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فرهنگ

 شماره 1312
 شنبه  8مرداد 1401

بازیگران هنر ششم و شروعی متفاوت از نمایش های قبل

تئاتر سیرجان
یک استثنا است

 گفتگو با محمدعلی سجادیان کارگردان نمایش هفت دقیقه یک نفس سکوت
رضاسیوند
بــا رفــع محدودیــت هــای کرونایــی از بهمــن مــاه
ســال قبــل ،اجراهــای نمایــش تئاتــر ،بــا رعایــت
پروتکلهــای بهداشــتی بعــد از دو ســال ،کار
خــود را در تهــران و شهرســتانها بــا حضــور تماشــاگرها از ســر گرفتند.
بــه تبــع آن تئاتــر ســیرجان هــم کــه قدمــت زیــادی دارد جانــی دوبــاره
گرفــت و ایــن ســرآغازی شــد تــا هنرمنــدان شــهر دوبــاره بتواننــد روی
صحنــه تــاالر فردوســی ،خودنمایــی کننــد .امــا ایــن شــروع ،متفاوتتــر
از همــه دورانهــا بــود .اگــر از بهــای  50هــزار تومانــی بلیــط ،در ایــن
وضعیــت اقتصــادی فاکتــور بگیریــم تراکــم نمایشهــا ،موضوعــی
بــود کــه بیشــتر از هــر چیــز دیگــری بــه چشــم میآمــد .یعنــی بالفاصلــه
بعــد از اتمــام یــک نمایــش ،اجــرای دیگــر روی صحنــه میرفــت! ..ایــن
ـردگی برنامــه ،دس ـتمایه نقــد بعضــی از اهالــی قدیمیتــر تئاتــر
فشـ ِ
ســیرجان شــد چــرا کــه در میــان ایــن نمایشهــا ،کارهایــی بــه مراتــب
ضعیــف از منظــر بازیگــری ،متــن و اجــرا دیــده میشــد.
پاییــن بــودن کیفیــت برخــی اجراهــا ،بیرغبتــی شــرکتهای
صنعتــی ســیرجان را در پــی داشــت کــه همــواره در حمایــت
از فعالیتهــای فرهنگــی مقــدار قابــل توجهــی بلیــط را بــرای
پرســنل خــود خریــداری میکردنــد .اســتدالل درجهگــذاری
کیفــی نمایشهــا ،موضوعــی کامــًا موجــه اســت کــه بایــد
در ســاز و کار تئاتــر لحــاظ شــود تــا مخاطــب کــه الحــق نوعــی
تماشــاگر حرفــهای بــه حســاب میآیــد را دلگــرم نگــه دارد .در
شهرســتان ســیرجان بــه فراخــور دگرگونیهــای اقتصــادی،
در چنــد دهــه اخیــر ،طبقــه متوســط فرصــت بیشــتری بــرای
 آقای سجادیان از ســابقه کارتان در
تئاتر توضیح میدهید؟ همینطور از میزان
تحصیالت و زندگی هنریتان؟
با ســام ،بنده متولد  ۶۶شهرستان نیریز استان
فارس و کارشناس  HSEهستم .تحصیالتم در
رشته مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
است .کار هنری من در حوزه تئاتر تقریباً از مقطع
راهنمایی و جشــنهای دهه فجر در شهرستان
نیریز آغاز شد و این عالقهمندی موجب شد کم
کم با گروههای حرفهای تئاترآشنا شوم بهطوری
که علیرغم ســن کم میبایست به عنوان یکی از
عوامل فنی بــا گروه همکاری کنم .مث ً
ال به دلیل
کمبــود امکانات ســالن تئاتــر ،روی چهار پایه
میایستادم و نور پروژکتور را به دست میگرفتم.
حتی یکبــار به خاطر گرم شــدن نــور المپ
پروژکتور لباســم سوخت و این نقطه عطفی بود

