
پانزدهمین جش��نواره نمایش عروسکی تهران- مبارک از راه رسیده است و سالن های شهرمان پر شده از 
عروسک های متنوعی از هر نوع، جنس و اندازه ای. 

عروس��ک هایی که هر یک پیام آور آرامش، صلح، عشق، شادی و دوستی اند. عروسک هایی که به ما آدم ها 
می آموزند رسم در کنار هم بودن و دوست داشتن را و اینکه چه خوب است جشن انسان بودن. 

جش��نواره بین المللی نمایش عروس��کی تهران – مبارک با شور و شوق راه افتاده است و می رود که سهم 
خود را در توجه به عروسک ها و اهمیت نمایش عروسکی ایفا کند. 

با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از نمایش��گران عروس��کی ما برای کودکان و نوجوانان این مرز و بوم 
تالش می کنند، »بنیاد نمایش کودک« که رسالت خود را در رصدکردن تمامیت نمایش کودک در ایران 
می داند، برای این جش��نواره، جایگاهی وزین، مهم و تعیین کننده قائل اس��ت. بنابراین، با چشمانی باز، پرشوق و امیدوار این جشنواره را به 
نظاره می نشیند، چرا که همگان به خوبی می دانند که این جشن فرخنده بیشتر از هر کسی کودکان را خوشحال می کند و لبخند رضایت بر 
لبانشان می نشاند.  ما بر این باوریم که تولید تئاتر، بدون پژوهش مستمر، راه به جایی نخواهد برد. بنابراین تاکید داریم که بخش پژوهش 
این جش��نواره باید مرکز توجه دبیر و به ویژه سیاس��تگذاران و حامیان آن باشد و انتشار آثار پژوهشی تالیفی و ترجمه، پشتوانه حرکت ها و 
تجربیات تازه در عرصه نمایش عروسکی خواهد بود.  ما ایمان داریم که در مسیر رسیدن به مرزهای جدید، بدیع و شگفتی ساز در معرکه 

نمایش عروسکی، تولید آثار الگو و آموزشی، می تواند راهگشای بسیاری از هنرمندان جوان و از راه آمدگان نمایش عروسکی باشد. 
آثاری حرفه ای که راه هایی را نش��ان دهند که پیش از این کمتر پیموده ش��ده اند. آثاری که مفاهیم تئوریک آموخته شده را به خوبی و به 

دور از کژی های رایج، به روشنی بازتاب دهند. 
و این دو – توجه به پژوهش و تولید آثار الگوساز- به دست نخواهد آمد مگر با مدیریتی ثابت، مستمر و پیگیر. ناگفته هویداست که دو تذکار نخست 

باید که پیش روی دبیر محترم جشنواره قرار گیرد، در مورد ثبات دبیر، روی سخن ما با مدیران ارشد مرکز هنرهای نمایشی است. 
امید داریم پانزدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران- مبارک سرآغاز توجه هرچه بیشتر مردم، هنرمندان و مدیران به هنر واالی نمایش 
عروس��کی باش��د. نمایش عروسکی می تواند و باید، نقشی بسیار فراتر از آنچه را که هست، در گسترش فرهنگ، نوع دوستی، شادی و عشق 
در جامعه ما به انجام برس��اند. نمایش��گران عروس��کی ما این توان و عطش را دارند و این ما را امیدوار می سازد به آینده ای بهتر با همراهی 
عروس��ک ها. ما به چنین آینده ای یقین داریم.  ما ضمن بزرگداش��ت پیشکسوتان نمایش عروس��کی ایران؛ کامبیز صمیمی مفخم، اردشیر 
کش��اورزی، بیژن نعمتی ش��ریف، احمد خمسه ای، احمد بهبهانی و جواد ذوالفقاری، به دبیر هنرمند جشنواره سرکار خانم برومند و تمامی 

دست اندرکاران آن که عاشقانه تالش کردند خسته نباشید می گوییم. 

اینکه بزرگساالن به تماشای تئاتر عروسکی بروند یا نه می تواند دالیل بسیار زیادی داشته باشد. نخست این که 
آیا تجربه ای در مواجهه با عروسک )جدای آن شیئی که نوعی اسباب بازی است( به عنوان ابزاری برای نمایش 
دادن داشته اند یا خیر.  آیا والدین آنها به دیدن تئاتر عروسکی می رفته اند یا نه؟ آیا آنها در کودکی به تماشای 
تئاتر عروسکی برده می شدند یا نه؟ یا در کودکی در اجرای یک تئاتر عروسکی نقشی داشته اند ؟ میزان آموزش 
و همنشینی آنها با هنر در دوران کودکی شان ، محل زندگی و میزان دسترسی آنها به یک سالن نمایش در محل 
زندگی شان، تجاربشان، تحصیالتشان و فرهنگی که عادت های آنها را تعیین کرده است همگی روی میزان تئاتر 
رفتن بزرگساالن تاثیر می گذارد.اما در مورد کودکان اینطور نیست و همیشه نیرویی غیر از خودشان برایشان 
تصمیم می گیرد.  »جاناتان لوی« می گوید : »کودکان تماشاچیان دربند هستند. آنها به میل خود نمی آیند. 
بلکه تماشاچیانی هستند که با نیتی خیرخواهانه از طرف مدارس و والدین شان وادار به آمدن شدند . به همان دلیل که آنها به مدرسه فرستاده 

می شوند به تئاتر نیز آورده می شوند ، زیرا بزرگترها »تصمیم گرفته اند« که اینها برای کودکان خوب هستند . «
برای فکر کردن درباره تئاتر عروسکی کودکان الزم است که ابتدا رابطه بین بزرگساالن و کودکان و نقشی را که تئاتر عروسکی در این رابطه دارد 
بررسی کنیم. تئاتر عروسکی برای خود کودکان موضوعی است که کمتر بدان پرداخته شده و تجربه نشان داده است که تئاتر عروسکی کودکان در 

درجه اول باید نظر والدین را به خود جذب کند و آنها را مجاب به همراهی فرزندانشان برای تماشای نمایش مورد نظر کند . 
این رابطه در سایر هنرها نیز جایگاه قابل توجهی دارد. به عنوان مثال در ادبیات همین تبادل قدرت است که »جاکلین رز« را به نگاشتن این جمالت 
واداشته:» وجود داستان کودکان غیر ممکن است. نه اینکه نتواند نوشته شود بلکه ازآن نظر غیر ممکن است که ارتباط میان بزرگساالن و کودک 
وجود حقیقی ندارد و به همین دلیل همه داستان های کودکانه که تا به حال نگاشته شده دنیایی را ترسیم می کند که ابتدا بزرگساالن در آن 
بوده اند و حال کودکان به آن وارد شده اند.« این توضیحات می تواند تئاتر عروسکی برای کودکان را به بزرگساالنی که نویسنده ، تولید کننده ، اجرا 
کننده و برنامه ریز هستند و کودکی که بعدها به عنوان مخاطب تئاتر عروسکی پا به جهان می گذارد ارتباط دهد . سوال این است که بزرگساالن از 
طریق ادبیات چه انتظاری از کودکان دارند؟ نخستین چیزی که برای فرهنگ کودکان در نظر گرفته می شود، آن بخشی از فرهنگ است که از ابتدا 
مخصوص به شرایط خاص دوران کودکی نگاشته شده است . دوران کودکی شرایط خاصی است که دو شاخصه مهم آن در »بدون قدرت بودن« و 
»وابستگی به بزرگساالن« خالصه می شود. اما در بعضی موارد هم این چنین نیست و تفاوت هایی پایه ای در ارتباط میان بزرگساالن و فرهنگ در 
زمینه هایی از آموزش های اجتماعی  وجود دارد . اما سوال اساسی اینجاست که کودکان در عین این بی قدرت بودن تا چه حد می توانند تجربه های 
فرهنگی خود را جهت دهی کرده و به عبارت دیگر، خود را به جایی برسانند. چیزی که مشخص است این است که تئاتر عروسکی برای کودکان 
هیچ گاه به خودی خود اجازه حضور صرف نداشته است و همیشه طراحی شده است با اهداف ، کیفیت ها و بن مایه هایی که از قبل طراحی شده 
اند تا خوب و بد را به کودکان آموزش دهند یا آنان را با لذت تماشا کردن،همراه سازند. به عبارت دیگر، رسالت تئاتر عروسکی برای کودکان چیزی 

