجرا شنیده
میشد دچار تغییر و دگرگونی نشود .در خصوص
بخش دوم پرسش��تان فقط میتوان��م بگویم که
آرزویم این اس��ت تمام کس��انی که در کشورمان
تئات��ر کار میکنند بدانند که در ادبیات ما منابع
بس��یار غنیای در زمینه نمایش��نامههای ایرانی
وج��ود دارد که میتوان روی آنها کار کرد .بدانیم
که وقتی راجع به نقالی یا تعزیهخوانی زنانه حرف
میزنیم دریایی از مطلب در دل تاریخمان داریم
که میتوانیم روی آنها کار کنیم .بدانیم که اینها
گذش��ته و فرهن��گ ما را تش��کیل میدهند و ما
میتوانیم از آنها به بهترین شکل ممکن استفاده
کنیم تا هم برای هنر نمایش و هم برای ادبیاتمان
اتفاقات خوبی رخ دهد.
از اولین روزی که تمرینها را اس��تارت
زدید تا اولین روزی که نمایش را روی صحنه
بردید چه مدت زمان طول کشید؟
ما از اردیبهش��ت  94با تیم آقای زمان وفاجویی
و خانم پارسا و برخی بازیگران مانند آقای محمد
طیب طاهر و خانم نرگس نیکس��یرت نمایش
را اتود زدی��م تا اینکه در مردادماه خانم پریس��ا

کیومرثی بهعنوان نویسنده به تیم ما اضافه شدند
و بعد از آن ،کار را بهصورت کارگاهی ادامه دادیم.
اگر اش��تباه نکرده باشم یک پروسه زمانی چهار،
پنج ماهه بهطول انجامید.
زمانی که مش��غول تماشای نمایش بودم
متوجه ش��دم که ش��ما طعنههای��ی را هم به
برخی م��وارد مانند توقیفش��دن کتابها به
مسئوالن مربوطه میزدید ،درست است؟
بای��د بگوی��م ک��ه خاصی��ت طنز این اس��ت که
میتوانی با زبان طنز خیلی از مسائل را بیان کنی
و مورد انتقاد قرار دهی .کال طنز یعنی جدیترین
مطالب را در لفافه بیان کنی .خوش��بختانه مدتی
است که اتفاقات خوبی در حوزه فرهنگ در حال
رخ دادن است .در پاسخ به پرسش شما هم باید
بگویم درس��ت متوجه شدید .یکی از رسالتهای
آدمهای��ی مانند من که در حوزه تئاتر و خصوصا
در حوزه نمایشه��ای ایرانی و طنز کار میکنند
این اس��ت که به خیلی از مس��ائل و مش��کالت
اجتماعی بپردازند و آن را بیان کنند.
گفتی��د طنز .ب��ا این توضی��ح میخواهید
بگویی��د ژانر نمایش کم��دی و طنز بود؟ این
س��وال را از آن جهت بی��ان میکنم که خود
من به شخصه اندوهی را که در نمایش وجود
داشت بیشتر از طنز آن احساس کردم.
کال کار م��ا ی��ک کار موزیکال اس��ت .نمایش ما
ش��اید بتوان گفت چند گونهای ب��ود چون با هر
شخصیتی که پیش میرفتید به فراخور شرایط آن
ش��خصیت فضای احساسی خاصی را تجربه و آن
را به مخاط��ب ارائه میکردیم .اینکه گفتید اندوه
نمایش بیشتر بود باید بگویم که خب به هر حال
ما نمایش ایرانی کار میکنیم و بالذاته داس��تان،
داس��تان تلخی است .شما صحنهای که دختر سر
سفره عقد مینشیند و بدون اینکه همسری را که
قرار اس��ت با او ازدواج کن��د ،ببیند با فرد دیگری
ازدواج میکند ،خب این تلخ اس��ت و ش��ما کامال
اندوه داخل نمایش را درست درک کردید .این هم
که میگویم موزیکال است برای این است که این
اندوه را ما بهصورت موزیکال اجرا و بیان کردیم و
سعیمان این بود که از تمام عناصر نمایش ایرانی
به اندازه و درست استفاده کنیم.
هم خود من استنباطم این بود که نمایش،
نمایش��ی کامال زنانه است و هم خود شما در
صحبتهایتان به این موضوع اش��اره کردید،
س��والم این اس��ت که بهخاطر اینکه خودتان
زن هستید دست به انتخاب این نمایش زدید
یا دلیل دیگری داشت؟
دقیقا چون یک زن هستم و به نمایشهای زنانه
عالقه زیادی دارم این نمایش را برای کارگردانی
و اج��را انتخاب کردم و البت��ه از این انتخاب هم
خوش��حالم ،چراکه با این کار شاید توانسته باشم
حرف زنان��ی را که در دل تاری��خ و در روزگاران
گذشته و در جامعه مردساالر قدیم حق اظهارنظر
و بیان دیدگاه و نقطهنظرش��ان را نداشتهاند ،در
دل نمایش��م بیان کنم .وقتی این نمایش��نامهها
آنق��در از اینگونه حرفها که حت��ی دغدغه من
زن امروزی هستند در دلش��ان دارند چرا از آنها
اس��تفاده نکنم و ح��رف انبوهی از انس��انها که
همجنسان خودم هم هستند را نزنم.
پ��س نگاهت��ان فمنیس��تی ب��ود ،ش��اید
ب��ه همین دلی��ل ش��خصیت مرد داس��تان را
همانط��ور ک��ه خودتان گفتید کم��ی گنگ و
گیج نش��ان دادید و بعض��ی از رفتارهایش را
رفتارهایی قرار دادید که از یک انسان عاقل
سرنمیزند؟
ن��ه ،به دلی��ل نگاه فمنیس��تیام نبود .داس��تان
اینگونه بود .داس��تان ننه غالمحسینی شخصیت

