
ما آدم بزرگ ها زمانی کودک بودیم و بازی می کردیم. حتی بدون داش��تن بازیچه عینی به اش��یا و اجسام 
پیرامون خویش تجسم می بخشیدیم و فارغ از دنیای کم شور و جذبه واقعی که قواعد جامعه و بزرگ ترها 
بر آن فرمان می راند، از زمان و مکان فاصله می گرفتیم و به جهان ش��کل تازه ای می دادیم، چه بنا ها که 
می س��اختیم و ویران می کردیم و به سرزمین خواسته خود پناه می بردیم و در آن نظمی دلخواه به وجود 

می آوردیم. 
اکنون بزرگ و چه بس��ا پیر ش��ده ایم و بازی کودکانه برای ما ممنوع و به دور از قواعد جامعه است، اما ما 
روزی طعم شیرین بازی را چشیده ایم و نمی توانیم به راحتی از این لذت چشم بپوشیم، پس در نهان و به 
دور از چشم دیگران به بازی دیگری به نام خیال پردازی پناه می بریم و چون از برمال شدن تخیالت خود 
شرم داریم آن را به مانند رازی سر به مهر در خلوت خود پنهان می داریم. با این همه چه بسا خیال پردازی 

و آرزوهای به سرانجام نرسیده ما خود را از اشکال گوناگون رفتار ما، نمایان می کند. 
هنرمند نیز رؤیا، آرزوها و خواس��ته های دوران کودکی و اکنون خود را دارد اما غلیانی که در روح اوس��ت 
از خیالبافی مردمان عادی فراترش می برد و او را وامی دارد افکار خود را آراس��ته و پیراس��ته کرده و به آن 

نظمی دوباره بخشد و به تصویر کشد. 
»شاید زیباترین و دلپذیر ترین گونه تجلی آرزوها و امید های ما مردمان هنر، نمایش عروسکی است«

گفته اند هر اثری که در رابطه ای روراس��ت و صمیمی بازتاب جغرافیای زیس��ت هنرمند باشد، توانا خواهد بود و 
مرزهای جهانی را درنوردد. 

 این ادامه همان اصل فضیلت جویی اس��ت که اگر توانس��تیم به عنوان مثال، در محیط کوچك و روابط شخصی 
خویش عدالت را حاکم کنیم بعید نیست که بتوانیم همین عدالت را در گستره ای به مراتب بازتر برپا سازیم. به 
راستی اگر هنرمند تئاتر عروسکی از ایجاد نوعی عاطفه و ارتباط با پیرامون خود درمانده  بماند چگونه می تواند 

همین احساس را در سطحی بزرگ تر تحکیم بخشد؟ به راستی که این امر محال می نماید. 
نه فقط هنرمند بلکه هر فرد، شناخت جهان را باید با شناخت کوچك ترین واحد اجتماعی خود یعنی خانواده 
خویش آغاز کند و به ترتیب حرکتی طبیعی و آرام اما روبه  رشد و همواره پیش بگیرد و این شناخت و بینش را 
به واحدهای بزرگ تر و گسترده تر تعمیم دهد. از خانواده بیرون بیاید، شهر و سرزمین خویش را بازشناسد و از 

جوشش این واحدها برخوردار شود. 
 با ش��ناخت و دریافت فرهنگ و جغرافیایی که هنرمند در آن به دنیا آمده و رش��د کرده و به کمال رس��یده 
مقدمه ای می شود برای انعکاس اشکال زندگی در محیط های دور و ناشناخته.  در عصر ما، با باب شدن شکل های 
عجیب وغریب هنری که از غرب می آید خواه ناخواه به تحقیر هنر بومی، پرداخته می شود، غافل از آنکه جهانی 

بودن یك اثر به نوع و کیفیت آمال و آرزوهایی است که در آن نقش بسته است. 
 اگر هنرمندی دورافتاده، صادقانه به انعکاس رنج های جغرافیای کوچك خویش همت کند از آنجا که درد مانند 

عشق و شادمانی از یك جنس اند، خود به خود آن هنرمند قبیله ای، هنرمندی جهانی شده است. 
عناصر تمام پهنه زمین یگانه اس��ت و آنچه آدمی را برمی انگیزد تا بش��ورد، عش��ق بورزد، محبت و پایمردی و 
مقاومت کند و...، در تمام این پهنه یکی است، اما هنرمندی که اشکال بومی این شوریدگی ها و عواطف آدمی را 

برمی گزیند، به مقصود می رسد. 
در حقیقت چیزی که هنرمند را ترغیب می کند همین هسته های عاطفی بومی است. اگر هنرمندی از رنگ و 
مایه بومی دادن به اثر خود شرم کند، همین جا خود را باخته است و خودباختگی وی آغاز شده است، زیرا راز 
شکوه و بزرگی هنر، همین نترسیدن ها و انقالب های عاطفی درون هنرمند است، چرا که همین ارزش های بومی 

است که برای او اعتبار می آورد. 
ابزار تئاتر عروسکی، عروسك است، اما انسانی است. تمامی عزت کلیت تئاتر و نیز تئاتر عروسکی در همین انسانی 
بودن آن است. عروسکی را که نمایشگر زیر نور صحنه می فرستد در صورتی تماشاگر خود را به همذات پنداری 

فرا می خواند که اصیل و آشنا باشد. 
تئاتری که صادقانه به معرفی انس��ان می پردازد، همانا تئاتر اصیل قومی اس��ت. از جمله ما که در شرق زندگی 
می کنیم و سده هایی بس طوالنی، میراث نیاکان مان را بر دوش داریم. مایی که گاه شگفتی های غرب چنان ما 
را گیج و گم ساخته که با جسارتی شگفت آورتر تمامی ارزش ها و هویت خویش را انکار می کنیم. چنین به نظر 
می رسد که وقت آن رسیده است تا هنرمندان ما خود را به دور از غرورکاذب به رخ بکشانند. نخست نیز باید به 
خودباوری برسیم و هنگامی که فرد، خود را باور کرد، توان ایستادن روی پای خود را نیز به دست خواهد آورد. تا 

تالشش نتیجه دهد که همانا نخست ارتباط با تماشاگر اینجایی و در ادامه، مخاطب جهانی خواهد بود. 

 جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی
فرصتی مغتنم

نمایش عروسکی؛ شادترین گونه تجلی آرزوها
یادداشتی برای بچه های دیروز

راضیه برومند

دور همی
عروسکی های مبارک
نه فالوده شیرازی، نه پشمک، نه شله زرد، نه چای توی کمرباریک، نه قاچ های هندوانه و 
نه حتی سیخ جوجه کباب کنار بشقاب باقالی پلو با گوشت بهانه خوبی برای شادی کردن 
نبود. عروسکی ها دیشب از »باهم بودن« شاد بودند. چشم بادامی ها و موبلوندها باید 
شادی عروسکی ها را می دیدند تا از اهمیت »مبارک« برای ایرانی ها باخبر شوند. کارناوال 
افتتاحیه را یادتان هست؟ آن روز فاصله رسیدن لبخند، از ته دل تا روی لب ها، کمتر از 
فاصله کوچه شمشاد تا تئاتر شهر بود. باید بگویم دیشب این فاصله کمتر هم شده بود. 
لبخندها همه به خنده تبدیل شده بودند و اخم از کسی نمی دیدی.

جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران یکی از مهم ترین جشنواره های تئاتر در میان جشنواره  های کوچك 
و بزرگ کش��ورمان اس��ت. این جشنواره به دالیل گوناگون حائز اهمیت است که از جمله اهم این دالیل، پیشینه 

نمایش عروسکی در کشورمان است. 
در اشعار شاعران صاحبنام کشور همچون خیام، حافظ، سعدی، عطار و... اشارات متعددی به مصداق های گوناگون 
عروس��ك از جمله لعبت شده اس��ت و نیز مدارک و اس��ناد معتبری از اجرای نمایشهای عروسکی سایه، نخی و 
معروف ترین شکل آن یعنی خیمه شب بازی به جای مانده است که عالقه هنرمندان و عالقه مندان به این هنر را 

نمایان می سازد. 
عالقه ایرانیان به هنر نمایش و از جمله نمایش عروسکی، سبب شده است تا در طول بازه های گوناگون تاریخی، 

نقش نمایش و نمایش عروسکی در زندگی مردمان این سرزمین، موثر و پررنگ باشد. 
 از سوی دیگر، ایران مرکز تعامل فرهنگی و هنری سرزمین ها و تمدن های گوناگون بوده است که رهاورد آن در 
عرصه نمایش عروسکی، ترکیب و تلفیق شیوه های گوناگون نمایش عروسکی و ایجاد اشکال بدیع عروسك در ایران 

است در این مسیر، می توانیم رد پای کشورهای چین، شرق دور و ترکیه را به خوبی بازیابی کنیم. 
از طرف دیگر، عروس��ك و نمایش عروسکی در گفتمان های دیگری مانند گفتمان سیاسی و اجتماعی کاربردی 
محسوس داشته است و در برهه ای مانند دوران قاجار نمایش عروسکی به مثابه ابزاری افشاگر به کار رفته و نمایانگر 

دسیسه های استعمارگران بوده است. 
همچنین نیاز به س��رگرمی در میان ایرانیان از گذش��ته تاکنون، نمایش عروس��کی را در رده ش��یوه های متنوع 

سرگرم سازی قرار داده است. 
 نمایش عروسکی همچنین در برخی نمایش ها به مثابه ابزار آموزشی و تربیتی نیز نقش ایفا کرده است. کودکان با 

عروسك ارتباط بهتری برقرار می کنند و نصایح و پندها را بهتر می شنوند و به کار می بندند. 
بدین جهت است که جشنواره بین المللی نمایش عروسکی حضوری معنادار و موثر در میان سایر جشنواره های 
تئاتر پیدا می کند و باز به همین س��بب اس��ت که گرایش نمایش عروسکی یکی از گرایش های محبوب در میان 

دانشجویان رشته تئاتر به حساب می آید و در مقطع کارشناسی ارشد و نیز دانشجو می پذیرد )دانشگاه تهران(.
اکنون که در گرماگرم برگزاری پانزدهمین دوره جشنواره بین المللی نمایش عروسکی هستیم، اتفاق مهم دیگری 

که در این ایام به وقوع می پیوندد، حضور گروه های خارجی و تبادل تجربه گروه های ایرانی با آنهاست. 
در واقع جشنواره بین المللی نمایش عروسکی میتواند یکی از بهترین اتفاقات برای دیدن تجربیات تازه بین المللی 
در عرصه نمایش های عروسکی باشد. همچنین گروه های خارجی نیز به این واسطه می توانند تماشاگر تجربیات و 

توانمندی گروه های نمایش ایران باشند. 
 این وجه برگزاری جشنواره بین المللی نمایش عروسکی از نظر نگارنده شاید برترین وجه آن باشد، زیرا که سفر 
گروه های متعدد هنرمندان ایران به خارج از کشور با این وسعت و تعداد تقریبا ناممکن است زیرا هزینه های فراوان 
در بر دارد که از عهده هر فرد یا گروهی برنمی آید اما هنگامی که گروه های خارجی نمایش خود را به جشنواره 
بین المللی عروس��کی می آورند جمع کثیری از هنرمندان هنرهای نمایش��ی با کمترین هزینه، می توانند شاهد 

نمایش های متعدد و در واقع کسب تجربه از اجرای نمایش های خارجی باشند. 
همچنین در صورتی که گروه های ایرانی نمایش هایی ارزشمند به لحاظ کیفیت اجرا کنند و خالقیت و ابداع به 
نمایش درآورند، قطعا کارشناسان و گروه های خارجی، امکان دعوت آنها به دیگر نقاط جهان را فراهم آورده و از 
این طریق، هنرمندان نمایشهای عروسکی کشورمان نیز میتوانند با اجرای نمایش خود در فراسوی مرزها، امکان 

تعامل و تبادل تجربه را با مخاطبان غیر ایرانی فراهم آورند. 
امیدوارم جشنواره بین المللی نمایش عروسکی همواره روندی روبه  رشد داشته باشد و هر سال گروه های قدرتمندی 
از کش��ورهای گوناگون جهان در این تالش باش��کوه حضور یابند و امکان حضور گروه های ایرانی را در سایر نقاط 

جهان بیش از پیش به وجود آورند. 