پرســهزنی فرهنگــی و هنــری داشــتهاند و بهتــر میتواننــد
در ســتایش و یــا نقــد یــک نمایــش اســتداللهای منطقــی
بیاورنــد .تئاتــر ســیرجان ســابقه خوبــی دارد و در ردیــف یکــی از
اصلیتریــن عناصــر فرهنگــی شهرســتان ،جــای پایــش محکــم
اســت .لکــن وضعیــت کنونــی ،تئاتــر ســیرجان را در یــک دو
راهــی بالتکلیفــی قــرار داده اســت .دو راهــی کــه یــک ســویش
بــه نمایشهــای بیکیفیــت ختــم میشــود و چــه بســا جایــش را
بــه نمایشهــای لــوده و ُجنگهــای شــاد دهــد و مســیر دیگــری
َ
کــه بایــد کمیــت جایــش را بــه کیفیــت دهــد تــا غنــای هنــری و
فرهنگــیاش را حفــظ کنــد.
  هفت دقیقه یک نفس سکوت
در ایــن میــان نمایــش «هفــت دقیقــه یــک نفــس ســکوت» بــه
کارگردانــی محمدعلــی ســجادیان آخریــن نمایــش ایــن دوره از
اجراهــا بــود ،کــه جمعــه هفتــه گذشــته بــا برگــزاری جلســه نقــد
و بررســی بــه کار خــود پایــان داد .ســجادیان بــه واســطه ایــن
نمایــش ،ســال گذشــته موفــق شــد در جشــنواره اســتانی فجــر در
چنــد آیتــم برگزیــده شــود .ایــن نمایــش به قلــم ســعیدرضا خوش
شــانس ،روایــت قصــه زن و شــوهری اســت کــه بیــن آنهــا اختــاف
زناشــویی شــکل میگیــرد .کارگــردان بــا برداشــتی شــخصی از زاویه
دیــد خــود بــه ایــن اثــر نگاهــی تجربــی انداختــه ،اجرایــی کــه از فــرم
کالســیک فاصلــه گرفتــه ولــی در میزانســن ،حســاب شــده جلــو
م ـیرود و در مجمــوع نمایشــی شســته و ُرفتــه ارائــه میدهــد.
تــاش ســجادیان بــرای اجــرای ایــن نمایــش خــوب قابــل ســتایش
اســت و ایــن بهانـهای بــود کــه بــا او راجــع بــه ســوابق هنــریاش بــه
گفتگو بنشــینم.

که با میزانسن تئاتر به صورت مستقیم و بازیها و
ریتم آشنا و درگیر شوم.

بنا به دالیلی رد شد .در کل فعالیت تئاتریام در
جدی و حساب شده بود.
نیریز خیلی ّ

 در آن سالها چه فعالیتهایی در قالب
بازیگری و یا کارگردانی داشتید؟
تقریباً اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشــتاد به
گــروه «میعاد و بامداد» نیریز پیوســتم .در این
گروه همه تحصیل کرده و اهل کار گروهی بودند
و ما مدام در حال نمایشنامه نویسی ،تمرین و اجرا
مقدس مثل «یوسف
بودیم .کارهایی در ژانر دفاع ّ
گمگشته» و «روز خداحافظی» که جایزه بهترین
بازیگر را هم نصیبم کرد در آن زمان انجام شــد.
در جشــنوارههای دانشجویی شرکت کردم .یکی
دو کار را هــم خودم نوشــتم ،مثل متن کمدی
با عنوان «اندر حکایت واتس آپ» و«ســورن باغ
قاصدکها» که متأســفانه سورن باغ قاصدکها

 چه شد که به سیرجان آمدید و ظاهرا ً
اینجا هم نمایشهایی در فضای جدید روی
صحنه بردید..؟!
من به واسطه همســرم خانم نجمه اسدی که
ســیرجانی بود به اینجا مهاجرت کردم .ایشان
مدتها در سیرجان بازیگر تئاتر بود و اجراهای
و لینکهای زیادی داشــت .به واسطه ایشان با
عوامل و فضای تئاتری ســیرجان آشنا شدم و
زمینه کار برایم ایجاد شد.
 از هنگامی که با فضای تئاتر سیرجان
آشنا شــدید در مقایسه با شهرتان آن را
چگونه ارزیابی کردید؟