> زمانی که داش�تم در مورد این موضوع
مطالعه میکردم پی ب�ردم که ما چقدر در
این زمینه غنی هس�تیم و چقدر سوژه در
میان متون قدیمی ایران�ی برای کارکردن
در صحنه وجود دارد .این تاس�فبار است
که ما مثل کش�ورهای دیگر تئاتر س�نتی
نداری�م ،کش�ورهای دیگ�ر از ای�ن مقوله
نهای�ت اس�تفاده را کردهان�د و حت�ی از
ای�ن موض�وع بهعنوان یک�ی از مهمترین
جاذبههای توریستیشان استفاده میکنند
در حالیکه در کش�ور ما با این عقبه ادبی و فرهنگی این موضوع مغفول مانده و توجه چندانی
به آن نمیشود

م��رد نمای��ش را گیج معرفی کرده ب��ود و ما هم
براساس آن پیش رفتیم.
یک پرس��ش دیگر آن ه��م از نقطهنظر
فمنیس��تی ش��ما .گفتی��د ک��ه در نمایش ،زن
موج��ود مظلومی اس��ت ،اما در ط��ول نمایش
میبینی��م ک��ه ش��خصیت نن��ه غالمحس��ین
شخصیتی مستبد اس��ت و در واقع اوست که
اختیار غالمحسین را به دست گرفته و اوست
که ب��ر فرزند خود فرمانروای��ی میکند و در
واقع او را مدیریت میکند.
ای��ن نقدی اس��ت که ب��ه جامعه مردس��االر آن
زمان میش��ود .اینکه شما گفتید زنساالری ننه
غالمحس��ینی را نش��ان نمیدهد ،بلکه مادرانگی
زیاد این زن را نش��ان میده��د .او به دلیل حس
مادرانگ��ی بی��ش از حدی که دارد دوس��ت دارد
فرزندش ب��ا وجود تمام مش��کالتی که به لحاظ
عقلی دارد باید بهترینها را داش��ته باش��د .حتی
ای��ن مادرانگ��ی را مادرس��االری ه��م نمیتوان
نامی��د ،چراکه حس مادرانگی ای��ن زن ماجرای
مادرس��االری را نق��ض میکن��د .او مادر اس��ت
نه ب��ه دلیل اینکه میخواهد رئیس باش��د ،بلکه
مادر اس��ت به این دلیل که هم��ه چیز را از نوع
بهترینش برای فرزندش میخواهد.
چرا همه چیز به انارآباد ختم میشود؟
انارآباد جایی اس��ت که شخصیتهای نمایش ما
بعد از تمام اتفاقاتی که برایش��ان رخ داده به آنجا
میرون��د که این رفتن را میتوان به تعبیری یک
تبعید خودخواسته نامید ،شخصیتهای نمایش
ما ،انارآب��اد را برای پایان ماج��رای خود انتخاب
میکنند ،چراکه احساس میکنند آنجا پناهگاه و
مفری است که آنها میتوانند به آنجا پناه ببرند و
از این گرفتاریها و مشکالت رهایی یابند .انارآباد
محل آرامش اس��ت ،جایی است که تو نگرانی و
دغدغه خاصی پیرامون اتفاقاتی که تاکنون برایت
رخ داده نیس��تی ،جایی اس��ت که ت��و میتوانی
اندکی بیاس��ایی و تن و روحت را از خستگی این
همه راهی که آمدی بزدایی.
تنهای��ی قس��مت و سرنوش��ت تم��ام
شخصیتهای داستان «خواب طوالنی انارآباد»
است ،درست میگویم؟
