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یک دهه تئاتر رضوی در مشهد

در مسیر تئاتر رضوی؛ 
آزمون و خطا

قسمت اول

یکم: هرنهای منایشــی، عمری صد ســاله در مشــهد دارد؛ 
شــهری که رسآمد هرنهای آیینی و منایشــی در ایران بزرگ 
به شــار می آید. در این مســیر پرفراز و نشیب، هرنمندان 
بســیاری در رفت وآمد بوده اند و تجربیات بســیاری را در 
زمینه های مختلف هرنهای منایشــی رقم زده و موضوعات 
گوناگونی را هم دســتایه کار خود قرار داده اند؛ اما دهه 
هشتاد را باید دهه تئاتر رضوی نامید. هرچند در دهه های 
پیشــین هم کم و بیش، آثاری در این زمینه وجود داشت، 
امــا آن قدر قابل توجه نبود تا اینکه در این دهه، پدیده ای 
به نام »جشــنواره تئاتر رضوی«، در زیرمجموعه جشنواره 
بزرگ فرهنگی هرنی امام رضا)علیه الســام( شکل گرفت و 
به نوعی متام جریان تئاتر رضوی را تحت الشــعاع قرار داد. 
در دهه های گذشته و حتی در سال های 80 و 81 هم کمرت 
منایشــی در این حوزه رنگ صحنــه را دید تا اینکه با رونق 
جشنواره، تئاتر رضوی به عنوان یکی از مضامین اصلی تئاتر 

کشور بر شمرده شد.
دوم: ســال 1382 را بایــد ســال رشوع فعالیت هرن رضوی 
دانست. آغازبه کار جشــنواره فرهنگی هرنی امام رضا)علیه 
السام( در این سال، بسیاری از زمینه های هرنی را به بحث 
مهــم فرهنگ رضوی معطوف کرد. یکی از این هرنها که از 
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هان ابتدای شــکل گیری این رویداد، جدی قلمداد شــد، 
تئاتــر و یا بهرت بگوییم هرنهای منایشــی بود. اولین دوره 
جشــنواره تئاتر رضوی)بــا عنوان جشــنواره تئاتر دینی(، 
زیرمجموعــه جشــنواره فرهنگــی هــرنی امام رضا)علیه 
الســام(، در بخش های منایش تعزیه، پژوهش و بین امللل، 
بــا حضور 240هرنمند از رسارس کشــور و نیز کشــورهای 
جمهوری آذربایجان، روســیه و افغانستان، از دوازدهم تا 

هفدهم دی ماه سال 1382 در مشهد برگزار شد. 
در این دوره از جشــنواره، از میان 60منت ارسالی، 25منت 
انتخاب شــد که از میان آنها، 10تئاتــر صحنه ای، 6منایش 
تعزیه و همچنین 3 اثر خارجی گزینش شــدند و به روی 
صحنه رفتند. از خراســان، منایش هــای »تنهای محض« به 
کارگردانی محمد حســن زاده از تربــت حیدریه و »پرواز 
در حبس« بــه کارگردانی عباســعلی غــام زاده از گناباد 
در جشــنواره به روی صحنه رفت کــه البته آثار درخوری 
نبودند. از مشهد هم، منایش های »هفت دریا شبنمی« به 
نویسندگی سعید تشــکری و به کارگردانی رضا حسینی و 
»آوای آباد« به نویسندگی حمید ابراهیمی و به کارگردانی 

علی روحی رشکت داشتند. 
منایــش »هفــت دریا شــبنمی« در ابتدای دهه هشــتاد، 
در قالب جشــنواره دانشــجویی به روی صحنه رفته بود 
و با تغییراتی، در جشــنواره اســتانی تربت حیدریه و نیز 
جشــنواره تئاتر منطقه ای ارومیه هم درخشیده بود. این 
منایش به جشــنواره تئاتر فجر هــم راه یافت و حتی یک 
ســال بعد با عنوان »گوهر عشــق« در قالب تله فیلم، در 

سیای استانی ضبط و پخش شد.
امــا در اولین دوره این جشــنواره، بخــش پژوهش رونق 
بســیاری داشــت کــه متاســفانه در برخــی از دوره های 
جشــنواره بــه فراموشــی ســپرده شــد. در ایــن بخش، 
هرنمندانی چون داوود کیانیان، علی اکرب حلیمی، اســدا... 
جامــی و دکــرت علیرضا باوندیــان با ارائــه مقاالتی چون 
»خاســتگاه و اصول تئاتــر دینی«، »رابطــه تئاتر دینی و 
تربیت«، »شخصیت پردازی در تئاتر دینی و روایتگری« و 
»منونه کهن منایشنامه نویســی دینی« بر وزانت جشنواره 

