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بتولباللی
بعد از 19ماه تعطیلی تئاترسیرجان به دلیل شیوع
بیماری کرونا ،دوباره چراغ این محفل فرهنگی و هنری
روشن شد .ابتدا تئاتر «خفت» در تاالر فردوسی روی
صحنه رفت و چند روزبعد نیزبه همت روابطعمومی
و امور بینالملل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر با
همکاری اداره ارشاد و انجمن نمایش سیرجان ،کارگاه
مقدماتی بازیگری تئاتربا حضور آرش دادگربه مدت 7
روزبرگزارشد تا سوسوی این چراغ پررنگترشود.
آرش دادگر متولد  1352شیراز ،کارشناس ارشد
کارگردانی ازدانشگاهتربیتمدرسو کارشناسبازیگری
ازدانشکده هنرو معماری است .وی کارگردان ،بازیگر،
دراماتورژو مدرس دانشگاه و عضو هیئتمدیره اولین
انجمن صنفی کارگردانان تئاتر ایران است .او به عنوان
موسس و سرپرست گروه تئاتر کوانتوم ،سالها به
عنوان بازيگرو کارگرداندرصحنههایمختلف هنرهای
نمايشی فعاليت دارد .دادگرتا کنون درقامت کارگردان،
نمایشهایمتعددومخاطبپسندیازجمله:آژاکس،
مکبث ،ده دقیقه ،داستانهای کارور ،کالون و قیام
کاستیلیون ،صبحانه برای ایکاروس ،شاه لیر ،اودیسه آرش دادگر ،کارگردان تئاتر /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
 ،۲۰۲۰بازگشت افتخارآمیز مردان جنگ ،ژاندارک در
آتش ،زمانی برای گفتن ،من و هزارتوی ،الفبای ضربهها،
توگوی پاسارگاد با آرش دادگرکارگردان ،بازیگرو مدرس دانشگاه
گف 
طوفان ،ادیسه ،هملت ،حریم ،اسب ،او و ...را روی
صحنه برده و جوایزو افتخاراتی درزمینه این آثارکسب
کرده است .جایزه بزرگ س یودومین جشنواره تئاتر
فجرو تندیس بهترین کارگردانی برای نمایش «هملت»،
تندیس بهترین کارگردانی سیزدهمین جشنواره تئاتر
فراموشیدستدادهتاخودشرابروزرسانی کندوبتواند ارتباط و درمیمیک صورت میآید که ما احتیاجی به آن نداریم .اول و هنرجوها و کسانی که تجربه کاری دارند ،به دست بیاورد و
مقاومت برای نمایش «بازگشت افتخارآمیز مردان جنگ» ،بین خود و نسل جدیدتر را داشته باشد .این بروزرسانی برای احتیاج به جسم داریم و باید از اطوار پرهیز و به رفتار دست برنامهیآموزشیخودرابچیند.برگزارکنندهنیزبایدآگاهیداشته
کارگردان برگزیده جشنواره بین المللی تئاترفجربرای نمایش نسلمسنتروکارکشتهتربسیارمهماستچونبعدازآموزش پیدا کنیم .کنش و واکنشهای ما ازطریق رفتارو مناسبات باشد کهبرایبرگزاریچنینبرنامهایچه امکاناتینیازاست .اگر
مکبث ازسوی کانون ملی منتقدان ایران ،کارگردان برترسال آنچه کهباقیمیماند اوهستونسلجوانتر.باید اینشکاف اجتماعی باید صورت بگیرد .پس باید این مناسبات اجتماعی امکانات الزمنباشد آموزشمربیو استادنمیتواندتاثیرزیادی
 ۱۳۸۸به خاطرنمایش شاه لیردرروزجهانی تئاتر ،تحسین پر شود و این زبان ارتباطی با نسل جوانتر به دست بیاید و را درک کنیم .باید حرکت را یاد بگیریم و جابهجایی حرکت داشته باشد .باید فضا و امکانات برای آموزش آماده باشد .باید
شده درجشنواره بین المللی شکسپیرگدانسک لهستان برای ارتباط برقرار شود .اکنون از آن آموزش سنتی در نزد استاد ،جسمانیمانرامتوجهشویم .اینهابهیکشناختویادآوری این آموزشها ادامهدارباشد .هرچند مدت دوباره تکرارشود و
نمایش هملت ،دیپلم افتخارو جایزه اول طرح برترخیابانی گوش دادن و ...گذر کردیم .به همین جهت نیاز به آموزش نیازدارد .ما دایما خودمان را پنهان میکنیم و رفتارجسمانی یا تمرینها ادامه پیدا کند تا به یک نتیجهای درسه سال آینده