میان سادگی و پیچیدگی است و این ویژگی است که تئاتر عروسکی برای کودکان را سهل و ممتنع می سازد.

 تعریف شما از اپرای عروسکی چیست؟
اگر منظورتان اپراهای عروسکی من باشد، باید بگویم تلفیقی است از تئاتر، سینما و موسیقی. 
این تلفیق برای آن اس��ت که نمایش قدرت نفوذ، تاثیر و جامعیت بیش��تری پیدا کند. آثاری 
که تا به امروز در حوزه اسطوره، حماسه، عرفان و مذهب روی صحنه برده ام، نشان داده است 
که جامعیت و قدرت اثبات ش��ده ای در بیان اندیش��ه های مختلف دارد و دارای زیبایی شناسی 
کامل تری اس��ت نس��بت به آنچه که در گونه های دیگر اپرای عروسکی در جهان می بینیم. 10 
س��ال اس��ت این اپراها را اجرا می کنیم و هربار که کار ت��ازه ای روی صحنه می آوریم، انبوهی 
از تماش��اگران به مخاطبان مان اضافه می ش��ود. نکته دیگر این اس��ت که اپرای عروسکی برای 

مخاطب بزرگسال در نظر گرفته شده است، نه خردسال. 
 از اپرای عروسکی که حرف می زنیم، از چه حرف می زنیم؟ 

عوامل بسیاری به یک اثر جذابیت می بخشد. از اپرای عاشورا به بعد تمام تالشم این بوده است 
که قدرت آواز در ایران را به نمایش بگذارم. به همین دلیل نوع خوانندگی در این اپراها کامال 
متفاوت است. بازی عروسک ها کامال رئالیستیک است و روی صحنه زنده به نظر می رسند. تا به 
حال کسی نیامده است که اثر را ببیند اما رستم، سهراب، شمس، مولوی یا حافظ را باور نکند. 
همیش��ه تالش من این است که اثر نشان دهنده پژوهش کامل یک مولف در ادبیات کالسیک 
ایران باش��د. خیلی از افرادی که به کالس های مولوی شناسی، حافظ شناسی یا شاهنامه خوانی 
می روند، اغلب فیلم اپرای عروس��کی ما را به عنوان وس��یله ای برای تفهیم هرچه بیشتر اندیشه 

آن بزرگان به نمایش می گذارند. 
 جایگاه اپراهای گروه شما در جهان کجاست؟ 

خوش��بختانه اپرای عروسکی گروه ما از مرزهای سالن فراتر رفته است. اوایل وقتی در توصیف 

گروه عروس��کی آران می گفتم که این ش��یوه اپرا در دنیا ممتاز اس��ت، عده ای تصور می کردند 
اینک��ه برای اجرا به کش��ورهای دیگر می رویم، زیره به کرمان بردن اس��ت. در حالی که امروز 
می بینید وقتی این اپراها در کش��ورهای اروپایی یا آس��یایی اجرا می ش��ود؛ همواره موجی از 

تحسین و توجه را به خود جذب می کند. 
 از اپرای عروسکی »لیلی و مجنون« بگویید. هدفتان از ساخت این اثر چه بوده است؟ 
م��ا پیش از انقالب بیش��تر مصرف کننده اپراهای غربی بودیم و همواره تالش می ش��د در یک 
رقابت، مقلدهای خوب اپراهای غربی باشیم. از آنجا که هدفم این است به شمار مخاطبان اپرا 
بیفزایم، با توجه به توده مردم و موسیقی غنی فالت ایران، همچنین با عنایت به خود اثر، که 
ریش��ه در ادبیات ایران، ادبیات عرب و ادبیات ترک دارد، هش��ت سال به صورت مداوم روی آن 
کار کردم تا برای اجرا آماده ش��ود. پیدا کردن ورس��یونی از موس��یقی این اثر که پاالیش شده 
باش��د بسیار س��خت بود. امیر بهزادی که بازآفرینی موسیقی این کار را برعهده داشت، نهایت 
تالش خود را به کار گرفت تا یک موس��یقی بدون نقص را بشنویم. در روزهای ابتدایی اجرای 
این اثر، بسیاری می گفتند چرا لیلی و مجنون به زبان آذری است و این تصور را نداشتند که با 
یک اثر ممتاز روبه رو هستند. البته من در این اجرا کوشش کردم که هویت لیلی و مجنون را با 
میان نویس هایی که ایجاد کرده ایم و اش��عار نظامی گنجوی که روی پرده عریض سالن نمایش 

داده می شود، حفظ کنم. 
 فکر نمی کنید این باعث عدم ارتباط اثر با مخاطبی باش�د که به این زبان تس�لط 

ندارد؟ 
جالب است بدانید اپرا تا 200سال در تمام دنیا به زبان ایتالیایی اجرا می شد. این نشان می دهد 
که اپرا دارای قابلیت های فرازبانی است، ویژگی های تصویری دارد و تاثیرات دیگری می گذارد. 

وقتی از تصویر اس��تفاده می کنید، باید گویایی اثر را به حد کمال برسانید تا باعث عدم ارتباط 
با مخاطب نشود. نکته دیگر این است که زبان بین المللی در جهان، موسیقی است و این زبان 
خ��ود به تنهایی قابلیت نفوذ در مخاطب را دارد. آث��اری وجود دارند که به هنگام خلق، زبان، 
موس��یقی، محتوا و شکل ارائه چنان در هم تنیده  است که اگر اثر مشابهی را به وجود بیاورید 
باید یا هم تراز با آن اثر باشد یا باالتر. به طور مثال در مورد اپرای عروسکی »مکبث«، »ژوزپه 
وردی« اثری یگانه خلق کرده است. امروز با وجود اینکه اپراهای مختلفی به زبان های روسی، 
انگلیس��ی، فرانسوی و سایر زبان ها س��اخته می شوند، هرگز کس��ی نیامده است اپرای مکبث 
را ب��ه زبان دیگری اجرا کن��د. می توان این طور گفت که وردی به عنوان آهنگس��از این اثر به 
نقطه ای رسیده است که دیگر کسی نمی تواند با او رقابت کند و جایگزین ناپذیر است. در مورد 
اپ��رای لیلی و مجنون نیز چنین چیزی وجود دارد. »عزیز حاجی بیگف« زمان خلق این اثر از 
ملودی ها و دستگاه هایی استفاده کرد که زبان مشترک موسیقی فالت ایران است. ملودی های 
انتخاب ش��ده توس��ط حاجی بیگف، چنان با روح این فالت عجین ش��ده است که احساسات و 

عواطف این اثر به سرعت منتقل می شود. 
 پس امیدوار باش�یم که در آینده اپراهای�ی با زبان اقوام و ملیت های دیگر را روی 

صحنه ببینیم؟ 
خودم نس��بت به این قضیه امیدوار هس��تم، اما این کار نیازمند حمایت های اصولی اس��ت. در 
اپ��رای لیل��ی و مجنون خ��ودم تهیه کننده بودم و نتوانس��تم از هیچ نهاد یا موسس��ه ای جلب 
حمایت کنم. طبیعی اس��ت هنوز اهمیت اپرا درک نش��ده است و افراد نمی دانند اپرا نمایان گر 
قابلیت های عمیق زبان موس��یقیایی یک ملت اس��ت. متاسفانه مس��ئوالن ما هنوز به این باور 

نرسیده اند که اپرا می تواند به طور جامع معرف پیشینه یک قوم یا یک ملت باشد. 