یادداشت

یادداشت

یادداشت

رحمت امینی
استاد دانشگاه

مدرس دانشگاه، نویسنده و منتقد تئاتر

کـوتاه از نمایش های امروز روز پنجم
در یک نگاه

بین الملل

این فستیوال اولین تجربه ی گروه آمریکایی خارج از ایاالت متحده بوده. با وجود اینکه این گروه 
عروسک گردانی در تورهای مختلف عروسک گردانی حضور داشته و در فستیوال هایی در آمریکا 
شرکت داشته اما در جشنواره ی تهران مبارک به دلیل برخورد دوستانه مردم و همچنین امکانات 
حرفه ای که در اختیارشان قرار داده اند بسیار متعجب شده اند حتی یکی از کارگردان های گروه 
می گوید که در آمریکا هیچگاه چنین امکاناتی مانند هتل یا غذای عالی و همچنین امکانات نمایشی 

با این کیفیت در اختیارشان نبوده است.با درو دایر کارگردان نمایش آوا/آدا گپی زده ایم.
در مورد تعامل دو فرهنگ در کنار یکدیگر باید بگویم بسیار به این تعامل فرهنگی امیدوار هستم و از طرف 
دیگر به دلیل اینکه نمایش عروسکی با زبان تصویر با مخاطبانش ارتباط برقرار میکند و با عمل اتفاق می افتد. 
نمی ت��وان گفت که دارای ملیت یا فرهنگ جداگانه ای اس��ت، بلکه فقط می توان گفت که این نمایش های 

عروسکی دارای یك فرهنگ جهانی هستند.
در این دوره موفق شدیم دو کار ایرانی را ببینیم. درباره ی کار این کارگردان ها باید بگویم که نمایش ها بسیار 
خوب و در سطح حرفه ای اجرا شدند که در یکی از آنها تکنیك عروسك های انگشتی و در دیگری عروسك های 
بدنی به اجرا گذاشته شده. نمایش ها در ایران در سطح باالیی اجرا می شوند و در آنها تکنیك هایی مانند بازی 
با پروژکتور ها یا افکار عروسك ها که به شکل سایه روی پرده قابل مشاهده است که در آمریکا هم در سطح 

بسیار حرفه ای دیده می شوند.
از مهمان نوازی خوب ایرانیان شوکه شده ام و مردم در قسمت های زیادی از سفرمان به ما کمك کرده و حتی 

در صف ها ما را به جلوی صف هدایت می کردند.

مرتضی اس�دی مرام در پانزدهمین دوره جش�نواره تهران- مبارک در مقام کارگردان نمایش »میشه گرگ 
نباشیم؟«  حضور دارد. وی در کارنامه اش حضور در جشنواره های فجر، سه دوره جشنواره صاحبدالن، چهار 

دوره جشنواره مقاومت خرمشهر و جشنواره های دانشجویی، آیینی سنتی و شهروند به چشم می خورد.
عروسك ها فرصت جان بخشیدن و خالق بودن، زندگی را دوباره تعریف کردن، آزاد بودن از محدودیت در ارائه اندیشه و در نهایت شستن 
چشم ها و دیدن دنیا به گونه ای دیگر را به من آموختند. من به عنوان هنرجوی تئاتر تالش کردم در تمام ژانرهای تئاتر تجربه کسب کنم و از 

تجربه های جدید لذت ببرم، تئاتر عروسکی هم به واسطه جذابیت ها و فرصت تجربه ای نو و پرچالش مرا جذب خود کرد. 
من در سیزدهمین دوره این جشنواره به عنوان عروسك گردان و چهاردهمین دوره آن به عنوان طراح صحنه حضور داشتم. این دوره با تمام 
مشکالتی که دبیرخانه با آن دست به گریبان بود. اما به صورت منظم و صمیمی شروع شده است. خانم برومند مادرانه از خانواده عروسکی 
حمایت می کند و ان شاءاهلل تا پایان جشنواره شاهد حضور موج جمعیت هم باشیم. با دیدن آثاری که به ایران آمده اند و همچنین آثاری که 
در دوره های قبلی دیده ام فکر می کنم از لحاظ خالقیت با کش��ور های صاحبنام برابری می کنیم، اما از لحاظ مخاطب و توان فنی و تزریق 
بودجه هنوز باید تالش کنیم. برگزاری کارگاه های آموزشی، اعزام اساتید برای کمك و مشاوره به آثار در مراحل مختلف و حمایت از اجراهای 

عمومی قبل از حضور در جشنواره می تواند به باال رفتن کیفیت آثار و در نهایت جشنواره کمك کند. 

مهدی صالحیار دارای مدرک کارشناس�ی ارش�د ادبیات نمایش�ی از دانشکده هنر و 
معماری تهران و مسئول گروه تئاتر آوینار است. 