دقیقا .اصال «خواب طوالنی انارآباد» قصه تنهایی
آدمهاست.
و ای��ن تنهای��ی چه چی��زی میخواهد به
مخاط��ب بگوی��د ،میخواه��د از مظلومی��ت
؟ میخواه��د از اندوهی که دارد،
زن بگوی��د 
؟ میخواهد از آیندهای که تماما شبیه
بگوید 
گذشتهاش است ،بگوید؟ یا چیز دیگری؟
به نکته بس��یار دقیقی اش��اره کردید ،اتفاقی که
برای تمام شخصیتهای نمایش میافتد رسیدن
به یک تنهایی اس��ت که حتی خودخواس��ته هم
نیس��ت ،تنهایی که تمام ای��ن آدمها در ایجادش
ب��رای یکدیگر موثر بودهان��د و به ناچار گرفتارش
ش��دهاند و تنهایی تمامی این ش��خصیتها آنقدر
غمانگیز اس��ت که ت��و بهعنوان ی��ک مخاطب و
تماشاچی همراهشان میش��وی و برایشان غصه
میخوری و دلت برایش��ان میسوزد .اینجا دیگر
جنس��یت زن و مرد مطرح نیس��ت .تو برای تمام
شخصیتها دلسوزی میکنی ،برای غالمحسینی
که خود طبیعت چیزهایی را از او دریغ کرده و به
موجودی گیج و گنگ تبدیل ش��ده که باز هم به
چیزی که میخواهد نمیرسد ،برای مادری که از
تمام دار دنیا یک پسر دارد که برایش بهترینها را
میخواهد که او هم به خواستهاش نمیرسد ،برای
ش��یرینی که تنها چیزی که میخواهد رس��یدن
به غالمحس��ین اس��ت که او هم به خواس��تهاش
نمیرسد و برای تمام شخصیتهای دیگر که آنها
هم به نوعی از رسیدن به خواستههایشان محروم
میشوند دلت میسوزد و برایشان غصه میخوری.
تنهایی این آدمهاست که تو را همراهشان میکند
و زندگی و سرنوشتش��ان را برایت با اهمیت جلوه
میدهد و تو را وادار میکند که پیگیری کنی که
پایان ماجرایشان چه میشود؟
س��واالت م��ن تم��ام ش��د ،اگر س��والی
باقیمانده که دوس��ت داش��تید مطرح ش��ود
خودتان مطرح کنید و خودتان پاسخ دهید.
اول از شما تشکر میکنم برای اینکه آمدید کار ما
را تماشا کردید و به گفته خودتان دوست داشتید
و این برای من و بچههای گروه «افرا» خیلی مهم
اس��ت که مخاطبمان کاری را ک��ه انجام دادهایم
را دوست داشته باش��د ،چراکه معتقدیم رسالت
ما در نمایش «خواب طوالنی انارآباد» اس��ت که
مخاط��ب را راضی نگه داریم ،چراکه راضی بودن
مخاطب برای ما بارق��ه امیدی ایجاد میکند که
بتوانیم به مسیری که در آن طی طریق میکنیم
ادامه دهیم .درباره سوال هم باید بگویم که واقعا
ش��ما هیچ سوالی باقی نگذاشتید و به همه نکات
اش��اره کردید و این نشان دقت ش��ما در هنگام
تماشای نمایش ماست که من از این بابت تشکر
میکن��م .در پایان فقط میتوانم یک آرزو بکنم و
آن این است که امیدوارم تمام چیزهای خوبی را
که داشتیم حفظ کنیم.

