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گار و بیران

کارگردان

سید مهدی هاشمی

کارگردان

پرویز باقری

کارگردان

احمد گل بیگی

کارگردان

محمد کیخا

کارگردان

نظیر برهانزهی

بازیگران

مهدی صدیقی ،احمد
گل بیگی

بازیگران

محمد علی کیخا ،پرویز
باقری و روح ا ...کیخا
شهری

بازیگران

مهدی هاشمی ،طیبه
خلیقی ،کوثر امام
جمعه ،مصطفی نوری،
یزدان قاسمی ،احسان
فاروقی ،فاطمه چیت
بندی ،مهسا پیری و
اسماء نارویی

بازیگران

پرویز باقری ،زهرا زابلی،
روح ا ...کیخا شهری،
حسین حسنی مقدم،
ایمان موذن ،مبینا
کاشانیان ،سحر حسین
زاده ،ملیکا غالمی،
ساجده خدا خواه،
مهرآسا ریگی ،مطهره
کیخا ،دانیال کیخا ،زهرا
نمرودی ،امید سرابندی،
حسام قالسی ،شکوفه
حسنی مقدم و آرمان
حسنی مقدم

بازیگران

نظیر برهانزهی ،فاطمه
رامش ،سید علی
موسوی ،عبدالحکیم
بامری ،حبیب شهلی
بر ،محمد عمر رسایی،
محمد مالزهی و سمرا
قادری

خالصه داستان
تولدی دیگر روایت دو برادر است که پس از سال
ها با یک دیگر رو به رو می شوند و قصه به این
شکل پیش می رود که برادر بزرگ تر بعد از سال
ها به خانه باز می گردد و در رویارویی با برادر
کوچک تر ادعای میراث می کند و برای رسیدن
به آن دو برادر گذشته خود را واکاوی می کنند.
در این میان اتفاقاتی رخ می دهد که کشمکش
نمایش را ایجاد می کند و آن را پیش می برد.

سید مهدی هاشمی:

افول نمایش نامه خوانی
متاسفانه جایگاه تئاتر در استان طی سال های گذشته با افول
روبه رو بوده است و هنرمندان قدیمی و نویسندگان کمتر در
این زمینه کار می کنند .دلیلش این است که از آن ها هیچ
گونه حمایتی نشده است که امیدواریم بیست و هفتمین
جشنواره تئاتر استان به این هنرمندان امید بیشتری برای
ادامه کار دهد.البته طی سال های اخیر با حضور مدیرکل
فعلی فرهنگ و ارشاد اسالمی ،وضعیت این هنر بسیار بهتر
شده است و هنرمندان از شرایط کنونی رضایت دارند .از آن
جایی که حسین مسگرانی به عنوان متولی فرهنگ و هنر
استان ،در گذشته در اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خدمت
کرده و از وضعیت اهالی هنر آگاه است این موضوع سبب شده
تا هنرمنداننیزاز وضعیتکنونیراضیباشند.امانمایشنامه
نویسی در استان به شدت کمرنگ شده در حالی که
موضوعات بسیار است .با وجود این که استان فرهنگ
خاص خود را دارد این موضوع می تواند بیشتر
شرایط را بــرای نوشتن ایجاد کند اما متاسفانه
انگیزه در میان آن ها وجود ندارد زیرا باید به نویسنده
از نظر مالی هم توجه کرد و مراقب بود تا بتواند به
خانواده خود رسیدگی کند .اگر شرایط از نظر مالی
مهیا نباشد رغبتی هم برای نوشتن نخواهد بود.
به عقیده من آموزش بهترین پیشنهادی است که
برای توسعه تئاتر استان می توان به آن توجه کرد.

خالصه داستان

قسمتی از تجاوزات داعــش که به یکی از روستاهای
افغانستان حمله ور می شود و به بهانه های مختلف آن
ها را بازخواست می کند که این یک روال طنز گونه دارد
و در آخر ضربه را هنرمندی می خورد که از همه بی گناه
تر است.