 نظرتان درباره »مبارک« امسال چیست؟ 
خوش��حالم که اکنون می بینم نامی که برای این جش��نواره انتخاب کرده ام جواب داده و امروز 
»مبارک« در دنیا ش��ناخته ش��ده اس��ت. زمانی که می خواس��تیم جش��نواره تئاتر بین المللی 
عروس��کی را نام گذاری کنیم، اصرار داش��تم که »تهران مبارک« باش��د تا عروسک و شخصیت 
مبارک ش��ناخته شود. در دوره هفتم این جشنواره بود که با انتشار کارت پستا ل عروسک های 
خیمه ش��ب بازی به معرفی مبارک پرداختیم و در همان دوره با ساختن و هدیه دادن عروسک 

مبارک به میهمانان خارجی، سعی در شناساندن او به دنیا داشتیم. 
 نسبت به آثار منتخب در این جشنواره چه نظری دارید؟ 

در انتخاب آثار غیرایرانی کامال وقت گذاشتم و پس از دیدن آثار، آنها را به جشنواره معرفی 
کردم. گفتنی اس��ت ایده آل هایی داش��تم که خان��م برومند هم موافق بودند، اما متاس��فانه 
مش��کالت اقتصادی جشنواره مانع از تحقق ایده آل ها ش��د. با این حال انتخاب آثار خارجی 
جش��نواره با نهایت حساس��یت انجام شده اس��ت. متاسفانه مش��کلی که همه جشنواره های 
عروسکی پیدا کرده اند این است که به دلیل محدودیت های مالی، گروه هایی دعوت می شوند 

که کمترین زحمت و هزینه را داش��ته باشند و در نهایت با دو چمدان بتوانند وسایل خود 
را جابه جا کنند. 

 چه آرزویی برای »مبارک« دارید؟ 
متاسفانه از یک دوره ای به بعد تصمیم گرفته شد جشنواره مبارک هر دوسال  یک بار 
برگزار شود و من از همان ابتدا به شدت مخالف این تصمیم بودم. آرزو دارم جشنواره 
ساالنه ش��ود و تیم های تربیت شده برای برگزاری جشنواره با تمرین های هرساله به 

نیروهای متخصص و مجرب در این امر تبدیل شوند. 

Message of Director General of Dramatic arts center of Iran

In the name of God

If theater is synonymous with culture, then with no doubt, most valuable lessons and messages 
of a nation and every aspect of its culture is visible through this great and ancient form of art 
which creates a friendly gathering to talk about and learn from our traditions, values and cul-
tural inheritance. 
Puppetry, delicate but very powerful and influential form of art, with endless imagination, it 
visualizes our stories, experiences, concerns and dreams and connects them to our fantasies and 
the real world we live in. 

The 15th international puppet festival of Tehran-Mobarak, with Old Iranian myths and stories 
in the background, will help Iran to become the main attraction of the puppet theater in Middle 
East. 

Hossein Taheri

Director General of Dramatic arts center of Iran
September 2014

Visualizing our stories, 
experiences, concerns and dreams

 عروسکی که شبیه انسان باشد
جذابیت ندارد

طراحی پوستر نمایش یا نوشابه!

عروسک ها هر یک پیام آور آرامش، صلح 
عشق، شادی و دوستی اند

پیام »بنیاد نمایش کودک« به پانزدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران- مبارک

داوود کیانیان - رییس »بنیاد نمایش کودک« 

از اسمی که برای این
جشنواره انتخاب کرده ام
خوشحالم
خالق اپراهای عروسکی »عاشورا«، »رستم و سهراب«، »مولوی«، »حافظ« 
و »مکبث« این بار با اپرای »لیلی و مجنون« به جشنواره آمده که به زبان 
آذری است. غریب پور از اینکه امروز دنیا جشنواره بین المللی تئاتر 
عروسکی ما را به نام »تهران مبارک« می شناسند، خوشحال است، چرا که 
خودش سال ها پیش این اسم را برای جشنواره انتخاب کرده است. 

تماشای جان! 
پیام مدیرکل هنرهای نمایشی

به نام خدا
اگر تئاتر، مترادف فرهنگ است، بی تردید از آن روست که عینی ترین مولفه های فرهنگی و پیک و پیام های آیینی 
هر ملتی، در این گونه هنری، امکان حضور و گفت وگو می یابد و گاه هم با فرصتی فراهم تر در جهان پرگستره نمایش 
عروسکی. جلوه ای ظریف اما پرظرفیت از هنر نمایش که با دیداری کردن قصه ها، تجربه ها، دغدغه ها، آرزوها و 
با قدرتی خارق العاده و  و  انسانی در صمیمی ترین شکل و شیوه  نیازهای معنوی و مادی  و  از تمایالت  آن بخش 

منحصربه فرد، با دنیای پیرامون و حتی ماورایی، از طریق تخیل و ابتکار، ارتباط می گیرد. 
و اینها همگی بر دوش پیکرک های کوچک اما بزرگسال و دیرینه ای است که دنیایی از روح، صدا و حرکت و کالم 
و نغمه را در پشت و پشتوانه خود دارند و به برکت صفا و زاللی و کودکانگی درون عروسک گردانان، ساده تر و 
باورپذیرتر می شوند، چرا که آن بخش گمشده دل آدمی اند که باید باشد و نیست و هم از این رو بر دل می نشیند 

که: 
ای بستگان تن! به تماشای جان روید

 کاخر رسول گفت: تماشا مبارک است... 
و دیگر بار نمایش عروسکی تهران، در پانزدهمین جشنواره  بین المللی خود، چشم انداز فرهنگی- هنری اش را بر 
عینیت بخشی به رشد کمی و کیفی نمایش های عروسکی از طریق تبادالت مفید ملی و بین المللی با بضاعتی از 
قصه ها و افسانه ها و متل های ایرانی برای توجه دهی به ظرفیت های داخلی و با هدف مرکزیت سازی ایران به عنوان 
ایران  پنهان  و  پیدا  قابلیت های  از  همه،  این  نیز  البته  و  است  نموده  معطوف  خاورمیانه،  عروسکی  نمایش  قطب 

توانمند و سربلند، به دور نیست و به لطف جاری خداوند، در دسترس و نزدیک خواهد بود. 