تئاتر عروسکی ایران می تواند جایگاه بهتری در میان تئاترهای عروسکی سایر نقاط جهان پیدا 
کند، زیرا نمایش عروسکی در ایران از قدمت بسیار زیادی برخوردار است و اساتید ماندگاری در سبك عروسکی در طول تاریخ 
داش��ته ایم و نگاهی که این هنرمندان به ادبیات غنی و فولکلور ما داش��ته اند و نمایش های عروسکی  که کار کرده اند بزرگ ترین 

پشتوانه ماست. نمونه بارز آن نمایش های اپرایی است که در تهران و کشورهای دیگر اجرا شده است. 
باتوجه به پژوهش های انجام شده در بخش فولکلور و نمایش های آیینی و سنتی در منطقه آذربایجان و وجود خط سیری از عروسك های 
نمایش��ی در این آیین ها و نیز وجود ردی از شخصیت های نمایشی که بیشتر قابلیت عروسکی ش��دن را دارند من را بر آن داشت تا 
فعالیت هایی در بخش عروسکی داشته باشم.  در سه دوره از جشنواره تئاتر عروسکی مبارک حضور داشته ام و در دو دوره از جشنواره 
عروسکی دانشجویی تهران هم شرکت کرده ام. به نظرم بزرگ ترین مزیت این دوره جشنواره که وجه تمایز آن با دوره های قبل است به 
مدیریت خاص آن توسط دبیر و عوامل دبیرخانه برمی گردد. امکان حضور عالقه مندان و فعاالن این عرصه در کنار منتخبان و همچنین 

زمانی که دبیرخانه در اختیار هنرمندان، به خصوص هنرمندان شهرستانی قرار داده از اقدامات مثبت دبیر و عوامل دبیرخانه بوده است. 

خوشحالیم که اینجاییم

فرصت خالق بودن قدمت عروسک
  مهدی صالحیار  مرتضی اسدی مرام

علی برنون در دوره س�یزدهم و چهاردهم تهران- مبارک حضور داش�ته و همچنین در این 
دوره با تئاتر عروسکی کوشی و موشی به جشنواره پانزدهم آمده است. 

من تئاتر عروس��کی را انتخاب کردم، برای اینکه تمام آنچه را در ذهن و تخیل من می گذرد می توانم با 
تئاتر عروسکی نشان دهم و هیچ محدودیتی در این تئاتر برای نشان دادن آنچه در ذهنم دارم نیست. 
من بس��یار مش��تاق سبك سوررئالیسم در نقاشی بودم و وقتی با تئاتر عروسکی آشنا شدم متوجه شدم 
می توانم آنچه را در نقاش��ی های سوررئالیس��م می بینم به واقعیت تبدیل کنم. درواقع به وسیله تئاتر عروسکی می توانستم به تخیالت 
و رویاهای ذهنم جنبه واقعیت ببخش��م. چندسال پیش در جش��نواره تئاترعروسکی دانشجویی یك کار ماورا و به سبك سوررئالیسم 
کارگردانی کردم به اس��م »دختری با بال های آبی« که توانس��تم هرچه را در ذهن داش��تم در آن کار پیاده کنم؛ اش��یای متحرک، 
گل های غیر عادی. دختری با بال های آبی که پرواز می کند. به خاطر همین تا آخر تئاترعروس��کی را به طور جدی دنبال خواهم کرد. 
موقع ساخت عروسك احساسم این است که بخشی از وجودم را در آن عروسك پیاده می کنم. وقتی عروسك جان می گیرد، پنداری 
بخشی از وجود من به حرکت درمی آید. با تئاترعروسکی توانسته ام به خواب ها و خیال هایم رنگ واقعیت ببخشم و به خودم ثابت کنم 
می شود خواب ها هم رنگ واقعیت بگیرند و تو را لحظه ای از این دنیای واقع گرایانه بیرون ببرند، در همین کار صندوق بازی هم بعضی 

عروسك ها تکنیك های کوچك جالبی دارند که در واقعیت موجودیت ندارد. 
در دوره های جشنواره تئاتر عروسکی بخشی به عنوان کودک و نوجوان به طور مجزا وجود ندارد. به نظر من اگر این عنوان در جشنواره 
جای بگیرد بخش کودک و نوجوان از اهمیت بیشتری برخوردار می شود و بهای بیشتری به آن داده خواهد شد. پیشنهادم این است 
که بخش بندی اساتید و دانشجوها و تجربه های تازه در جشنواره گنجانده شود و اینکه حتی المقدور به آثارپذیرفته شده نوبت اجرای 
عمومی داده شود. با تشکر از زحمات کسانی که در این اوضاع فقر عروسکی جشنواره ای را هر دو سال یك بار برگزار می کنند و امیدی 

تازه به ما عروسکی ها می دهند. 

گفت وگو با حسین طاهری مدیرکل امور نمایشی کشور

رتبه ممتاز تئاتر عروسکی در آسیا
حسین طاهری، مدرک کارشناس�ی کارگردانی سینما و کارشناسی ارشد پژوهش هنر دارد و از 
دهه 60 تاکنون در حوزه های فرهنگی و رسانه ای به عنوان مدیر و مشاور فعالیت کرده است. او 
هم اکنون مدیرکل امور نمایش�ی کش�ور است و همیشه در گفته هایش تاکید داشته که هدف او 
کمک به خانواده تئاتر ایران است. در حاشیه برگزاری جشنواره مبارک تهران با او گفت وگویی 

کوتاه انجام دادیم. 

 جایگاه نمایش عروسکی در تئاتر امروز ایران کجاست؟ 
تئاتر عروسکی در ایران جایگاهی قابل قبول و ویژه دارد. این گونه نمایش چه از لحاظ محتوا و نمایشنامه ویژگی هایی 
دارد که خاص خود ایران است. همچنین نمایش عروسکی ایران رتبه بسیار خوبی در آسیا و جهان دارد، با این حال 
ما در جایگاه سیاستگذار و مدیریت فرهنگی برای رسیدن به ایده آل ها راهی طوالنی در پیش داریم. باید تالش کنیم 
خود را به تعالی برسانیم و کمک کنیم خانواده عروسکی رشد کند، مخصوصا نمایش عروسکی. تئاتر عروسکی تنها 

در تهران نباید باشد، بلکه باید در سایر استان ها هم شاهد روند رو به  رشد نمایش عروسکی باشیم. 