آسوکه زرنج

پرویز باقری :

ضرورت احیای تئاتر
چند سالی است که تئاتر در استان جایگاه خود و تماشاچی
را از دست داده است که باید تالش کنیم نفس هایی را که
از تئاتر رفته است احیا کنیم .البته با توجه به وضعیتی که
این هنر دارد نمی توان نتیجه مثبتی را پیش بینی کرد که
دلیل آن کم توجهی مسئوالن گذشته است.
بخش نمایشنامه نویسی نیز در استان تعطیل شده و فقط
تعداد محدودی از جوانان به کارهای فرهنگی رو آورده اند.
برخی از هنرمندان استان قدرت پذیرش نقد را ندارند و
سریع در برابر آن جبهه می گیرند .البته از زمانی که حسین
مسگرانی در راس اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی
مشغول به کار شده است سعی دارد این موارد کاهش پیدا
کند ،او به دنبال ایجاد تعادل و تعامل است اما به سختی
می توان واقعیت ها را تغییر داد.
استاندار در همه زمینه ها معاون دارد به جز فرهنگی،
هنری که می طلبد حداقل یک مشاور در این زمینه داشته
باشد زیــرا معاونان دیگر اطالعات چندانی از فرهنگ و
هنر ندارند .هنر تئاتر نیاز به شوک دارد تا احیا شود و
زنده بماند ،البته در کل ایران شرایط این هنر سخت اما
در سیستان و بلوچستان سخت تر است .بازیگر با عشق
به سراغ تئاتر می آید در حالی که هنر شوق است اگر هنر
واقعی می خواهیم باید از آن کسب درآمد کرد.

اشک مریم

خالصه داستان

نمایش ماهور به کارگردانی احمد گل بیگی
و نویسندگی پروانه افشاری پور بر گرفته شده
از دل آیین ها و سنن مردمان نیک سرشت
زاولستان است .آیینی که در دل خود حکمت
ها را می پروراند .نمایش ماهور ،قصه دهل
نوازی است که با زیارت ،صاحب فرزند دختری
می شود به نام ماهور ،التجا هامون دهان مردم
یاوهگو را باز می کند که مطربی و بندگی ،هامون
دهل زمین می گذارد و ...

کارگردان

مهدی تقی زاده

کارگردان

سینا مرزبان

کارگردان

بازیگران

مهدی تقی زاده،
عاطفه سندگل ،ساغر
کیخا ،ارسالن منصور
آبادی ،ابراهیم ژاله
پور ،امین خمر ،مجتبی
حیدری ،نادیا نعمتی،
زهرا مالشاهی ،فاطمه
سرگلزایی

بازیگران

پرستو شیخ لنگی،
پریناز شیخ لنگی،
پریسا شیخ لنگی ،پروانه
پیروی ،مهسا الهامی،
سینا مرزبان ،عماد
درازهی ،حامدحسین
بر ،عبدالرزاق محمدی،
پرویز رییسی ،مهدی
نصرت زهی ،متین
مالزهی و علی دوستی

بازیگران

حمید پناهی ،نگار
امیری ،سونم امیری،
حاد سراوانی ،مصطفی
محمد قاسمی ،علی
پازند ،حسین محمد
قاسمی ،زینب میشی
مست ،نگار کلبلی،
مهدیه سرگلزایی،
فاطمه میر محمدی،
امیر محمد سنچولی،
رضوانه سنچولی ،امیر
علی کیانی ،احمدرضا
باقری ،مینا شهرکی،
سحر راست باال ،حجت
میر قدم

خالصه داستان

این نمایش روایتی از یعقوب لیث صفاری است
که برای فتح بویس با تمام لشکریان و مردان
جنگی از زرنج خارج می شود اما در غیاب آنان
خوارج به زرنج حمله می کنند و به این گمان که
یعقوب لیث در قلعه حضور دارد آن را محاصره
می کنند اما این گونه نبود ،تنها سه زن که مادر،
خاله و همسر او هستند در قلعه حضور داشتند
و با این شرایط درون قلعه زنانگی را می بینیم،
اما در بیرون اعراب ایستاده اند ،محاصره و کش
مکش نمایش شروع می شود و تقسیم های آذوقه
و آب قلعه نیز رو به اتمام می رود اما هنوز یعقوب
نیامده است .محاصره  20روز  طول می کشد
و دیگر رزق و توانی برای آن ها نمی ماند اما ...
اتفاقات بعدی نمایش را به پیش می برند.