هشتمین جشنواره تئاترماه ،گوشهای ازافتخارات وی است .آکادمیک و عملی و جدیدتر شدن داشتهها بسیار احساس زبان بدنی کمترکارکرد دارد .بازیگرباید به این زبان دست پیدا برسیم .االن بازیگررا پرورش دادیم و حاال باید امکانات کاری او
بعد از اتمام کارگاه بازیگری درسیرجان ،فرصتی شد تا با اين میشود .این کارگاهی که برگزارشد کارگاه مقدماتی است و کند .زیرا ابزارهای جسمانی مقدمهی کارش است .بازیگرباید را فراهم کنیم .همراه با او باید زیرساختها و سختافزاررا هم
توگويیداشتهباشیم:
هنرمندگف 
قرارنیست درهمین دورهی یک هفتهای ،کل بازیگری و تمام کنش جسمانی خود را به دست بیاورد و بر آن مسلط باشد و فراهم کنیم .یعنی باید یک برنامهی کوتاهمدت و یک برنامهی
 هدف ازبرگزاریچنین کارگاهیچیست؟
بلندمدت داشته باشیم تا بتوانیم آیندهای پیشبینی کنیم و
تکنیکها و روشها را یاد داده باشیم .این مقدمات است که بتواند کارکرد و کاربرد آن را به راحتی به ظهوربرساند.
برگزاری یک کارگاه آموزشی دروهلهی اول نشاندهندهی هنرجو دروهلهی اول خودش را کشف کند.
بگوییم درده سال آینده ما چنین نسلی را داریم و دراین نقطه
 خروجی این کارگاهتئاتررضایتبخشبود؟
 آیتمهای آموزشی را در این کارگاه برچه اساس
مکانی که برای تمرینها در نظر گرفته شده بود کامال ازهنرایرانایستادیم.ولیاگربخواهیمبهصورتمقطعیعمل
نیاز به آموزش و فراگیری است .یعنی اینکه کارها جواب
استاندارد بود و هنرجوها اندازههای رفتاری و حرکتی خود را به کنیم ،درد و زخم همیشه هست و فقط برای یک مدت خیلی
نمیدهد و آنچه اتفاق میافتد ،براساس تجربیات است و این طراحیکردید؟
دورهی مقدماتی را براساس ابزارهای جسمانی بازیگرقرار راحتی به دست میآوردند .چون مکان بزرگ بود .وقتی قرار کوتاهتسکیناشمیدهیم.
داشتههاو اینتجربهها آکادمیکیا کالسهبندینشده است.
 آیا تئاترآموختنی است یا همهی شرایط اعم از
ازطرف دیگرنسلی را میبینید که پیرشدند و نسل جوانی وارد دادم.یعنیهمانچیزی کهباعثمیشودحواسبه کاربیفتد .است  50قدم بروید تا حرکت مفصلهای پا را درک کنید،
میدان شده و این نسل جوان احتیاج دارد که بهروزترآموزش ما جهان را از طریق حواسمان میشناسیم؛ از طریق سردی ،فرق میکند تا مکانی کوچک که  5قدم میتوانید راه بروید .کارگردانوصحنههمبربازیگرتاثیرگذاراست.
داده شود .دیگرمثل قبل زمان ندارد درهنگام تمرین کردن گرمی ،خورشید ،نه ازطریق فکرو اندیشهمان .مثال میترسیم ،وقتی مکان کوچک باشد ،یک خستگی مفرط ایجاد میشود
بلهتئاترآموختنیاست.تئاترپیشنهادیبرایزیستاست.
برای اجرا آموزش را هم فرا بگیرد .نسل جدید خیلی جدی وارد میرقصیم،خوشحالوخشمگین،ناراحتوعصبیمیشویم و چشم خسته میشود ،سرگیجه ایجاد میشود .تاثیرکارگاه چیزی شبیه زندگی است .فشردهشدهی زندگی است .شما از
میدان شده و نیازبه آموزش آن شدیدا احساس میشود و از وهمهی اینهارفتارهایبیرونیهستند .اگرجسمشما کارکرد آموزشی به عوامل دیگری هم بستگی دارد .بحث آموزش تئاترمیآموزید.تئاتربهشمادستورنمیدهدکهحتمابایدکاری
طرفینیازبهیادآوریبراینسلقدیمتراحساسمیشود؛چون رفتاربیرونی خود را کشف نکند ،هم ه چیزدراطوارقرارمیگیرد دادن توسط مدرس است .او باید شناختی ازموقعیت تئاتری را انجامدهید.بهشماپیشنهادمیدهد.میتوانیم اینپیشنهاد