 گفتید که نمایش عروسکی با ایده آل های شما فاصله دارد. این ایده آل ها چیست؟ 
ما می توانیم رتبه ممتاز تئاتر عروسکی در خاورمیانه و آسیا باشیم و رتبه ممتاز حضور و صادرات هنر در دنیا در اختیارمان 
باشد. ایده آل من این است که آموزش وپرورش که می تواند بخش مهمی از نقش پرورشی و آموزشی خود را از طریق نمایش 
عروسکی انجام دهد از این پتانسیل استفاده کند. عروسک می تواند یکی از بزرگ ترین معلم های آموزش و پرورش باشد. 

 شما چقدر دغدغه نمایش عروسکی را دارید؟ 
به عنوان مس�ئول مرکز هنرهای نمایشی رش�د تمامی خانواده های تئاتر برایم مهم اس�ت، همان طور که برای نقالی، 
تعزیه و گونه های مختلف تئاتر دغدغه دارم. این سوال مانند این می ماند که از پدری بپرسیم کدام فرزندش را بیشتر 
دوست دارد. من به عنوان مسئول امور نمایشی به تمامی شاخه های تئاتر عالقه دارم و همه آنها برایم عزیز هستند و 
باید تالش کنیم که همه آنها به رشد و شکوفایی برسند. بخش مهمی از معرفی فرهنگ ما از طریق عروسک صورت 

می گیرد. با عروسک می توان حرف هایی را زد که شاید در تئاتر رئالیستی نتوان آنها را گفت. 

 آخرین نمایش عروسکی که دیدید چه نمایشی بوده است؟ 
نمایش خانم صبری که تلفیقی از کار رئالیستی و عروسکی بود. کار بسیار زیبایی بود. 

 مرکز شما چه برنامه هایی برای آینده نمایش عروسکی دارد؟ 
مرک�ز محدودیت های�ی از لحاظ مال�ی دارد، اما در حال حاضر برنامه ای بس�یار جدی برای تئاتر عروس�کی در حال 
آماده س�ازی اس�ت. س�عی می کنیم که بتوانیم بودجه آن را تامی�ن بکنیم. همچنین ارتقای گونه ه�ای مختلف تئاتر 

عروسکی جزو برنامه های سازمان است. 

 به عنوان مدیرکل امور نمایشی، مهم ترین ویژگی جشنواره امسال را در چه مسائلی می بینید؟ 
جش�نواره امسال به س�مت همان تعالی که قبال گفتم در حرکت است. با حضور خانم برومند یک جریان خون جدید 
به آن تزریق شده است که این حضور برای مرکز هنرهای نمایشی و خانواده نمایش عروسکی مغتنم است. امیدوارم 
زحمتی را که ایشان کشیده در تداوم خانواده عروسکی داشته باشیم و در جشنواره های بعدی شاهد رشد قابل توجهی 

نسبت به این جشنواره باشیم. 
در آخر سالم مرا به تمام خانواده تئاتر عروسکی برسانید. 

مرتضی س�عیدیان مدرس دانش�گاه و دارای مدرک کارشناسی ارش�د کارگردانی از 
دانش�گاه هنر تهران است. او معتقد است که هر نمایشنامه ای قابلیت این را دارد که 
به اثری عروس�کی تبدیل ش�ود و با توجه به تعاریف موجود تئاتر عروسکی می توان 
هر متن�ی را در این ژانر مورد اقتباس قرار داد. نمایش�نامه های »مرگ فروش�نده«، 
»درانتظارگودو« و »گوریل پش�مالو« جزء نمایشنامه هایی اس�ت که او تاکنون مورد 
اقتباس قرار داده و به روی صحنه برده اس�ت.  مرتضی س�عیدیان در این جش�نواره با نمایش�نامه »س�ایه های 

عروسکی نورا«  حضور دارد. 
تئاتر عروسکی دنیایی دارد که بسیار وسیع است و شما می توانید هر چیزی را در این ظرف نشان دهید. در این دنیا ذهن 
من آزاد اس��ت و این رهایی ذهن را در این رش��ته دوست دارم. عروسك موجودی است که من خلقش می کنم و هنگامی 
که عروس��ك به روی صحنه می آید زندگی می کند و این خلق کردن یك حس آفرینش دارد. خلق کردن یك عروس��ك 
درونی ترین احساس��ات انس��انی را به غلیان درمی آورد و شاید به همین دلیل اس��اتیدی که مدت هاست در این رشته کار 
می کنند خیلی صاف تر هستند و روح لطیفی دارند. وقتی عروسك شکل می گیرد به ضمیر ناخودآگاه فرد می رود و کودک 
درون فرد را بیدار می کند و این بیدار شدن، حسی از آرامش به انسان می دهد و شاید این به این دلیل باشد که عروسك 

گناه نکرده. 
از لحاظ ایده ما اگر جلوتر نباشیم، حداقل همپای سایر جهان هستیم. من کارهای خارجی را روی صحنه دیده ام و آنها را سر 
کالس های مبانی با دانش��جویان کار می کنیم، در حقیقت بعضی وقت ها خودباوری در بین ما وجود ندارد مثال ما یك ایده ای 
داریم، ولی روی آن کار نمی کنیم چون فکر می کنیم کار س��اده ای اس��ت، اما همین ایده را در اروپا سرمایه گذاری می کنند. ما 

ساختار حرفه ای نداریم، مثال سالن اختصاصی برای کار عروسکی در ایران وجود ندارد. 