فقر مخاطب تئاتر در استان
جایگاه تئاتر در سیستان و بلوچستان از دو لحاظ قابل
بررسی است ،اول پشتوانه و سطح تئاتر در استان است که
در این مورد واضح می توان گفت که در سطح اول کشور قرار
داریم .هر زمانی که کارهای استان به جشنواره های کشوری
راه پیدا کند و در رقابت با دیگر استان ها قرار گیرد کسب
عناوین برتر متعلق به هنرمندان سیستان و بلوچستان است.
اما وقتی موضوع مخاطب در تئاتر استان عنوان شود ،در
این مورد متاسفانه با فقر مخاطب روبه رو هستیم که این فقر
مخاطب ،نیازمند فرهنگ سازی میان مردم در یک بازه زمانی
است که همت همه مردم را می طلبد .حمایت مالی سازمان
هــای دولتی و خصوصی و حمایت هــای معنوی مــردم نیز
می تواند به حل این موضوع کمک کند به ویژه استان ما که
شرایط خاص خود را دارد .تئاتر به تعالی فکر و اندیشه کمک
می کند به ویژه در منطقه ای که مرز مشترک با افغانستان و
پاکستان داریم.در استان تعامل مسئوالن با هنر بسیار اندک
است ،به گونه ای که اصال خودشان را موظف به تعامل در یک
جریان فرهنگ ساز هنری نمی دانند .تا اسم هنر به میان
می آید همه انتظار دارند بار سنگین تغییر تفکر و فرهنگ
سازی تنها به عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی باشد.
هر چند که االن هم فقط این اداره به تنهایی عهده دار بار
سنگین فرهنگ و اندیشه شده که این اشتباه است .در تهران،
اصفهان یا مشهد و تبریز نیستیم که از این لحاظ خیلی از ما
جلوتر هستند .حتی در این استان ها هم شاهد کمک واضح
و شفاف دیگر نهادهای دولتی هستیم ولی در استان ما هیچ
نهادی به این جریان هنری که می تواند در دراز مدت تاثیر
مثبت و شگرفی در استان داشته باشد فکر نمی کند.برای
اولین بار سال گذشته با حمایت مدیر کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی آقای مسگرانی و تالش های رئیس انجمن هنرهای
نمایش استان آقای سلمان نژاد و پیگیری های آقای حسن
خمری در کنار استادانی همچون رضا خداداد بیگی و فرهاد
ملک جمشیدی ،انجمن نمایش باالخره توانست در طرح
اجــرای عموم نمایش های استان که برای اولین بار انجام
شد حضور ارزشمند و موثر سازمان صدا و سیما،
شــورای شهر و شهرداری زاهــدان و منطقه آزاد
چابهار را داشته باشد که در صورت تــداوم این
حمایت شاهد اتفاقات فرخنده ای در سال های
آینده خواهیم بود.اگر تئاتر استان در سطح
اول کشور مطرح شــد دلیلش وجــود
نویسندگان قلم به دست ،اندیشمند
و متبحر بود ،عزیزانی چون سلمان
فارسی صالح زهی ،عزیز ا ...فخر
براهویی ،سید ابوالفضل هاشمی،
منصور فارسی ،سید جواد موسوی
و رویــا مختاری که زمینه ساز
تئاتر قوی و ریشه دار استان
شدند.

خالصه داستان

نمایش دربــاره برخی باورهای اشتباه در مورد ازدواج
و رســوم آن است که آخر داستان به آن پی می برند و
پشیمان می شوند که آن را به عنوان ناف بری و ازدواج
اجباری تصور می کردند.