تئاتر ســیرجان یک استثنا است و با بقیه جاها
قابل قیاس نیست .مخاطب سیرجانی برای هر
اجــرا ،بلیط پنجاه هزار تومانــی تهیه میکند.
این مخاطب دغدغهمند است و حامل اندیشه.
آرزوی هر کارگردانی است که در مقابل اینگونه
تماشاگران خودش را محک بزند و خیلی قوی
و شایسته در صحنه ظاهر شود.
 ظاهرا ً در سالهای نخست حضور در
سیرجان به صرافت افتادید که نمایشی را
روی صحنه ببرید ولی با مشکالتی همراه
بودید .توضیح میدهید؟
بله من نمایشــنامهای با عنوان «رقص شور» را
که نوشته خودم بود آماده اجرا کردم .تیم ما در
نیریز به هم دیگر اعتقاد داشــتند ،حواشی کم
بود ،اما این جا با وجود پویایی تئاتر حواشیاش
بیشــتر بود و تذکرات من داستان میشد! .در
ابتدای حضور برایم جالب بود که قبل از شروع
تمرین باید سِ َمت افراد مشخص میشد .چیزی
که من با آن غریبه بودم .ولی االن فکر میکنم
که من حق نداشــتم به کســی تذکر بدهم و
حرفهای هــم همین بود .اینکــه وضعیت هر
ال مشخص باشد ،قطعاً
شــخص در نمایش کام ً
درست است و تندی من از تعصب به تئاتر بود
نه تعمدی .خالصه این قبیل مشــکالت من را
به آگاهی رســاند و سبب شــد اجرای بعدیام
بهتر باشد.
 برای نمایــش «هفت دقیقه یک نفس
سکوت» چه پیش زمینهای نسبت به این
نمایشنامه داشتید که این متن را انتخاب
کردید؟
قبل از پاســخ جا دارد از سعید خوش شانس،
نویســنده نمایش یاد کنم .ســعید یک دوست
صمیمی و باسواد است و روی نمایشنامههایش
وسواس دارد .من فضای فکری و دراماتیکی وی
را میپســندم .در این متن چالش زمانی وجود
دارد من عاشــق کارهایی هستم که در آنها،
زمان به چالش کشــیده شــود و مقوله مرگ
تحلیلی فرا واقعی پیدا کند...

من در جلســه نقــد هم گفتم ،دنبــال روایت
نیســتم .این متن کام ً
ال مینیمال است .دوست
داشــتم تماشاگر در صحنه با سکوت و به قولی
فریــز کردن زمــان ،همزاد پنــداری کند .ابدا ً
دوســت نداشــتم مخاطب را به گریه بیاندازم.
بــه همین دلیــل هفت صحنه بــه کار بردم و
میانشــان فاصلهگذاری کردم تا فضای روانی
حاکم بر صحنه با تکیه بر دکور تخلیه شود.
 حرف از دکور شد ،صحنه شما توسط
هفت میز کوچک تبدیل به یک میز بزرگ
شد که نشان میداد این زن و شوهر از هم
دور شدند ،این حرکت در واقع کلیشهترین
تضاد بین یک زن و شــوهر است .تحلیل
شما از این میزانسن چیست؟
حق با شماســت .میخواســتم تضــاد و جدا
افتادگــی را بــه صورت متریالــی که خاصیت
کشســانی داشــته باشــد بازنمایی کنــم .اما
متأســفانه چیزی که مد نظرم بود را نتوانستم
پیدا کنم .این کار یک طراح صحن ه حرفهای را
میطلبیــد و از عهده امکانات ما خارج بود .من
در ابتداییترین حالت ،از هفت میز کوچک در
صحنه استفاده کردم.

 اصــوالً کارگردانهای نمایشــی ،در
ایران همواره یک سبک را دنبال نمیکنند
و به قول معروف از این شاخه به آن شاخه
میپرند در مورد شما چگونه است؟
تخیل تعریف شــده است .من
برای من فضای ّ
عاشق ساختارشــکنیهای کالســیک هستم
و ســعی میکنــم آنقــدر در کارهایم دقت و
وســواس به خرج دهم کــه امضای خودم پای
کارهایم باشد.

 در اجرای شما آنچه به چشم میآمد
صحنه تمیز و عاری از شلختگی بود و این
حس خوبی را بــه مخاطب انتقال میداد،
ایــن ایده در متن بود یــا خودتان آن را
اضافه کردید؟
من با کســانی کار کردهام که اصل اولشــان،
احترام به مخاطب بوده است .معتقدم اول باید
خودمان خوب باشــیم .میزانســن باید تمیز و
عاری از چیزی باشد که بخواهد ذهن تماشاگر
را پرت کند .برای نمایش هفت دقیقه یک نفس
ســکوت ،صحنه را خودم رنگ زدم ،پردهها را
عوض کردم ،کولرها تعمیر شد .این رویه احترام
متقابل هنرمند و مخاطب را شکل میدهد .من
دوســت دارم وقتی چراغهای ســالن خاموش
میشوند بگویم به دنیای من خوش آمدید!...