حسین طاهری
مدیرکل هنرهای نمایشی
 شهریور ماه 1393

هوتن شکیبا، بازیگر و متولد 1363 تهران است و مدرک کارشناسی کارگردانی تئاتر خود را از دانشگاه 
س�وره تهران و مدرک کارشناسی ارش�د بازیگری تئاتر را از دانشکده سینما تئاتر اخذ کرد. او برای 
عموم مردم با عنوان صداپیشه )دیبی( در سریال کاله قرمزی شناخته شده است. از جمله کارهای او 

می توان به بازی  در تئاترهای: باغ آلبالو، مترسک، ننه دالور و ... اشاره کرد.
 مسئله جذابی که از نظر من در رابطه با عروسک و کار عروسکی وجود دارد )که البته متاسفانه در خیلی از کارها 
امروزه رعایت نمی شود( این است که عروسک قابلیت خیلی متفاوتی نسبت به بازیگری دارد که در حال نقش بازی 

که کردن اس��ت. به نظرم ما باید زمانی از عروس��ک استفاده کنیم و از قابلیت های خاص عروسک بهره ببریم 
یک بازیگر این قابلیت ها را نداش��ته باشد و نتواند آن نقش را به خوبی عروسک بازی 

کند. به نظرم اینکه یک عروسک صرفا شبیه انسان باشد، جذابیت ندارد. عروسک 
قابلیت هایی دارد که یک انس��ان ندارد؛ اول اینکه خیلی فانتزی است و دوم اینکه 
محدودیت جسمانی ندارد و همچنین می تواند در یک فضای قراردادی قرار بگیرد که 

انسان قابلیت قرار گرفتن در آن را نداشته باشد. عروسک ابزار بیشتری در اختیار ما 
قرار می دهد و ما می توانیم از این ابزار بیشتر استفاده کنیم. عروسک می تواند به عنوان 
یک ابزار خالقیت ما را افزایش دهد، چیزی که االن دیگر کمتر ما شاهد آن هستیم 
و به نظرم شاید این اتفاق به این خاطر است که بچه های دانشجو االن بیشتر درگیر 

تکنیک شده اند و البته این بد نیست، اما در فضای دانشجویی یک زمان هایی 
انسان باید این آزمون و خطا ها را انجام دهد و آنقدر درگیر فرم نشود و بتواند 

مقداری ساختارشکنی کند. 

یادداشت

یادداشت

یادداشت

ابراهیم حقیقی

هوتن شکیبا 
عروسک گردان و بازیگر 

مدرس دانشگاه، نویسنده و منتقد تئاتر

کـوتاه از نمایش های امروز روز سوم
در یک نگاه

1( نمایش مریم
نویسنده: سلما سالمتی کارگردان: مریم معینی

مریم بای��د تصمیم بگیرد... همین ام��روز... همین لحظه... تصویر 
روبه روی مریم ش��ک اس��ت... ترس... باور... ایمان. مریم روبه روی 

آینه ای نشسته... 

2( تشِپ کال 
نویسنده و کارگردان: مرجان  پور غالمحسین 

آقای هوپی دلداده خانم س��یلور همس��ایه دیوار به دیوارش است، 
اما خانم س��یلور ش��یفته الفی اس��ت. تنها راه جلب رضایت خانم 
س��یلور برآورده کردن آرزویش در مورد الفی است. آیا آقای هوپی 

می تواند در این راه موفق باشد؟ 

3(کمند گیسو
نویسنده و کارگردان: محسن  پورقاسمی

یکی از داستان های فولکلور همدانی در اواخر دوره قاجاریه مربوط 
به جوانی به نام رجبعلی است که به خاطر قد بلندش مورد تمسخر 

دیگران قرار گرفته است.

4(بگذار پرنده ها بخوانند
نویسنده و کارگردان: روشنک کریمی

اواخر پاییز است. هارک پیرمرد تنهایی است که با پرنده هایش در 
جنگل��ی زندگی می کند. روزی مرگ برای بردن هارک می آید، اما 
او حاضر نیس��ت تا بهار فرا نرس��د با مرگ همراه شود. هارک باید 
در ط��ول زمس��تان از پرنده هایش نگهداری کن��د. مرگ به خاطر 
پرنده ها حاضر می ش��ود با طرح سوالی از گذشته به هارک مهلتی 

یک روزه بدهد. 

5(اپرای لیلی و مجنون
کارگردان: بهروز غریب پور

لیلی و مجنون، دختر و پسری نابالغ هستند که در مکتب خانه به 
یکدیگر دل می بندند. خواستگاری خانواده پسر به نتیجه نمی رسد 
و حت��ی به جن��گ قبیله ای می انجامد. جنگی ک��ه مجنون در آن 
طرف دش��من )طایفه عروس( را می گیرد. لیلی را به مرد مالداری 

شوهر می دهند...

6( شیری که نوشتن نمی دانست
نویسنده: مارتین بالت شایت کارگردان: عبدالحق حق جو

 ش��یر نوشتن نمی دانس��ت، ولی باید نامه ای می نوشت. پس از بقیه 
حیوانات کمک می خواهد، حیوانات جنگل هرکدام ایده ای دارند، اما 

آیا آنها می توانند به شیر کمک کنند؟ 

7( ناگهان کفتری
نویسنده و کارگردان: محمد چاکری

طوبی ش��یرازی و همسرش سال هاست که صاحب فرزند نمی شوند. 
طوبی خانم یک شب خواب می بیند که برای برآورده شدن آرزویش 
باید به مش��هد برود. آنها به مش��هد می روند. یکی از کبوتران حرم 

طوبی خانم را می بیند و... 

8( جین جیانگ 
نویس�ندگان: لین جینگرو، چن دایگونگ، یو تیانژیانگ، لی 

بوفن کارگردانان: وانگ شیاوشین، هونگ شیجیان
مجموعه چهار قطعه کوتاه نمایشی

1- چه��ار ژن��رال روی صحنه، چهار س��رباز پرچ��م دار چهار ژنرال 
 هس��تند، پرچم هایی با تصویر ببر. این س��نتی برای تطهیر اس��ت. 
2- گ��ردش مرد ج��وان؛ ترکیب��ی هنرمندانه از نمای��ش دلقکی و 
نمایش عروس��کی دستکشی دلقکی است. 3- جنگ ووسانگ و ببر؛ 
این قطعه، نمایش��ی بی کالم اس��ت. در این نمایش شاهد هنرنمایی 
ب��ا کمربندهای رنگی، پرواز دیس��ک، بازی با توپ، رقص ش��یر و... 
خواهی��د بود. 4- عمارت دامینگ؛ هنگامی که ووس��انگ از دهکده 
عب��ور می کند، در مهمانخان��ه ای زیاده از حد نوش��یدنی می خورد. 
خدمتکار به او می گوید ببری در تپه های جینگاینگ زندگی می کند 
و عبور از آنجا در شب کار خطرناکی است، اما ووسانگ به حرف های 

او گوش نمی دهد. 

9( زال و سیمرغ 
نویسنده و کارگردان: رسول نجفیان

داس��تان زال و سیمرغ یکی از افسانه هایی است که فردوسی حکیم 
آن را علیه نژاد پرس��تی سروده است. سام، پهلوان و یل نامی ایران 

فرزندی ندارد و سخت نگران آینده تخت و بخت خویش است.