افزودند.
مراســم پایانی نخســتین جشــنواره، در هجدهم دی ماه 
1382 در مجتمع فرهنگی هرنی شهید هاشمی نژاد برگزار 
شد و داوود کیانیان، رضا صابری و سیدمحمدرضا واحدی 
به عنوان هیئــت داوران، برگزیدگان خود را اعام کردند. 
در این مراســم، علیرضا رواندل به عنوان بازیگر دوم مرد، 
زهرا احمدزاده به عنوان بازیگر ســوم زن، علی روحی به 
عنوان کارگردان ســوم و عبدا... برجســته به عنوان طراح 

صحنه سوم، از برگزیدگان مشهدی این جشنواره بودند.
نخســتین جشنواره که بخشــی از دبیرخانه اش در مشهد 
شکل گرفت، به دالیل مختلف که یکی از آنها شتاب زدگی 
در برگــزاری آن بود، نتوانســت انتظــارات اهالی تئاتر را 

بــرآورده کند؛ چرا که به غیر از چند اثر، موضوع بیشــرت 
منایش هــا، ارتباطــی با موضــوع رضوی نداشــتند. دوره 
اول هرچنــد بخش های مهمی چون پژوهش داشــت، اما 
هیچ گاه نتوانست در ارائه آثار باکیفیت موفق عمل کند. 
به هرحال اولین جشــنواره تئاتر رضوی - که با عنوان تئاتر 
دینی برگزار شــد - به دلیل نداشنت سیاست گذاری دقیق، 
نتوانســت در جهت اعتــای تئاتر رضــوی، گام محکمی 

بردارد.
ســوم: زمانی که آغاز جشــنواره ای در زمینه تئاتر رضوی 
اعام شــد، پیش بینــی می کردیم برنامه ریزی مناســبی از 
سوی مدیران هرنی شــهرمان در جهت هدایت هرنمندان 
تئاتــر به مقوله تئاتــر رضوی صورت گیرد، اما متاســفانه 
متولیان فرهنگ و هرن و مدیران و دســت اندرکاران تئاتر 
این شــهر، نه برای هدایت آن فکری کردند و نه حایتش؛ 
نتیجه هم آن شد که آنچه در دی ماه 82 رخ داد، در هان 
جشــنواره ماند و هیچ قدمی بــرای آبیاری آنچه بذرش را 
کاشته بودند، برداشته نشد. در سال 1383، نه منایشی در 
حوزه تئاتر رضوی اجرا شد و نه جشنواره ای بود که به آن 
بهانه، به دیدن چند تئاتر رضوی بنشینیم. حتی هان دو 
کار از تربــت حیدریه و گناباد و نیز دو منایش از مشــهد 
هم هیچ گاه رنگ صحنه - برای اجرای عمومی- را ندیدند.

به نظر نگارنده، عدم برنامه ریزی منســجم برای اجراهای 
عمومی، نداشنت تعریف علمی و تخصصی از تئاتر رضوی، 
فقــدان دبیرخانه دامئی به منظور ســاماندهی گروه های 
تئاتر کشور در این راستا، شتاب زدگی در شکل گیری اولین 
دوره جشــنواره و عدم هاهنگی میان مسئوالن فرهنگی 
مشــهد و کشــور، از دالیل عمده بی کیفیت برگزار شدن 
جشنواره اول و یا برگزار نشدن جشنواره دوم بود. هرچند 
متــام دالیلی که برای برگزار نشــدن جشــنواره دوم تئاتر 
رضوی نقل شــد، تنها یک جمله بود: »هاهنگی هایی که 

باید انجام شود، نشد.«
چهارم: ســال 1384، تئاتر مشــهد شــاهد جشــنواره های 
مختلفی بــود. حتی جشــنواره منایشــنامه خوانی هم به 
جشــنواره های منایشــی مشــهد افزوده شــده بــود، اما 
هیچ کــدام از آثار این  جشــنواره ها رنــگ و بویی از تئاتر 
رضوی نداشــتند و هیچ اجرای عمومی هم در این زمینه 
صورت نگرفت. همین موضوع، دلیلی شد که بعد از یک 
ســال تاخیر، جشــنواره تئاتر رضوی - که در مشهد شکل 
گرفته بود- به اصفهان منتقل شــود و خراســان هم هیچ 
مناینده ای در نداشــته باشــد! در چنیــن فضایی، دومین 
جشــنواره تئاتــر رضوی، با الهام از شــعر معــروف عطار 
نیشابوری: »آفتاب آمد دلیل آفتاب/ گر دلیلت باید از وی 
رخ متاب«، با نام »دلیل آفتاب« از هفدهم تا بیست ویکم 

آذر سال 1384 در اصفهان برگزار شد.
در این دوره، پس از اعان فراخوان جشــنواره، با وقفه ای 
کوتاه، 57منت از 18اســتان به دبیرخانه رســید که پس از 