تئاترشبیه زندگی و مرگ است

رابپذیریمیانپذیریم .اگرارایهی اینپیشنهادخوبنباشد
الکنمیشود.دورهی آموزشسنتی گذشتهودنیایهنر
و تئاتر گستردهترشده است .االن آموزش نیازدارد که
ما سریعترشناخت پیدا کنیم .ما نیزمرتب اززندگی و
پدیدههای پیرامون میآموزیم .آموزش دوطرفه است و
تئاترنیزپیشنهادی برای زندگی است نه اینکه آموزشی
باشد .یکی از کارهای تئاتر آموزش است .مثال ازطریق
تئاتر میتوان علم و دانش را به کودکان آموخت.
میتوانازطریقتئاترسایکودرمانیکردوبهرههابرد.تئاتر
سرگرمیستدرسطحیباالترکهدوبارهتورابهچیزهایی
که فراموش کردی ،آشنا میکند .تئاترروابط و مناسبات
بین انسانی را که کامال نامرییست ،از طریق رفتارها و
بدنها مرئی میکند و این همان آموزش دادن است.
 شما یکی ازتئاترهای سیرجان رادراین چند
روزهدیدید.نظرتانراجعبهاینتئاترچیست؟
شجاعتی دراین گروه بود که بعد ازشرایط کرونایی
توانسته است اجرا کند .امیدوارم ازتئاترحمایت شود
درصورت تعطیلی تئاتر ،فقط یک تئاترنیست که بسته
میشود؛بلکهفرهنگفقیرمیشودومعضالتاجتماعی
زیادیرا ایجادمیکند.
چطورمیشودیکبازیگرخوبتربیت کرد؟و
آیا استعداددرتئاترنقشدارد؟
استعداد و توانایی باعث جهش میشود ولی باعث
تداوم کارنمیشود.همهچیزبهخود انسانبستگیدارد.
من فقط ابزارهستم و فقط راه را نشان میدهم .خود فرد
باید بتواند راهش راعوض کند و توان و انرژی بگذارد .تازه
ابتدایکاراست.مسیرطوالنیستوایستگاههایزیادی
سرراه فرد هست .چگونگی استفاده از ابزارها و چگونه فکر
کردن و دیدن و بیان کردن را آموزش دادم .او باید هماهنگی
بین آنها بهوجود بیاورد .مثال یکی میشود استاد نصیریان و
استاد انتظامی که هربار روی صحنه میروند با قدرت هستند.
چونهیچگاه آموختنوتمرین کردنرافراموشنکردند.
چهپیشنهادیبرایتئاترسیرجاندارید؟
همدلی ،همکاری ،همفکری و آیندهنگری .همهی ما در
یک جا ایستادهایم و جایی برای پنها ن شدن وجود ندارد .تئاتر
یک امرگروهیست و یک امرشخصی نیست .نیازبه همدلی
داردو اینکهمنبدانمپستمنچیست.هرکسیبایدوظایف
خودش را بداند و به نحو احسن انجام دهد.
تئاتررادریکجملهتعریف کنید؟
تئاترچیزی شبیه زندگی و مرگ است .پرازتالطم و هرج
و مرج است .سعی میکنیم به آن نظم دهیم همانطورکه به
زندگیماننظممیدهیم .درپایانازمسئولینگلگهروهمهی
دوستانوانجمنهنرهاینمایشیسیرجان،آقایخاکسارپور،
بسیجو...سپاسگزارم .امیدوارمحرکتیرا کهمجموعهیبزرگ
گلگهردرحمایت ازفرهنگ و هنر این شهر انجام میدهد،
تداوم داشته باشد .تشکرمیکنم در این وانفسایی که وجود
داردبهفکرفرهنگهستند.
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یادداشت