1(دار و ندارمو ببین
کارگردان:  عرفان خطیب زاده     نویسنده: علی اصغر خطیب زاده

اوس��تا محمد عروس��ک گردان به علت بیماری زنش و خرج و مخارج آن، قصد فروش عروسک هایش را 
دارد، اما مبارک با س��ایر عروس��ک ها )خانم طال، پهلوان، دیو( تصمیم می گیرند نمایش��ی اجرا کنند تا 

اوستا منصرف شود و... 

2( عروسک آذری
نویسنده و کارگردان: محمد یوسفی زاده

تکم نام عروسک چوبی در آذربایجان است که پایان زمستان، مردی آن را به دست می گرفته و به روستاها 
می آمده است تا با خواندن اشعاری عید را به مردم تبریک بگوید و از آنها عیدی بگیرد. 

3(خیمه شب بازی سنتی
کارگردان : مرتضي شیخ احمد خمسه اي

در ابتدا با آمدن مبارک و ش��وخي هایش با مرش��د برنامه حالت طنز به خود مي گیرد. افرادي که در بارگاه 
سلیم خان مشغول فعالیت هستند جلوي خیمه مي آیند و صحنه را تمیز مي کنند و خبر از آمدن سلیم خان 

مي دهند. رامشگران و چهره هاي زن در برنامه با رقصندگي و آواز خود نمایش را جذاب تر مي کنند و ...

4( صندوق جادویی
کارگردان : ریحانه )فاطمه(باغبادی    نویسنده : نسرین اسدی 

مبارک عاشق دختر پادشاه می شود.پادشاه سه شرط برای ازدواج تعیین می کند، اول اینکه یاقوت قرمز 
را از االغ بگیرد،دوم اینکه حلقه گوش اژدهای شهر را بیاورد و سوم اینکه رویش سفید شود...

5( لکه ای سرخ بر برگ سبز
نویسنده: محمود فرهنگ کارگردان: شهاب راحله

 دو مورچه در پارک مش��غول بازی هس��تند و از آنجا که غیر عادی اند، توجه طرفدار محیط زیست را به 
خود جلب می کنند و همین باب آشنایی آنها با یکدیگر می شود. مورچه ها داستان بزرگ شدن و تغییر 

ژنتیک خود را برای مان شرح می دهند و... 

 6( میشه گرگ نباشیم؟ 
نویسنده: وحید خسروی کارگردان: مرتضی اسدی مرام

بره ای از گله جدا می ماند. باران شروع به باریدن می کند. بره از ترس به گرگ پناه می برد و عاشق گرگ 
می ش��ود. برای تنها نش��دن و ترس از تنهایی، ش��یر خود را به گرگ می دهد. در اثر بارش باران گرگ 

سردش می شود و... 

7( جعبه جادویی 
نویسنده و کارگردان: مریم شوقی

داس��تان کوتاه��ی در داخل جعبه کوچکی ب��ه نمایش درمی آید و فقط یک تماش��اچی می تواند آن را 
ببیند. این نمایش ارتباط مستقیم با تماشاچی دارد و بسیار کوتاه است و در عرض چند دقیقه به پایان 
می رسد. هر جعبه داستان خاص خودش را دارد و تماشاچی را به دنیای خیال انگیز خود فرا می خواند. 

بین الملل

 در پانزدهمین جش�نواره تئاتر عروس�کی خانم آن کاترین کلت برای نخس�تین بار از 
کش�ور آلمان به ایران آمده تا نمایش س�ولوی دماغ را به روی صحنه ببرد. او در دومین 

روز اقامت خود در ایران چندین کلمه از زبان فارسی را به خوبی بیان می کرد. 
برخورد دو یا چند فرهنگ در این فس��تیوال در کنار هم بس��یار س��ازنده و مفید خواهد بود، چرا 
که تئاتر ایران و آلمان بس��یار کم در کنار یکدیگر دس��ت به اجرا زده  اند و همچنین بسیار سخت 
و مش��کل اس��ت که گروه های تئاتر ایرانی را به آلمان دعوت کرد، بنابراین نکته مهم این نمایشگاه 
دیدن و صحبت رودررو با کارگردان ها و بازیگران ایرانی اس��ت. به عنوان مثال نمایشی که من روز 
گذش��ته آن را دیدم برایم بس��یار جالب و جذاب بود چرا که تاکنون کار یک گروه تئاتر ایرانی را 
ندیده بودم. در مقابل گروه های کارگردانی بس��یاری هستند که در فستیوال های دیگر با ما همراه 
بوده اند و اکنون به ش��کل دوس��تان ما هستند، اما چیزی که در این سفر بسیار اهمیت دارد دیدن 
فرهنگ ایران و صحبت با کارگردان های ایرانی اس��ت و خشنودم که این فستیوال بسیار حرفه ای 

است. 
این جایزه مانند یک س��که دورو اس��ت. یک روی آن حالت رقابت آن اس��ت که باز هم تداخلی با 
دوستی بین افراد ندارد، چرا که رابطه کارگردانان بسیار باال تر از یک رقابت است. اما در روی دیگر 
این س��که باید گفت که هنر به عنوان یک کل قابل س��نجش با یک جایزه نیست و نمی توان گفت 
که توسط این جایزه حدودی برای هنر مشخص می شود و نمی توان کار کارگردان های مختلف را 

با یکدیگر مقایسه کرد. 

مرجان  پورغالمحس�ین 13 س�ال س�ابقه فعالیت در عرصه تئاتر عروس�کی دارد. در جش�نواره امس�ال مرجان 
 پورغالمحسین نویسنده و کارگردان نمایش تشپ کال است و این نمایش را به روی صحنه می برد. خانم غالمحسین 

برخالف گفته خودش انسان بسیار خوش خلقی است که همین مسئله یادداشت اش را خواندنی تر می کند. 
من آدم خوش خلقی نیس��تم، اما زمانی که موضوع عروس��ک پیش می آید، عروس��ک مرا به یک آدم مهربان و لطیف تبدیل 
می کن��د، چون عروس��ک ها برای من معصومیت��ی دارند که هرکاری می کنند تاثیرگذار تر از کاری اس��ت ک��ه آدم ها انجام 
می دهند. دنیای عروسک ها، دنیای عجیبی است که روح آدم ها را شاد می کند. من از بچگی کارهای عروسکی را به طور کلی 
بیش��تر دوس��ت داشتم و در بزرگسالی زمانی که پای انتخاب شغل و حرفه به میان آمد، حس کردم تنها چیزی که می تواند 
مرا درست معرفی کند، تئاتر عروسکی است.  تفاوت عمده ای که ما نمایشگران عروسکی ایران با نمایشگران عروسکی سایر 
نقاط دنیا داریم این اس��ت که یک مقدار نازک نارنجی تر از آنها هس��تیم! برای همین مثال وقتی به ما برای نمایش عمومی 
مج��وز نمی دهند مدتی قهر می کنیم و کار نمی کنیم و این اتفاق برای اکثر نمایش��گران عروس��کی ایران افتاده اس��ت، اما 
نمایشگران عروسکی بقیه کشورها زیاد درگیر این قضیه نیستند و اساساً در حد اینکه چندتا فامیل در حیاط خانه نمایش 

را ببینند برای آنها کافی است. ولی از لحاظ سبک و تکنیک کامال هم تراز و برابریم. 