تکنیک های کوچک و جالب حس آفرینش
   مرتضی سعیدیان   علی برنون
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چالش عجیب بین انسان و ماشین
رامین سیاردش�تی پس از سال ها به جش�نواره برگشته است تا متنی را به اجرا برساند که دلمشغولی او 

»تولد غم انگیز پس��ر آهنی« براس��اس قصه پسر آهنی از مجموعه داستان پسر صدفی نوشته تیم  برتون انتخاب شد. بوده است. 
احس��اس می کردم خیلی به زندگی امروز ما که غرق در تکنولوژی است، نزدیك است. این داستان مثل خیلی دیگر 
از کارهای برتون، قصه موجودات عجیب الخلقه ای اس��ت که به خاطر خاص بودن ش��ان جدی گرفته نمی شوند. چیز 
جالبی که در این قصه وجود دارد، چالش عجیب بین ماشین و انسان است که خیلی سرراست روایت می شود. نسیم 
دراماتورژ گروه تئاتر دون کیش��وت متن را بازنویس��ی کرد و حدود دوماه ونیم مش��غول تمرین بودیم. تنها جشنواره 
مبارکی که در آن شرکت کرده بودم دوره نهم بود. در آن دوره کاری را اجرا کردیم به نام »برج« و بعد هم آن کار 
را در تاالر هنر اجرای عموم بردیم. بعد از آن س��ال خیلی مش��تاق بودم باز هم کار عروسکی کنم، اما روی بازیگری 
معطوف شدم. در این سال ها خیلی با عروسکی ها در ارتباط نبودم و از چگونگی برگزاری دوره های قبلی بی خبرم. اما 
مشکلی که مشکل عمده جشنواره هاست و در این جشنواره هم با آن روبه رو شدیم، محدودیت زمانی بود. متن های 
پذیرفته شده را دیر اعالم کردند و این فشردگی تمرین ها روی کیفیت کار تاثیر می گذارد. خوشبختانه با گروه خوبی 
کار می کنم. عروس��ك گردان های این کار از حرفه ای های نمایش عروس��کی هستند. از کاظم سیاحی، ندا جبرئیلی، 
پریس��ا گودرزی، پرستو آریاکیا، طناز جلوسی، هومن خدادوست، حمیده رسولی و بهزاد رستمی بابت همراهی شان 

ممنونم.

رامین سیاردشتی
»تولد غم انگیز پسر آهنی«نویسنده و کارگردان نمایش 

 فضای بازنمایش های

بچه ها و عروسک ها
خسته نمی شوند

نمایش  بچه های  گلستان. همه  موزه  کاخ  زیبا؛  داشتیم، در یک مکان  دیشب یک گردهمایی صمیمانه  

عروسکی جمع بودند، بچه های تهران و شهرستان به اضافه مهمانان بین المللی جشنواره که از زیبایی مکان 

بسیار لذت بردند. 

مراسم مان بسیار ساده و صمیمی برگزار شد، بدون اینکه کسی حوصله    اش سر برود و خمیازه بکشد و بدون 

سخنرانی های بی خودی و برنامه های طوالنی حوصله سربر. همه چیز بر طبق قاعده و نظم انجام شد. 

دیشب نمایشگاه عکس و پوستر نمایش های عروسکی هم توسط آقای جبلی و با حضور آقای عزیز ساعتی 

و خانم میترا محاسنی افتتاح شد. واقعا نمایشگاه زیبایی است و به همه توصیه می کنم از آن بازدید کنند؛ 

نمایشگاهی پر از عکس های زیبا از لحظات ناب نمایش عروسکی. با دیدن این نمایشگاه پی می بریم که ما در 

سالیان گذشته چقدر کار نمایش عروسکی کرده ایم و چقدر کارهای درخشانی در تئاتر ما اجرا شده و تمام 

آن لحظه های زیبا در این عکس ها ثبت شده اند. 

پوسترهای نمایشگاه هم فوق العاده بودند؛ پوسترهایی از جشنواره ها و نمایش های عروسکی سال های قبل. به قول آقای جبلی نمایش وقتی 

تمام می شود، می میرد و تنها چیزی که می تواند زنده نگهش دارد عکس ها و پوسترهایش است. 

خالصه فکر کنم به مهمان های جشنواره خیلی خوش گذشت، در آرامش و در یک محیط بسیار صمیمی کنار هم نشستیم، شام خوردیم، با 

هم گپ زدیم و عکس انداختیم. 

چقدر من بچه های شهرستانی را دوست دارم. از حضورشان، محبت شان و گرمایشان واقعا لذت می برم. 

دیشب حالم خیلی خوب بود و سرم هم دیگر گیج نرفت! 

و در آخر باید از یک بانوی بی نظیر بگویم؛ پروین ثقه االسالم؛ مدیر کاخ گلستان که واقعا انسان باشکوهی است. بانویی به معنای واقعی کلمه 

مقتدر و فرهیخته که با مهربانی، پنجره قلب خود و دِر کاخ زیبای گلستان را به روی بچه های نمایش عروسکی گشود. به نظرم او هم از حضور 

این بچه ها لذت برد. 

مرضیه برومند

یادداشت دبیر جشنواره

یک شب بی نظیر

سقاباشی کسی است که در دوره های قدیم، 

در محالت برای مردم آب می آورده، زیرا 

در آن زمان لوله کشی آب به صورت امروزی 

نبوده است. اما در خیمه شب بازی سقا کار 

دیگری انجام می دهد: در هنگام مراسم و 

جشن ها با ورود سلطان سلیم، بعد از اینکه 

سپورها بارگاه را جارو کردند، سقاباشی 

وارد می شود و شروع به آب پاشی محوطه 

صحنه می کند. این عروسک هم به صورت 

نخی و هم به صورت دستکشی است و لباس 

مشخص و معینی ندارد. وسیله آب پاشی او 

یک آفتابه یا آب پاش است و این عروسک 

معرف شخصی بی حال و تنبل است که 

به دلیل آب پاشی نامناسب مرشد او را 

مواخذه می کند. در این صورت سقاباشی 

ناراحت می شود و به باالی خیمه نمایش 

می رود و از آنجا به روی مرشد آب می پاشد. 

این داستان که طنزی شیرین و در عین 

حال گزنده دارد، معموال مورد استقبال 

تماشاگران قرار می گیرد. 
سقاباشی با ضرب مرشد و آواز )مشکی بزن 

مشکی آب بپاش سقا( صحنه را آب پاشی 

می کند و خارج می شود. 