 به نظر شــما این حجم از ورکشاپ
که توسط اساتید برجسته تئاتر ایران در
سیرجان برگزار میشود چه ماحصلی برای
غنای تئاتر سیرجان دارد؟
ابتدا باید بدانیم آیا مســیر تئاتر ســیرجان راه
درستی در پیش گرفته؟ ارتباط تئاتر و جامعه
چیســت؟ چرا مــا داریم تئاتــر کار میکنیم،
اص ً
ال دغدغه تئاتــر داریم؟ ابتــدا باید جایگاه
هنــری خودمــان را تعریف کنیــم .وقتی به
جواب رســیدیم ،ورکشاپها ارزش بهتری پیدا
خواهندکرد ،ولــی چیزی که فعــ ً
ا به عنوان
ورکشاپ در جریان است بعید میدانم خروجی
درخوری داشته باشد.امیدوارم دستاندرکاران
تئاتر سیرجان برای طبقهبندی کیفی نمایشها
همت کنند تا ریزش مخاطب نداشته باشیم.

 گفته میشــود اجرای شــما از متن
اصلی نویسنده فاصله زیادی گرفته است
چگونه از این تغییر دفاع میکنید؟
متــن اصلی یــک قصه خطی اســت و مفهوم
مهاجــرت و مشــکالت آن را در ذهــن زن
بازنمایی میکند ،ولی در زاویه دید من ارتباط
مرگ یک زن و احواالت او در آن لحظات خاص
از دید او مهم بود و سعی کردم با راویتی کام ً
ال
انتزاعی به آن بپردازم.
 در این اجرا زن ظاهرا ً دچار مشکالت
روانی بــود و رابطــه دال و مدلول دیده
نمیشد .در واقع هیچ اطالعی به تماشاگر
داده نمیشــد که داستان رنج زن از کجا
آب میخورد...

معاون خدمات شهری شهرداری خبر داد:

آمادگی ستاد باران شهرداری در مواجهه با بارشها

معاون خدمات شهری شهرداری از آماده
باش کامل نیروهای ستاد باران در مناطق
شهرداری برای مواجهه با بارشها خبر داد
و گفــت :همانگونه که تا امروز در خدمت
شــهروندان بوده ایم از این پس نیز آماده
کمک رسانی به شهر و شهروندان در قبال

حوادث ناشی از بارش ها هستیم.
به گزارش مدیریت ارتباطات شــهرداری
ســیرجان ،تورج صادقی با بیــان اینکه
ســتادی باعنوان باران متشــکل نیروهاز
مناطــق و تجهیــزات الزم بــا همکاری
سازمانهای وابسته تشکیل شده ،گفت:
نیروهای ستاد باران به صورت شبانه روزی
در آماده باش کامل برای مواجهه با سامانه
های بارشی هستند .طبق اعالم سازمان
هواشناســی این ســامانه تا روزهای آتی
نیز ادامهدار خواهد بود که در این راســتا
شهرداری سیرجان با تجهیزات و امکانات
الزم جهت مقابله با بارش های تابستانی
در آمادگی به ســر می برند تا از بروز هر
گونه مشکل در محدوده شهر جلوگیری

کنند .وی اضافه کرد :برنامهریزیهای الزم
بهمنظور فراهم کردن تمهیدات مورد نیاز
صورت پذیرفته و در این راستا نیروهای
شهرداری در مواقع بارش با حضور میدانی
در سطح شهر به دنبال رفع سریع مشکالت
ناشی از بارشها هستند تا شهروندان در
حین و بعد از بارندگیها با مشــکل روبرو
نشوند .معاون خدمات شهری با اشاره به
اینکه در این چند روز نیز نیروهای ستاد
باران شهرداری به صورت شبانهروزی در
حال خدماترســانی به مردم بوده اند از
شهروندان خواســت در صورت برخورد با
هر گونه مشکل با سامانه  ۱۳۷شهرداری
تماس بگیرند تا همکاران ما مشکل را در
اسرع وقت برطرف کنند.

جلسه ستاد پیشگیری
خبر دیگری از این روابط عمومی حاکی
است جلسه ستاد پیشگیری و مدیریت
بحران شــهرداری ســیرجان با حضور
شهردار و اعضای این ستاد در شهرداری
ســیرجان برگزار شــد .در این نشست
شهردار ســیرجان با تاکید بر هماهنگی
و آمادگی الزم جهت خدمت رســانی به
شهروندان از مدیران اجرایی شهرداری
خواست با تمام پرسنل و تجهیزات آماده
مقابله با بروز هر گونه مشــکل باشــند.
الزم به ذکر اســت تا پایــان بارندگیها
کلیــه مرخصــی معاونیــن و مدیران
شــهرداری لغــو شــده تــا در خدمت
شهروندان باشند.