زبان زنده مردم
تئاتر زبــان زنــده مــردم یک جامعه اســت که مشکالت و
دغدغه آنان را به نمایش می گذارد به همین دلیل به این
هنر و جایگاه آن باید در استان توجه ویژه ای شود .جشنواره
تئاتر بهانه ای برای تولید و اجرای نمایش در استان است و
با توجه به این که تئاتر هنر پر هزینه ای محسوب می شود
نیاز به یاری در همه زمینه ها به ویژه باال بردن توان مالی
گروه های نمایشی دارد که متاسفانه اقدام های اساسی
در این زمینه صورت نگرفته است که نگاه ویژه مسئوالن
به هنرمندان این رشته را می طلبد .همه می توانند از
این ظرفیت شایسته بهره بــرداری الزم را داشته باشند،
استعدادهای خوبی را که در هنر تئاتر استان وجود
دارد شناسایی کنند و در راستای بالندگی و
پیشرفت هنری آن ها کمر همت ببندند تا در
سال های آینده شاهد رشد چشمگیر هنر
نمایش در استان باشیم.

خالصه داستان

زمین بیوه داستان آدم هایی است که بــرای به دست
آوردن چیزهایی تالش می کنند که تعلق به آن ها ندارد
داستان از آنجایی شروع می شود که پسری دل در گرو
دختری دارد و شرط دختر برای ازدواج ،زمینی است که
پدر پسر آن را وقف قبرستان کرده است.

سینا مرزبان:

اهمیت دوره های آموزشی
از نظر یک هنرمند تئاتر یعنی عشق یعنی عالقه ،در تئاتر
قدم زدن ،خوابیدن ،بیدار شدن ،مردن و زنده شدن یعنی
عشق ولی از دید مردم عادی شاید تعریف تئاتر ،سرگرمی
یــا گــذرانــدن اوقـــات فــراغــت باشد.تئاتر در سیستان و
بلوچستان جایگاه خیلی خوبی دارد و خوشحال هستم که
به هنرمندان شهرستان ها هم اهمیت داده می شود و آن
ها می توانند از فرصت هایی مانند جشنواره تئاتر استفاده
کنند هر چند این نگاه ها در گذشته بسیار ضعیف بود اما
شرایط مطلوب و قابل قبول شده است .بیست و هفتمین
جشنواره تئاتر استانی فرصت خیلی خوبی است تا بتوانیم
با دیــدن کــار دیگران تجربه کسب کنیم و از طرفی هم
خودمان با ایفای نقش در این سطح انگیزه پیدا کنیم .به
نظر من اگر هر سال کالس های آموزشی برای هنرمندان
تئاتر برگزار شود تا عالقه مندان از آن استفاده کنند ،این
هنر رشد پیدا می کند.

خالصه داستان

این نمایش سنتی و بومی ،سختی های آثار
خشکسالی را در منطقه بیان می کند و نقش
زنان سیستانی را در حل بحران خشکسالی به
نمایش می کشد.

حضور هنرمندان دهه 80
سال های پیش انجمن به ما مکانی برای تمرین می داد
امسال هم اگر پیگیری های مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی نبود همین فضا در مجتمع فرهنگی ،هنری
اشــراق هم در اختیارمان قرار نمی گرفت .در این میان
هنرمندانی بودند که قول همکاری دادند اما متاسفانه نیمه
کار رهایمان کردند.
در نمایشی کــه کــارگــردانــی آن بــر عــهــده مــن اســت از
هنرمندان دهه  80استفاده شده است که البته کار کردن
با این رده سنی امکان پذیر نبود مگر با کمک های مهدی
صدیقی ،مشاور هنری گــروه کارشناس تئاتر اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی.