سقاباشی

قهرمان تنبلعروسکداستان یک 

منبع:  فرهنگ عروسک ها و 
نمایش های عروسکی آیینی و سنتی 

ایران ، پوپک عظیم پور ، انتشارات 

نمایش 
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نمایش عروسکیپانزدهمین جشنواره بین المللی 
تهران - مبارک

روزنامه دیواری

کوشی و موشی
آهنگساز، نویسنده و کارگردان: علی برنون

موشی یك موش کوچك اس��ت که تازه به آپارتمانی اسباب کشی کرده اند و در 
آنجا با کوشی بچه خرگوش دوست می شود که همسایه هستند. خانواده کوشی 
همیش��ه با همس��ایه کالغ به خاطر نظافت درگیر هس��تند، در این میان ماری 
بدجنس هوس به دس��ت آوردن تخم مرغ های کالغ را کرده است که وحشت به 
جان همسایه ها می اندازد. کوشی و موشی با هوش و تدبیر برای رهایی از دست 
مار دست به کار شده و در آخر نیز موفق می شوند او را به تله شکارچیان بیندازند.  

عروسک و نجار
نویسنده و کارگردان: مجید بهرامی نژاد

نجاری در کارگاه کوچك نجاری خود مش��غول س��اخت اش��یایی است. نجار 
با س��اخت عروس��ك وارد دنیای نمایش عاشقانه ای می ش��ود و خود به عنوان 
سازنده آنها و بازیساز نمایش را شروع می کند. شکارچی یکی از عروسك های 
او را می رباید و نجار به دنبال ش��کارچی به راه می افتد تا این داستان عاشقانه 

به یك مثلث عشقی تبدیل شود. 

جیانگ ژی
کارگردان: وان هوآنان

نویسندگان: گو هونگمی
وان هوآنان، یانگ ژیائوگیانگ، ژونگ ژیائوگیانگ

مجموعه پنج قطعه نمایشی اپرای پکن
1- اقتباس از نمایش سنتی پل شکسته

بخش��ی از اپرای افس��انه ای مار س��فید که ماجرای فریب خوردن بانو بای و 
شوهرش ژو ژیان توسط فای های را تعریف می کند. 

2- عشاق پروانه
اقتباس گروه از داس��تانی معروف به همین نام است. لیان شامپو نمی تواند با 

ژو یینگتای ازدواج کند و از این ماجرا خشمگین است. 
3- تغییر چهره عروسک ها

یکی از معروف ترین قطعات اپرای سیچوان که با عروسك ها اجرا می شود. 
4- غرفه گل صدتومنی

این قطعه براساس اپرای غرفه گل صدتومنی کونقو است. 
5- رقص ظروف چینی

چینی لعابی آبی و س��فید یکی از هنرهای زیبا و مسحورکننده چین و خاور 
دور اس��ت. در این نمایش مواد آبی و س��فید چینی ساخته شده در روستای 
جینگده با همراهی س��ازهای مخصوص س��اخته ش��ده از چین��ی، تصاویری 

سحرانگیز به وجود می آورند.

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

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

اوستا منصرف شود و... 

عروسک آذری
نویسنده و کارگردان: محمد یوسفی زاده

تکم نام عروسك 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 تبریك بگوید و از آنها عیدی بگیرد. 

 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... 

عمو حسن بنا
نویسنده و کارگردان: افشین قاسمي

عمو حسن بنا برای نجات دخترش مجبور است با دیو دوسر و اشباح خانه پالک 13 مبارزه کند...

جعبه جادویی
نویسنده و کارگردان: مریم شوقی

داستان کوتاهی در داخل جعبه کوچکی به نمایش درمی آید و فقط یك تماشاچی 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.  

کاسه اشکنک
نویسنده و کارگردان: پری بارانی

کودکان روستا های اطراف مالیر با در دست داشتن کاسه هایی خالی به نشانه شکم خالی به در خانه های 
دیگر مردمان روس��تا رفته و کاس��ه را پر از آذوغه و خوراکی می کردند و برای فقرا می آوردند و سر آخر 

کاسه های خالی را می شکستند و به رقص مشغول می شدند.

اد
نویسنده و کارگردان: مهدی صالحیار

براساس افسانه ای فولکلوریك در رابطه با پیدایش جشن چهارشنبه سوری است.
دختری نگهبان آتش��کده اس��ت، اما با هجوم دشمنان بیگانه به آن سرزمین، آتشکده خاموش می شود. 

دختر وارد خاکستر آتش می شود و اژدهایی از آتش سربرمی آورد تا بر دشمنان چیره شود. 

سولوی دماغ
نویسنده: گروهی

کارگردان: آن کاترین کلت
 سولوی دماغ داستان انسان است. شوخ طبعانه ما را به خلق دنیای خیالی مان دعوت می کند. 
نمایش��ی دگردیس��انه و ش��اعرانه که جهان را وارونه می کند. این نمایش سرش��ار از تغییر و 

دگرگونی است و تخیلش هیچ حد و مرزی ندارد. نمایشی موزیکال و دلپذیر از زندگی.

نام نمایش: هیوا
نویسنده: نعیم بذرکار    کارگردان: صبا مولودی

اپرای لیلی و مجنون
کارگردان: بهروز غریب پور

لیل��ی و مجنون، دختر و پس��ری نابالغ هس��تند که در مکتب خانه ب��ه یکدیگر دل می بندند. 
خواس��تگاری خانواده پس��ر به نتیجه نمی رس��د و حتی به جنگ قبیله ای می انجامد. جنگی 
که مجنون در آن طرف دش��من )طایفه عروس( را می گیرد. لیلی را به مرد مالداری ش��وهر 

می دهند...