محسن پورقاسمی متولد 1352 و دارای مدرک کارشناسی ارتباطات است. 
او که تجربه 25 س�ال فعالیت هن�ری و نویس�ندگی و کارگردانی بیش از 
20 نمایش عروس�کی و حضور در چندین جش�نواره مل�ی و بین المللی را 
دارد با نمایش »کمند گیس�و« در پانزدهمین جشنواره بین المللی نمایش 

عروسکی تهران-مبارک حضور یافته است.
عاشقانه همه عروسک هایم را دوست دارم و خوشبختانه تئاتر عروسکی ایران با وجود 
اساتیدی همچون دکتر غریب پور و سایرین از جایگاه نسبتا خوبی برخوردار است و اگر 
مدیریت خوبی در این حوزه اعمال بشود، قطعا شاهد موفقیت های بیشتر تئاتر عروسکی 
ایران خواهیم بود.  این هش��تمین جش��نواره ای است که درآن به عنوان شرکت کننده 
حضور دارم. امیدوارم از هر نظر جشنواره پرباری باشد و برای بهتر شدن آن در دوره های 
بعدی بهتر است بازبینی آثار به صورت حضوری انجام شود و گروه ها طی دوسال آینده 

به حال خودشان رها نشوند و از اجراهای عمومی حمایت شود. 

فستیوالی
پر از شادی و رنگ

عروسک ها روح انسان را شاد می کنند  عشق های عروسکی من 
  محسن پورقاسمی- نویسنده و کارگردان »کمند گیسو«  مرجان  پورغالمحسین- نویسنده و کارگردان »تشپ کال«

عرفان خطیب زاده فرزند علی اصغر خطیب زاده است و آشنایی پدر با هنر تئاتر سبب شده تا فعالیت او در این 
رش�ته چندان دور از ذهن نباش�د. او مدت 14 س�ال در کانون پرورش فکری، تحت عناوین مختلف کارگردان، 
بازیگر و عروس�ک گردان فعالیت کرده و اکنون دانش�جوی رشته تئاتر، گرایش عروس�کی دانشکده هنرهای 
زیبای دانشگاه تهران است و در پانزدهمین دوره جشنواره نمایش عروسکی تهران- مبارک، در مقام نویسنده 

و کارگردان، نمایش محیطی »دار و ندارمو ببین« را روی صحنه دارد. 
عروسک باعث شده در زندگی به همه چیز توجه ویژه ای داشته باشم و دنیا را بهتر ببینم. من نمایش عروسکی را انتخاب کردم، 
چرا که در این گرایش تئاتری، خالقیت و تخیل حرف اول را می زند. هر جایی که می خواهیم تاثیر بیشتری روی مخاطب بگذاریم 
و وجود انسان، به تنهایی جوابگو نیست از عروسک استفاده می کنیم. باز هم تاکید می کنم عروسک می تواند یک شیء بی جان 

باشد؛ یک لیوان، یک گل، یک کفش و هر چیزی که شما بتوانید به آن جان بدهید و فرم اجرایی خود را گسترده تر کنید. 
من دو بار به عنوان تماشاگر شاهد برگزاری فستیوال بودم و این سومین بار است که به عنوان شرکت کننده در این فستیوال 
حاضر می ش��وم. به نظر من این دوره از جش��نواره می تواند طالیی ترین دوره برگزاری تهران مبارک باشد بدین جهت که با 
انتخاب س��رکار خانم برومند جش��نواره سمت و سوی خاصی به خود گرفته اس��ت. خانم برومند به این رشته کامال مسلط 
هس��تند و کم و کاس��تی های عروس��کی را خوب می دانند. از طرف دیگر می بینید که هیأت انتخاب آثار، حساسیت ویژه ای 
نس��بت به آثار دارند و از هر جهت نمایش ها را ارزیابی کردند و ش��اهد آن هس��تیم که اس��اتید و کارگردانان برجسته تئاتر 
عروسکی ایران در این فستیوال حضور دارند. به هر حال جشنواره تئاتر عروسکی در تئاتر ایران اتفاق مثبتی است به شرط 
آنکه تداوم داش��ته باش��د و نه اینکه صرفا رویدادی یک هفته ای باش��د. پیشنهاد می کنم نمایش های متناسب با گروه سنی 
کودک و نوجوان در مدارس و نمایش های خیابانی در اقصی نقاط کش��ور و محله ها و خیابان ها اجرا ش��ود. این دقیقا همان 
کاری اس��ت که در فس��تیوال های بزرگ دنیا انجام می شود، مانند آوینیون فرانس��ه، ادینبورگ اسکاتلند، سیبیوی رومانی، 

لیفت لندن و... امیدوارم که این اتفاق در ایران هم بیفتد. 

ش�هاب راحله نویس�نده، کارگ�ردان و بازیگر دارای مدرک کارشناس�ی مدیریت 
فرهنگی اس�ت. از کارهای او می توان به »نقش نور«، »موس�ی و شبان« و »پرچم« 
اشاره کرد. او هم اکنون با نمایش »لکه ای سرخ بر برگ سبز«  در بخش اجراهای فضای 
باز پانزدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک حضور دارد. 
تئاتر عروسکی به موجب پتانسیل باالیی که در عرصه خیال و همچنین جایگاه ویژه ای که میان 
کودک درون و ذات آدمی و برون انس��ان دارد، مرا بر آن داشت تا برای القای مفاهیم پیچیده 
بش��ری از زبان عروسک سخن بگویم و این مهم را ساده گویی کنم، زیرا همه کودکی من چه 
در خردس��الی و چه امروز توسط عروسک روایت می شود و فاصله میان من و حس کودکی ام 
را همین عروس��ک پر می کند.   این دوره از جشنواره س��ومین دوره ای است که حضور دارم. 
در هفتمین جشنواره با نمایش »سفر« به عنوان بازیگر حضور داشتم و در جشنواره هشتم با 
نمایش »موسی و شبان« در جایگاه نویسنده و کارگردان که حائز رتبه اول کارگردانی به همراه 
تندیس و لوح تقدیر جشنواره در سال 1379 در بخش خیابانی شد. مهم ترین حسن این دوره 
از جش��نواره عروسکی حرفه ای و صحیح بودن آن است که پس از سال ها شمیم دلنواز اهالی 
زحمت کشیده هنر را به مشام می رساند و این مهم به دستان توانمند بانو مرضیه برومند و تیم 
کاربلد ایشان است. به عنوان فردی که در حیطه هنر در حال کسب تجربه هستم و دانشجو، 
بر این باورم که این جش��نواره نه تنها ایرادی ندارد، بلکه می تواند الگوی صحیحی برای س��ایر 
جشنواره های ملی و بین المللی باشد. امیدوارم رسانه ای پرمخاطب چون صداوسیما در جهت 
پوشش اخبار و آگاه کردن مردم و تنویر افکار و به تصویر کشیدن این رویداد مهم هنری تالش 

کرده و هنرمندان را ترغیب و تشویق کند تا خویش را در آئینه خیال بنگرند.  