ازنزاع تا انتزاع
 رضا مسلمیزاده
در جامعهی قطبیشده
و سیاستزدهی امروز،
همه چیز محل دعوا و
نزاع است .گوشها ناشنوا
و اندیشهها قالبی گشتهاند
و آدمیان برای هر اتفاق
سادهای روبهروی هم صف میآرایند و با عینکهای
سیاه و سفیدشان فقط و فقط داد و هوار میکنند.
مثال؛ مخالفان جمهوری اسالمی که بخشی از آنها
طلبان پهلویگرا قرار دارند ،تمام
در زمرهی سلطنت ِ
مجد و عظمت ایران و ایرانی را به دوران «طالیی»
رضاشاه و محمدرضاشاه نسبت میدهند و تمامی
تحوالت پس از 57را تباهی وانحطاط تلقی میکنند
و در صف مقابل ،طرفداران جمهوری اسالمی با رد
زیر عنوان «طاغوت»،
مظاهر
تمام
ِ
سلطنت پهلوی ِ
ِ
بر کبریای جمهوری اسالمی گردوغباری نمییابند و
صحبت در بارهاش را برنمیتابند .این همه افراط
و تفریط و کوررنگی در مشاهدهی واقعیات جامعه
البته منحصر به این دوقطبی نیست .دوقطبیهای
کورکننده و کرکنندهی دیگری هم میتوان یافت
که امکان درک و فهم درست واقعیات و نیز امکان
مفاهمه و حل مسئله را اگر نه غیرممکن ،بسیار
سختکردهاند.
مشهور درونی سیستم حاکمیت که
دوقطبی
ِ
ِ
نزدیک به دو دهه ذیل مفاهیم «اصولگرایی» و
«اصالحطلبی» صورتبندی شده بود و درحال حاضر
نشانههایی از تغییر در آن به چشم میخورد ،یکی

دیگر از دوقطبیهای رایج در جامعه ماست که
همچنان در عرصهی سیاسی و اجتماعی وجود
دارد .این دوقطبی درساختاردوگانهی حاکمیت ،در
دوران ریاستجمهوری پیشین آشکارتربود و اکنون
با یکدستشدن حاکمیت و حذف اعتدالگرایان و
اصالحطلبان از ساختار قدرت سیاسی ،به حوزهی
عمومی سیاست منتقل شده است.
در این فضای دوقطبی حتا بدیهیترین مسایل
هم درنزاعی بیانتها الینحل میمانند .با ظهوربیماری
کرونا؛ موضوع مبارزهی با آن در نزاع طب سنتی و
مدرن ،در نزاع فایزر و سینوفارم و یا در نزاع تولید
واکسن یا واردات بازتولید شد و آن چنان جامعه
را اسیرحاشیه کرد که اصل مطلب تا حد زیادی به
فراموشی سپرده شده واز آغاز تا به اکنون ویروس
درحال قتلعام شهروندان است.
کرونا و دوقطبیهای حول آن فقط یک مثال و
نشانه است .همهی مسایل جامعهی ما اسیر این
دوقطبیهای سیاستزده هستند و از صدر تا ذیل
افراد را شامل میشوند؛ بحران جمعیت و مسئلهی
فرزندآوری ،نظام خانواده ،سبک زندگی ،بحران
خشکسالی و بیآبی ،منافع ملی ،روابط بینالمللی،
امنیت و...
درتمام این موارد ،صفبندهای ازپیشآمادهای
وجود دارند که بینیاز از مفاهمه و گفتوگو با
یکدیگر ،نزاع را تا سقوط و فروپاشی یک کشورپیش
برده و میبرند .جامعه رو به نزاع دارد و ما رفتهرفته به
موجوداتی انتزاعیتبدیلمیشویم کههرروزبخشی
ازهویت جمعی و فردیمان را ازدست میدهیم.
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دانشآموزان از امروزباید حضوری به مدرسه بروند
 ایسنا :مدیر کل آموزش و پرورش استان
کرمان با اشاره به اینکه از امروز(اول آذرماه) مدارس
ابتدایی و متوسطه اول با برنامه و الگویی که خود
مدارس تدوین کردهاند ،به صورت حضوری بازگشایی
میشوند ،گفت :تفاوتی بین آموزش حضوری و
مجازی به لحاظ الزام برای شرکت در کالس نیست.
«احمد اسکندرینسب» گفت :مدارس پروتکلها و
تمام استانداردهای مدنظر را هم رعایت خواهند کرد
تا نگرانی برای خانوادهها و دانشآموزان ایجاد نشود.