دژاوو

خواب خشک گندم
محمود فرخزاد

مهدی تقی زاده :

احمد گل بیگی:

محمد کیخا :

کارگردان

حمید کمیلی خواه

بازیگران

مهدی صدیقی،
ویدا داوودی  ،حمید
کمیلی خواه و سروش
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محمود فرخزاد:

تقابل مسئوالن با تئاتر
تئاتر هم چون دیگر هنرها جایگاهی برای توسعه ،ارتق ا و
پیشرفت در استان ندارد ،سال هاست که کارهای فاخر و
خوب نداریم که دلیل آن بی توجهی مدیران ،نبود مطالعه
وکسب تجربه عالقه مندان ،ارائه نشدن آموزش کافی ،نبود
امکاناتی چون مکان تمرین ،سالن اجرا و ...است که با
این شرایط به طور قطع تئاتر نزول می کند و اگر ادامه یابد
جایگاهی نخواهد داشت .مسئوالن نیز بیشتر با تئاتر تقابل
دارند اما تعاملی از آن ها ندیدیم .در حالی که سیستان
وبلوچستان نمایش نامه نویسان خوب و مطرحی دارد ولی
متاسقانه بی مهری ها سبب شده است تا کمتر دست به قلم
ببرند یا کمتر خود را نشان دهند که برای توسعه و تقویت
تئاتر در استان نیاز است .در ابتدا برای بیشتر آموختن،
تجربه کسب کردن و فراهم کردن امکانات مناسب این هنر
جاودان ،خودمان را تغییر دهیم .امیدوارم که تئاتر استان
جایگاه واقعی خود را پیدا کند.

خالصه داستان

حمید کمیلی خواه :

تاثیرگذاری
جشنواره تئاتر

خالصه داستان

نویسنده نمایش از آن جایی که به دنبال تجربه
ای نو است اقدام به نوشتن این متن می کند و
تصمیم می گیرد این کار را به روی صحنه ببرد،
در این نمایش گروهی در حال آماده کردن
نمایشی هستند که با حذف یک کاراکتر از
نمایش نامه توسط نویسنده کار تعطیل می شود.

نظیر برهانزهی :

فرصتی برای تبادل تجربه
جشنواره تئاتر استانی می تواند محیط مناسبی برای تبادل
تجربه های نو و یک کالس آموزشی باشد البته اگر کمیت
معیار نباشد چراکه باید به کیفیت و نو آوری نگاه ویژه ای
داشته باشیم .تئاتر موفق در كشور ،تئاتری است كه تقویت
شده هنرمندان شهرستانی باشد.
انتظارمان از مسئوالن این است كه به تئاتر به عنوان مادر
هنرهای نمایشی اهمیت بیشتری دهند تا هنرمندان نیز
دردهای جامعه را بهتر و روشنتر انعكاس دهند .از طرفی
نهادینه كــردن فرهنگ تئاتر نقش غیر قابل انكاری در
راستای رشد و توسعه جامعه فراهم میكند.

"دژاوو" روایتی از زوج جوانی است که در یک کافه روبه روی یکدیگر نشسته اند و زندگی شان را مرور می کنند که در میان گفت و گوی آن ها کشمکشی رخ می دهد
و نمایشنامه و نمایش را پیش می برد .در این نمایش هنرمندانی چون مهدی صدیقی ،ویدا داوودی و حمید کمیلی خواه به عنوان بازیگران اصلی به ایفای نقش می
پردازند و هنرمند جوانی چون سروش سرگلزایی برای پیش بردن نمایش به این جمع افزوده شد که توانست موفق عمل کند.به گفته وی ،تئاتر روایتی از یک زندگی با
ژانرها و اتفاق های مختلف است که در دنیا توانسته بسیاری را به سمت خود جذب کند و این سبب شده تا سالن های تئاتر رونق پیدا کند اما این رونق در استان چندان
خودنمایی نکرده است و امیدواریم در آینده ای نه چندان دور این رونق تئاتر را در استان شاهد باشیم .نباید فراموش کرد که تئاتر برای مردم است و باید شرایط حضور
آن ها در سالن های تئاتر به بهترین شکل ممکن فراهم شود
که برگزاری جشنواره های تئاتر می تواند در این امر و
جذب مخاطب تاثیرگذار باشد.