ما به عروسک ها جان می دهیم  تئاتر عروسکی عرصه خیال است 
   شهاب راحله- نویسنده و کارگردان »لکه ای سرخ بر برگ سبز«   عرفان خطیب زاده- نویسنده و کارگردان »دار و ندارمو ببین«

 صحنه اینمایش های

امروز چهار نمایش دیدم و بعد با این چهار دسته گل در بغلم، در راهروی زیرزمینی تئاتر شهر که مانند 

یک هزارتوی عجیب وغریب است به دنبال دِر یک سالن  می گشتم. برایم عجیب بود، چون تئاتر شهر را 

خیلی خوب بلد بودم. آن موقع که تازه ساخته شده بود و راهروهای پیچ درپیچ داشت ساختمانی عجیب به 

نظر می آمد ولی من به خوبی راه هایش را می شناختم، اما حاال که این قدر دست کاریش کرده  و از هرجایش 

یک در باز کرده اند دیگر برای من ناشناخته شده بود . بوی بدی هم در سرتاسر راهروها پیچیده بود. سعی 

می کردم به باالی سرم نگاه نکنم، نه به این دلیل که سرم را که باال می گیرم سرگیجه ام شروع می شود بلکه 

به  این  خاطر که سقف تمام راهروها سوراخ سوراخ شده است. با سقف زیرزمین تئاتر شهر چه کرده اند؟!

اما بعد حضور گرم و پرشور تماشاچیان حالم را خوب کرد. اجراها خیلی خوب بودند و همه ی سالن ها پر 

شدند و مردم استقبال کردند. در این گشت وگذار در راهروهای تئاتر شهر،  چهره های آشنای زیادی از 

قدیمی های تئاتر شهر می دیدم. همه پیر شده بودند، مثل آقای حاجی زاده؛ مردی با موهای سپید و در آستانه ی بازنشستگی. چقدر این 

مرد به تئاتر شهر خدمت کرده است، همیشه موقر و متین و مودب جلوی در سالن اصلی تئاتر شهر مردم را راهنمایی می کرد. چهره ی 

پیر آقای حاجی زاده با وضعیت امروز تئاتر شهر قرابت عجیبی داشت، انگار تئاتر شهر هم می خواهد بازنشسته شود. آقای حاجی زاده 

وقارش را همچنان حفظ کرده است ، تئاتر شهر هم  باوقار در مرکز پارک دانشجو ایستاده است. اما همان طور که آقای حاجی زاده هنوز 

هم می تواند فعال وکاری باشد، تئاتر شهر هم می تواند.کافی است کمی سلیقه،کمی دلسوزی و کمی اهمیت برایش قائل شویم.

تئاتر شهر میراث فرهنگی ما است، آجر به آجرش و کاشی به کاشی اش پر از خاطره ها است.

شنیده ام که از طرف وزارت ارشاد بودجه ای به تئاتر شهر اختصاص داده شده و از طرف شهرداری منطقه هم برای نورپردازیش اقداماتی 

خواهد شد، ولی چرا نباید یک هیات مرکب از کارشناسان میراث فرهنگی، معماران درجه یک و آدم های کاربلد و با سلیقه برای تئاتر 

شهر تصمیم بگیرند تا از این شکل فالکت بار در بیاید؟

امیدوارم که خیلی زود این اتفاق بیفتد.

مرضیه برومند

یادداشت دبیر جشنواره

تئاتر شهر؛ پیر اما همچنان با وقار
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روزنامه دیواری
 ما و تئاتر عروسکی)3(

   تئاتر عروسکی برای کودکان
چیزی میان سادگی و پیچیدگی

منوچهر اکبرلو

فض�ای بازصح�نه ای

 آن دورها، نمایشی شاد و مفرح
قبل از شروع نمایش دختر خردسالی با عصبانیت از مادرش 

پرسید که چرا آدم بزرگ ها به تئاتر بچه ها می آیند؟ که با شروع شدن 
نمایش سوالش بی پاسخ ماند! 

 استقبال خوب تماشاگران نشان دهنده اشتیاق آنها برای دیدن 
کارهای خارجی است و هنرمندان صربستانی با نمایشنامه 

»آن دورها«  به خوبی توانستند فرهنگ خود را به نمایش 
بگذارند و معرفی کنند. »آن دورها« نمایش شاد و 
مفرحی است که موسیقی  زیبا و رقص عروسک ها 
به آن جذابیت خاصی داده است. آمال واسنویچ 

عروسک گردان خانم این نمایش به زیبایی 
هرچه تمام هنر عروسک گردانی را به 

نمایش گذاشته، در حقیقت با هنرش 
به عروسک ها جان بخشیده 

است.

شاد و آموزنده
نمایش »آهای تو دیگه کی هستی« از جهات 

مختلفی برایم جالب بود. قسمت های زیادی از نمایش 
به صورت موزیکال و با تکنیک سایه ای اجرا شد و به همین 

دلیل نمایش بسیار شادی بود. متن نمایش هم متناسب کودکان 
نوشته شده و برای این گروه سنی بسیار جالب و جذاب و در عین 

حال آموزنده است. با توجه به اینکه بازی دهندگان متعددی در این 
نمایش حضور داشتند، ولی با این حال هم کیفیت بازی دهندگی ها 
و همچنین هماهنگی بازی دهندگان جالب توجه بود. البته صدای 

نمایش که به نظر می رسید از قبل ضبط شده، کمی با ایراد و 
به صورت بم، در سالن پخش می شد که برای من و سایر 

تماشاگران کمی آزاردهنده بود. 

گزارش اکثریت
دیدگاه  تماشاگران

سردبیر: افشین صادقی زاده         دبیر تحریریه: الهه حاجی زاده 
خبرنگاران: علی رضا کیانی، سوگند نیازمند، پویان فراستی، امیرحسین حسینی، کسری دشتی

مدیر هنری: محمد هاشمی 
عکس: رضا معطریان، اختر تاجیک، عبدالرضا نیکو

وب سایت: مژگان طیار

نشریه روزانه پانزدهمین جشنواره بین المللی
نمایش عروسکی تهران - مبارک

http://www.tehranmobarak.com/fest/bulletin

عکس: کاوه کرمی
زال و سیمرغ اثر رسول نجفیان 

رس�ول نجفیان برای نمایش خود از یک گروه حرفه ای اس�تفاده نکرده و به اس�تعداد بچه های جنوب ش�هر تکیه داده است. باید شاهنامه را به قلب مردم بازگردانیم
آمده است تا شاهنامه را این بار با نمایش »زال و سیمرغ« که به قول خودش اثری ضد نژادپرستی است به دل مردم بازگرداند. 
یک وجه تمایز ارزشمند که جشنواره امسال دارد این است که مرضیه برومند چند نفر را بین مردم فرستاد تا از دل آنها کار عروسکی بیرون 
بیاید. او پیش��نهاد کرد برویم و در محله های پایین اس��تعدادیابی کنیم و من چقدر خوش��حالم از اینکه به محله های یافت آباد و فالح و آن 
حوالی رفتم. در آنجا با بچه های فرهنگسرای بهاران آشنا شدم که شاید اصال تجربه تئاتر نداشتند، اما بسیار عالقه مند بودند. از بین 100نفر، 
50نفر انتخاب ش��دند و با این افراد عزیز اثر ارزش��مند زال و س��یمرغ را کار کردیم. توانایی هایی در این بچه ها س��راغ دارم که حتی با یک 
گروه حرفه ای هم نمی توانستم به اینجا برسم. داستان زال و سیمرغ یکی از ضد نژادپرستانه ترین آثار حکیم فردوسی است. در این داستان 
همه این ادعا را دارند که ما  نژاد برتریم. می بینیم جناب فردوسی چندصدسال قبل تر، چقدر دقیق ظهور موجودات آلوده ای مثل فاشیسم، 
نازیس��م، صهیونیس��م و داعش را پیش بینی می کند. من هر دوره در جش��نواره عروسکی یک کار از شاهنامه برای اجرا آماده کرده ام. حکیم 
فردوسی یکی از سهل و ممتنع ترین آثار را دارد. مردم سرزمین مان در گذشته با اینکه بی سواد بودند، همیشه با شاهنامه اهلیت داشته اند. 
اما امروز که اکثریت مردم باس��وادند، انس با ش��اهنامه قطع شده است. ما متولیان فرهنگی جامعه باید شاهنامه را به قلب مردم بازگردانیم. 
به طور مثال بچه های گروه من در طول تمرین ها آن کلیدواژه خوانش شاهنامه را به دست گرفته اند. 50 جوان امسال به جشنواره می آیند، 
س��ال بعد 500 جوان، س��ال بعدترش 5  هزارتا و به این ترتیب انتقال فرهنگ در جامعه صورت می گیرد. این خود یکی از ستون های مبارزه 
با نابهنجاری، فساد یا اعتیاد است. باید جوان هایمان را سرگرم کارهای فرهنگی و سالم کنیم. از طرفی تعجب می کنم جوان ترهایی که کار 
عروس��کی می کنند کمتر به منابع خودمان توجه دارند. هانس کریس��تین اندرس��نی که کارهای کودک او در جهان شاخص است، چندتا از 
قصه های خود را از داستان ها و متون ادبی ما گرفته است. متون کهن ما سرشار از قصه هایی است که برای تبدیل به تئاتر عروسکی بسیار 