آقادار
نویسنده و کارگردان: متین گودرزی

 حدود یکصد س��ال پیش از این، کاس آقا نجاری از اهالی گیالن، حوالی س��ال نو تصمیم به 
عزیمت به ش��هر می گیرد و چون در راه درخت ازگیلی مناس��ب نجاری می یابد، آن را با تکه 

پارچه ای سرخ عالمت می گذارد تا در زمان بازگشت درخت را ببرد و صرف نجاری کند. 

سایه های عروسکی نورا
طراح، نویسنده و کارگردان: مرتضی سعیدیان

 نورا برای یافتن هویت خود، از خانه بیرون می زند. او گام در مس��یری می گذارد تا به هویت 
گمشده اش دست یابد و به همه رویاهایش برسد، ولی... 

تولد غم انگیز پسر آهنی
نویسنده و کارگردان: رامین سیاردشتی

زوج جوانی در خانه ای پر از وس��ایل الکترونیکی زندگی یکنواختی را می گذرانند که با ورود 
یك دستگاه مایکروفر به خانه آنها، اتفاقات تازه و غریبی رخ می دهد. 

تجربه های نو
فکر می کنم بیشترین عاملی که در نمایش »مضرات رام 

نکردن زن سرکش« جلب توجه می کرد بازی های بازیگران بود که 
برای من بسیار دلپسند بود. نکته جالب دیگر، بازی در بازی بازی دهندگان 
بود، به این معنا که بازی دهندگان صرفا بازی دهنده نبودند و 

وارد نمایش شده و بر آن تاثیر می گذاشتند. 
در مواردی نوع عروسک و شکل بازی دهندگی آنها مرا 

به یاد انیمیشن های کمپانی پیکسار می انداخت و این 
را می توان به عنوان تاثیرگذاری سینما بر تئاتر 

تعبیر کرد. 
این شباهت برای من بسیار جالب بود. 

موسیقی نمایش ترکیبی از موسیقی 
کالسیک و اسپانیش و حتی راک 

بود که تجربه جدیدی به 
حساب می آمد. 

 دنیایی سرشار از
رنگ و احساس

نمایش جادوگر کوچولو سرشار از لحظات زیبا بود. 
این نمایش که سعی می کرد داستان یک جادوگر خوب 

را روایت کند تمام المان های یک نمایش کودک و نوجوان 
را داشت. دکور زیبا و لباس های متنوع و موسیقی مناسب و 
ترکیب عروسک و تکنیک سایه بسیار جذاب بود و ذوق و 
شوق کودکان از دیدن این نمایش نشان دهنده تاثیرگذار 

بودن این نمایش بود.

یک جشن گزارش

گزارش اکثریت
دیدگاه  تماشاگران

مرضیه برومند از رسول نجفیان خواهش کرد که لقمه اش را 

قورت بدهد و بیاید روی سن تا به عنوان حسن ختام جشن 

آواز بخواند. نجفیان هم »بیا تا قدر یکدیگر بدانیم« را با دوتار 
خراسانی خواند.

این چینی ها با دوربین های ژاپنی شان از عالم و آدم و درودیوار و پشمک 

  V و شله زرد فرت وفورت عکس می گرفتند. بعد هم به نشان کول بودن

نشان می دادند. درضمن، سلفی هم نمی گرفتند! حمید جبلی هم بیشتر از اینکه فکر معرفی اسامی گرافیست ها و عکاس ها باشد، نگران حوصله 

حاضران بود تا یک وقت قید شام را نزنند و  یه هو ول  نکنند بروند. مرجان پورغالمحسین هم 

که زحمت ترجمه هم زمان را می کشید، داغ دل همه آن هایی که کالس زبان را نصفه ول کرده 

بودند تازه می کرد.
سن می آمد، راه به راه از خانم ثقه االسالمی به خاطر این میزبانی تشکر می کرد. امیرحسین دیشب کاخ موزه گلستان میزبان جشن »مبارک« بود. مرضیه برومند هم هر بار که روی 

صدیق هم مجری برنامه بود. 

هم والیتی های پیکه و اینی یستا هم آمدند و دوتا بادکنک را به هم گره زدند. شد یک 
عروسک آوازه  خوان. یکی باالتنه عروسک را گرفت دیگری پایین تنه را. به قدری هماهنگ و 
خوب اجرا کردند که به سر همه زد پنجشنبه بروند »دست  های رقصان« این گروه را ببینند.

قرار شد این تابلو را به یونیسف هدیه کنند. همه شرکت کننده های این 

دوره آمدند و روی آن یادگاری نوشتند. صف امضا هم مثل صف فالوده 
شلوغ بود.

نمایشگاه عکس و پوستر جشنواره نمایش عروسکي افتتاح شد و 

شش هنرمند عکاس و گرافیست تقدیر شدند.

حمید جبلی در برنامه تقدیر از این هنرمندان، با ابراز خرسندي 

از جمع شدن هنرمندان تئاتر عروسکي در کنار یکدیگر  اظهار 

امیدواري کرد نمایشگاه عکس و پوستر جشنواره بعد از جشنواره عروسکی در 
خانه هنرمندان ادامه پیدا کند. 

 در بخش عکس سیامک زمردی مطلق ،  مهناز میناوند و مریم ملک مختار مورد تقدیر 
قرار گرفتند. 

در بخش پوستر هم احسان نقابت، مهدی رایگانی  و بهزاد غریب پور تقدیر شدند.

این برنامه با »اهلل خوانی« و اجرای چند قطعه موسیقی توسط رسول نجفیان به پایان رسید.

نمایش »هیوا« که برگرفته از دعای نیایش باران و همکاری مشترکی بین هنرمندان ایران و 

کردستان عراق است؛ شب گذشته میزبان عزت اهلل انتظامی در خانه خودش شد.

گروه اجرایی هم به پاس قدردانی از حضور این پیشکسوت تئاتر و تقدیر از عملکرد 

فرهنگی او در اختصاص منزلش به سالن تئاتر، نمایش خود را به او تقدیم کردند. 

حاشیه 
روز چهارم

 صحنه اینمایش های