دژاوو روایتی از زوج جوانی است که در یک کافه روبه
روی یکدیگر نشسته و زندگی شان را مرور می کنند که
در میان گفت و گوی آن ها کشمکشی رخ می دهد که
نمایشنامه و نمایش را پیش می برد.

آیفون

بی خانمان

کارگردان

سعید بادینی

کارگردان

امین ریگی

بازیگران

علی سلمان نژاد ،مهدی
تقی زاده ،ساغر کیخا،
محدثه مهرپویان،
معصومه شیخ ویسی،
اسماعیل گلستان فرد،
بهنوش نیرو و سعید
بادینی

بازیگر

امین ریگی

خالصه داستان

نمایش آیفون روایتگر خانواده ای از قشر فقیر
جامعه است که در یکی از روزهای زندگی آن ها
قرار است برای دختر کوچک خانواده خواستگاری
بیاید ،در ادامه نمایش اعضای خانواده درگیر
اتفاقاتی می شوند که جریانات سبب ایجاد تنش
در کل اعضای خانواده می شود و در نهایت هیچ
کس در آخرین لحظه ورود خواستگار درون خانه
باقی نمی ماند جز دختر کوچک...

سعید بادینی :

نگاه پایتخت به استان های محروم
از دیر باز تئاتر شهرستان با مشکالت زیادی مواجه بوده
است و هست .این امر به دلیل نادیده گرفتن یا نگاه دور
پایتخت به شهرستان های محروم است ،چرا که اگر نگاه
مسئوالن باال مقام به همه شهرها به یک اندازه بود تمامی
مناطق کشور به صورت مشابه رشد و نبوغ داشت .البته
جشنواره تئاتر استانی یک اتفاق بسیار خوب و هدفدار
است که با برگزاری آن گروه ها به پایداری و تجربه بیشتری
می رسند .امید که با یاری متولیان هنر کالس های حرفه
ای به مدت چند ماه هر سال در این استان برگزار شود و
هنرمندان نه تنها از تجربه ،بلکه از علم روز تئاتر در کارهای
خود استفاده کنند.

خالصه داستان

امین ریگی:

خودکشی اســتــمــراری م ــی ــرزاوزوزک کــه بــرای پــدر و
پدربزرگش در همین مکان که ساحل دریاست اتفاق
افتاده است و از طرفی سختی های روزگار او را به یک
بی خانمان و کارتن خواب تبدیل کرده است.

تئاتر یعنی زندگی در صحنه روزگار ،در هرجامعه ای نیاز
مبرم به تئاتر و صحنه اش است تا بتوان عقاید ،نظریات،
آیین و فرهنگ جای جای دنیا و سرزمین خود را دید و نشان
داد ،پس می توان گفت به عنوان هنری که دیگر هنرهای
زیبا را اسیر خود ساخته گزینه ای برای آموزش راه و رسم
زندگی در شرایط مختلف است.
متاسفانه به دلیل نبود امکانات و نبود مراکز آموزشی و
نیروهای با تجربه برای آموزش دادن و یافتن استعدادهای
این مرز و بوم تئاتر ما در یک سطح مشخص به صورت راکد
باقی ماند که انتظار می رود مسئوالن استان نگاه ویژه ای
به صحنه تئاتر داشته باشند تا هنرمندان با استعداد و نخبه
این هنر شناسایی و به مراکز باالتر معرفی شوند تا اشخاصی
زبده برای آموزش در استان داشته باشیم ،ما در سال در
شهرستان هاحتی یک روز هم به آمــوزش این هنر نمی
پردازیم پس چطور انتظار داریم پیشرفت کنیم مسئوالن
ما برای تئاتر هیچ هزینه و بودجه ای در نظر نگرفته و نمی
گیرند و این سبب شده تا برکه تئاتر استان راکد بماند و
ترس و وحشت ما هنرمندان از آن روزی است که بعد از
راکد شدن تبدیل به مرداب شود امیدوارم مسئوالن کمی
هم به فکر فرزندان این مرز و بوم باشند.

بی توجهی به آموزش تئاتر