مناسب است. در آخر بگویم جشنواره امسال مثل همیشه پربار و شکوفا است. باید بدانیم برگزاری جشنواره یک ارزش است. 

رسول نجفیان
نویسنده و کارگردان نمایش 

»زال و سیمرغ«

گفت و گو

ابراهیم حقیقی طراح گرافیک مش�هور ایرانی متولد 13 مهر س�ال 1328 در تهران است. 
او دیپلم ریاضی را در س�ال 1346 و کارشناس�ی ارش�د معماری را از دانش�کده هنرهای 
زیبای دانش�گاه تهران اخذ کرد. حقیقی عضو انجمن بین المللی طراحان گرافیک، انجمن 

تصویرگران کتاب کودک و انجمن فیلمسازان مستند ایران هم هست.
او از س�ال 1347 تا کنون طراح کتب و مجالت گوناگونی بوده، برای فیلم ها، س�ریال ها و 
نمایش های مختلف صحنه را طراحی کرده است و برای فیلم ها و سریال های زیادی تیتراژ 
ساخته اس�ت. او همچنین نمایشگاه های متعددی را برگزار کرده و جوایز زیادی را به دست 
آورده و در پانزدهمین جش�نواره تئاتر عروس�کی تهران-مبارک در هیات داوران انتخاب 

پوستر و عکس عضویت دارد.
 به نظر من اصال اهمیتی ندارد که شما پوستر را برای چه چیزی طراحی می کنید، مهم کیفیت طراحی است؛ 
بنابراین تفاوتی ندارد طراحی پوستر برای نمایش عروسکی صورت می گیرد یا نمایش های انسانی یا حتی برای 
محصولی مانند نوشابه یا هر چیز دیگر. عروسکی بودن نمایش ها امکانات ویژه ای را در اختیار طراحان پوستر 
قرار نمی دهد به هر حال هر چیزی که شما می خواهید درباره آن پوستر طراحی کنید امکانات خاص خودش 
را در اختیار ش��ما قرار می دهد و از نظر من فرقی نمی کند نمایش عروس��کی است یا خیر. مهم ترین معیار از 
دیدگاه من، موضوع اثر است، البته باید توجه داشته باشید که ما این آثار را داوری نکردیم و صرفا آنها را برای 
نمایش دادن انتخاب کردیم. البته میزان اهمیت دادن به طراحی پوستر در مقایسه با سال های قبل تغییراتی 
کرده است اما نمی توان گفت این تغییر در جهت مثبت یا منفی بوده است.در سال ها و دوره هایی سطح کیفی 
آثار خوب بوده است اما در دوره های بعد، این روند با افول رو به رو شده است؛بنابراین رویه چندان ثابتی بر این 
جریان حاکم نبوده است. متاسفانه بر اساس رویه ای که توضیح دادم،نمی توان ارزیابی درستی نسبت به سطح 

آثار و همچنین ارتقای این سطح نسبت به قبل داشت.

در روز دوم جشنواره سالن ها کم کم شلوغ تر شدند و نمایش های 

بیش�تری به صحن�ه آمدند. از جمله نمایش »زال و س�یمرغ« به 

کارگردانی رسول نجفیان که با یک گروه آماتور در فرهنگسرای 

بهاران به صحنه رفت. هدف از اجرای این نمایش در این فرهنگسرا 

خواسته دبیر جشنواره مبنی بر تراکم اجرا ها در مناطق تهران است. 

در این روز »اپرای لیلی و مجنون« استاد بهروز غریب پور در تاالر فردوسی به صحنه 

رفت و تا روز آخر جشنواره این نمایش در ساعت 20:30 در این تاالر به صحنه می رود. 

اجراهای خارجی از روز دوم کار خود را رسما شروع کردند و نمایشنامه »آن دورها« از 

صربستان، »سولوی دماغ« از آلمان و »هینینگ« از چین به صحنه رفتند. 

مرضیه برومند دبیر جش�نواره، در روز دوم این رویداد بین المللی به تماشای نمایش 

»حکایت حاکمی که دیگر حاکم نیست« به کارگردانی خانم ابوالمعالی نشست. همچنین 

در س�الن چهارسو که نمایشنامه »تیستو س�بز انگشتی« به صحنه رفت، چهره های 

آشنایی مانند محمد بحرانی، شقایق دهقان و مسعود کرامتی حضور داشتند. 

حاشیه 
روز دوم

در خیم�ه ش�ب ب�ازی چند کار با ف�ن و ظرافت فوق العاده ای به نمای�ش در می آید که  نوع آنها با کلیت کار عروس�ک های 
دیگر متفاوت اس�ت.این چند کار عبارتند:از میل بازی پهلوان,آوردن سلیم خان با ماشین,طبق کشی,چوب بازی,مهره بازی 
و حجله کش�ی و اما حجله کش�ی اغلب با آتش روشن همراه اس�ت و این یکی از استثناهای خیمه شب بازی است که در آن 
عنصری طبیعی به نمایش در می آید.شاید حضور آتش روشن و حقیقی در خیمه نشانه احترامی باشد که ایرانیان برای آتش 

قائل بودند.
این عروس�ک نخی اس�ت و در گرماگرم مجلس عروسی وارد خیمه می شود و پس از چرخ های زیبایی خودش را به مرشد یا 
پا خیمه ای که دیلماج عروسک ها است,معرفی می کند,مرشد نیز او را به حضار می شناساند.شمع های روشن درون حجله 

عروسک حجله کش هنگام چرخ به صحنه شور و هیجان خاصی می بخشد.

عروسک مهجور خیمه شب بازی

عروسکداستان یک 

 فضای بازنمایش های

دنیای
پاک کودکان 
شایسته  جنگ و 
حجله کشخشونت نیست! 

منبع:  فرهنگ عروسک ها و نمایش های عروسکی آیینی و سنتی ایران ، پوپک عظیم پور ، انتشارات نمایش 