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

تلگرام 09128197782

تاکن��ون باره��ا در م��ورد ناخوان��ا و
مخدوشب��ودن نوش��تههاي چاپي قيمت
و تاري��خ تولي��د و انقضاي مص��رف روي
جعبه و بس��تهبنديهاي کاالها و اجناس
بهخصوص موادغذایي و لبني پرمصرف که
گاهي چنان ريز و کمرنگ و اغلب در جاي
نامناس��ب و نقاط سياه و تيره بهطور عمد
اينچني��ن چاپ و پرينت لي��زري که قابل
پاک شدن سريع با دست ميشوند مطالب
مهمي را گفته و نوش��تهام که متاس��فانه
دولت تاکنون نتوانس��ته اقدام بازدارنده و
تنبيهي الزم را انجام دهد! واقعاً چرا؟
0913...

به خدا قس��م که در ق��رن 21خيلي
دردآور و خجالتآور اس��ت که کالنشهري
به بزرگ��ي و قدمت و با فرهنگ و عظمت
کرمانش��اه هنوز قطار ن��دارد .ما فقط بايد
سختيها و محروميتها را تحمل کنيم؟
0918...

روز بس��يج اس��اتيد که به مناس��بت
س��الروز ش��هادت دکتر مصطفي چمران
نامگذاري شده است بر همه اساتيد محترم
و متعهد دانشگاههاي سراسر کشور گرامي
باد .واژه بس��يج در کنار اساتيد حاوي اين
پي��ام بينهايت مهم اس��ت که در تدريس
دانشگاهي با حاکميت بصيرت ،صبغه الهي
و ارزش معنوي در کليه علوم و رش��تهها
جلوهگرخواهد شد.
0938...

حض��رت ام��ام زينالعابدي��ن(ع)
ميفرماين��د :بهراس��تي ک��ه دع��ا ،بال را
برمیگرداند ،آن هم ب�لاي حتمي را .دعا
باليي را که نازل شده و آنچه را نازل نشده
دفع میکند.
0938...

حض��رت امام حس��ن عس��کري(ع)
ميفرماين��د :دو خصلت اس��ت که بهتر و
باالتر از آنها چيزي نيس��ت :ايمان به خدا
و سود رساندن به برادران.
0938...

اميد وافر ميرود با تحقق اهداف سال
اقتصاد مقاومتي ،توليد و اش��تغال ،منابع
و ذخاير فراواني که درکش��ورمان موجود
است از حالت رکود و بدون استفاده بودن
خارج شده و باعث شود بهوسيله نيروهاي
جس��مي و فکري و استعدادهاي درخشان
آماده بهکار ،اين منابع که دشمنان چشم
طمع به آن دارند در خدمت مردم عزيز و
جامعه اسالمي قرار بگيرد .انشاءا...
0938...

آنهاییک��ه ع��کاس و فیلمب��ردار را
میبینند که روی آنها زوم شده و همچنان
به توهی��ن ادامه میدهند به چی مطمئن
هس��تند ،نمیدانن��د قان��ون یق��ه آنها را
میگیرد.
0912...

در راهپیمایی روز قدس عدهای شعار
تفرقهافکنانه سر دادند و از فرمایشات رهبر
جمهوری اس�لامی به نفع خودشان برای
برهم زدن نظم و قانون سوءاستفاده کردند
اگر منظور آنان از آتش به اختیار این باشد
که هرکس میتواند به مخالفش حمله کند
پس بهدنبال هرج ومرج درکش��ور هستند
در غیر این صورت خالف مقررات و قانون
است و س��خنان فرمانده محترم کل قوا را
بد تفسیر کردهاند.
0918...

آقای قالیباف! الزم نیس��ت تجربیات
خ��ود را به مدیریت ش��هری بعدی انتقال
بدهید.
0915...

آقای روحان��ی رئیسجمهور محبوب
ایران! از اینکه عدهای دیروز به شما اهانت
کردند ناراحت نباش��ید .ملت جواب آنها را
خواهند داد.
0915...

باس�لام .هر ان��دازه دامن��ه توهين و
تهديد از طرف مخالفان آقاي روحاني چه
در راهپيماييها و چ��ه در روزنامهها و در
تریبونها بيش��تر شود تنفر و انزجار مردم
از اين گروهها بيشتر ميشود و اين به ضرر
آنها تمام خواهد شد.
0918...

روزنامه محترم قدس! چرا یک طرفه
به قاضی رفتهای؟ نیم صفحه به حرفهای
ش��هردار اختصاص دادهای بدون شنیدن
حرفهای استاندار و آقای آخوندی.
0915...