وی درپاسخ به اینکه آیا حضوردرمدرسه اختیاری
است؟ گفت :الگوی حضور و اینکه دانشآموزان
یک ،دو یا سه روز در مدرسه باشند در اختیار منطقه
و مدرسه است ،اما به طور کلی حضور دانشآموزان
همانند دوره مجازی و روزانه است و فرقی نمیکند و در
واقع تفاوتی بین آموزش حضوری و مجازی به لحاظ
الزام برای شرکت در کالس نیست و در این میان اگر
دانشآموزی بیمار شد و کسالت داشت میتواند تا
زمان بهبودی درمدرسه حضورنیابد.

برای اولین بار و به همت شرکت سنگ آهن گهرزمین برگزار شد؛

آیین تجلیل از کتابداران و مولفان برتر شهرستان سیرجان
ایــن مراســم صبــح شــنبه  ۲۹آبــان مــاه در ســالن دارالقــرآن ســیرجان
بــا حضــور امامجمعــه شهرســتان ،فرمانــدار ویــژه ،مدی ـرکل امــور کتابخانــه
اســتان ،ریاســت اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی ســیرجان ،رییــس دفتــر
نماینــده ســیرجان ،معــاون توســعه مدیریــت و ســرمایه انســانی گهرزمیــن،
معــاون بهرهبــرداری گهرزمیــن ،جمعــی از فرماندهــان نظامــی و انتظامــی و
همچنیــن جمــع کثیــری از مولفــان ســیرجانی برگــزار شــد.
در آغــاز مراســم دکتــر محمدرضــا خضریپــور معــاون توســعه مدیریــت
و ســرمایه انســانی شــرکت گهرزمیــن بــه عنــوان میزبــان ایــن مراســم ضمــن
خیــر مقــدم بــه مدعویــن گفــت :نیــاز جامعــه بــه کتابخوانــی در تمامــی

دورانهــا احســاس میشــود و امــروز وظیفــه مــا ترویــج فرهنــگ کتابخوانــی
در ســطح جامعــه و حمایــت از ایــن قشــر فرهیختــه اســت.
در ادامــه ایــن مراســم حجتاالســام والمســلمین ســیدمحمود حســینی
امامجمعــه معظــم شهرســتان بــه عنــوان دومیــن ســخنران ایــن مراســم بیــان
نمــود :امــروز شــاهد حرکــت قابــل تقدیــری از ســوی شــرکت ســنگ آهــن
گهرزمیــن بودیــم کــه بــرای نویســندگان و مولفــان شــهرمان ارزش قائــل شــده
و آییــن تجلیــل از ایــن عزیــزان و همچنین کتابــداران محتــرم را برگــزار کردند.
ســپس ســهراب بهاالدینــی فرمانــدار ویــژه ســیرجان در ســخنانی از اقــدام
ارزنــده شــرکت گهرزمیــن تشــکر کــرده و رویکــرد مدیــران ایــن شــرکت و

توجــه بــه فرهنــگ را شایســته تقدیــر و تجلیــل دانســت .او در ادامــه گفــت:
زیربنــای همــه ادیــان الهــی بــر مبنــای کتــاب بــوده اســت و زیبنــده اســت
کــه هــدف مــا ایــن باشــد کــه زمینــه نشــر کتــاب و فرهنــگ کتابخوانــی را در
جامعــه گســترش دهیــم.
وی همچنیــن از شــرکت گهرزمیــن و مدیــرکل امــور کتابخانههــای اســتان
درخواســت کــرد؛ بــا تــدارک یــک دســتگاه اتوبــوس حامــل کتابهــای نفیس
و ارزشــمند ،ایــن یــار مهربــان را بــه مناطــق عشــایری و روســتایی شهرســتان
بفرســتند تــا ایــن عزیــزان نیــز از ایــن نعمــت بیبهــره نماننــد.
احمــد وفایــی مدیــرکل امــور کتابخانههــای اســتان ســخنران پایانــی ایــن

آییــن تجلیــل بــود.
او در آغــاز از مهنــدس فــاح مدیرعامــل شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن
بــه جهــت برگــزاری ایــن آییــن تجلیــل و تکریــم قدردانــی کــرده و ادامــه
داد :امــروز مــا بایــد عــاوه بــر نویســندگان و مولفــان شایســته و فرهیختــه
شــهرمان قــدردان کتابــداران نیــز باشــیم .افــرادی کــه در ترویــج و نشــر آثــار
فاخــر مولفــان اهتمــام ورزیــده و از دیربــاز تاکنــون نقــش انکارناپذیــری در
ایــن مســیر داشــتهاند.
حســن ختــام ایــن مراســم تقدیــر و تجلیــل از نویســندگان و کتابــداران
ســیرجانی بــود.