بازخوانــی، 30منت مجــوز حضور در بازبینــی را دریافت 
کرد. بازبینی این دوره بر اســاس فیلم های ارســالی از آثار 
بــه دبیرخانه انجام شــد کــه از این میان، 20اثر منایشــی 
مورد ارزیابــی قرار گرفت و رسانجــام از این تعداد، 6اثر 
انتخاب شد. اما متاسفانه بر اساس دیدگاه صاحب نظرانی 
که فعالیت های جشــنواره تئاتر رضوی را از نزدیک دنبال 
می کرده اند، این دوره نسبت به دوره اول - از جهت نحوه 
برگزاری- بسیار ضعیف تر بوده است و در آن نه پژوهشی 

وجود داشته و نه آیینی و نه تعزیه ای! 
در ایــن دوره، بهزاد فراهانی، جمشــید خانیان و ابراهیم 
کریمی به عنوان هیئت داوران، منایش »سفر رسخ مردمان 
ســبز« نوشــته آرش عباســی و کارگردانی فرزاد لباسی از 
شهرستان رشت را به عنوان منایش برگزیده معرفی کردند.

پنجم: در مســیر ناهموار برگزاری جشــنواره تئاتر رضوی 

که انــگار از نظر برگزارکنندگانش در مرحله آزمون و خطا 
قرار داشــت، میزبانی باز هم جابه جا و جشنواره به تهران 
منتقل شــد تا در پرتو امکانات تئاتر پایتخت، جان تازه ای 
بگیرد و از آن بی رونقی ســال های گذشــته در مشــهد و 

اصفهان دور شود.  
ایــن جشــنواره به دبیری دکــرت مجید رسســنگی از پنجم 
تــا دهم آذرماه ســال 1385، با همکاری شــهرداری تهران 
در چهار بخــش »اجرای منایش صحنــه ای«، »تولید متون 
منایشــی«، »تعزیــه، آیین هــای منایشــی رضــوی« و نیز 
»پژوهش« برگزار شــد. در این دوره از جشــنواره، 23 اثر 
اجرا شــدند و برای تزریق منایش های ناب رضوی به بدنه 
تئاتــر دینی و ترفیــع نگاه این جشــنواره، از میان 66منت 
و طرح منایشــی، 9منایشنامه از 9نویســنده مطرح کشور 

انتخاب و چاپ شــد که منایشــنامه »دیده بیدار« نوشته 
ســعید تشــکری - هرنمند مشــهدی- نیز در میان آنها به 

چشم می خورد.
در بخــش منایش هــای آیینــی، از میــان 68گــروه آیینی، 
25گروه عاوه بر اجرای مجالس تعزیه، به اجرای آیین های 
دیگری چون چاووشــی خوانی، کرنانوازی، منقبت خوانی، 
مولودی خوانــی، وحدت خوانــی، نقاره زنــی، پرده خوانی، 

علم گردانی و عاشیق خوانی پرداختند.
اما بخــش پژوهش بعد از چند ســال دوباره احیا شــد و 
نوزده پژوهشگر، آثار خود را برای چاپ به دبیرخانه ارائه 
دادنــد که از این بین شــش پژوهش با عناوین: »بررســی 
آماری منایشــنامه های رضوی« نوشته امیر ریاحی و سعید 
خواجه افضلی، »بررســی جلوه  امام رضا)علیه الســام( در 
منایش هــای دینی ایران« نوشــته رضا عباســی، »بررســی 

طراحــی صحنــه منایش های دینی« نوشــته پیــام فروتن، 
»رضای نامــه« نوشــته رضا کوچــک زاده، »قــرآن و تئاتر« 
نوشــته احســان مقدســی و »وادی حیرت« نوشته حسن 
بیان لو انتخاب شدند و در اختیار طالبان و مخاطبان قرار 

گرفتند.
مراســم اختتامیــه ایــن جشــنواره، در شــکوه و نظمــی 
پســندیده، دهــم آذرماه در تــاالر وحدت بــه کارگردانی 
محمد رحانیــان، انجام گرفت و در هان شــب، منایش 

»مسافران« او نیز به روی صحنه رفت.
فیلــم منایش »مســافران« که بعد از چند ســال در پاتوق 
تئاتــر حوزه هرنی در مشــهد پخش شــد، مورد اســتقبال 
بسیاری از عاقه مندان قرار گرفت و رحانیان هم در یکی 
از نشست هایش در حوزه هرنی خراسان رضوی عنوان کرد 



که خیلی عاقه مند اســت تا این منایش را در مشــهد اجرا 
کند. این قضیه رســانه ای شــد، اما ماننــد خیلی از موارد 

دیگر، از سوی مسئوالن هرنی شهر جدی گرفته نشد. 
در »مســافران« 5 زائر، هر کدام از رشایط خود در مشهد 
صحبــت می کنند که اخیر یکی از اپیزودهای آن با عنوان 
»غامرضا نادری« به کارگردانی رضا احمدی و بازی سعید 
توکلی، تولید شده و به صورت پراکنده در مشهد به روی 

صحنه رفته است.
در سومین سال برگزاری جشــنواره تئاتر رضوی -که البته 
بر روی جلد کتاب آن، چهارمین دوره عنوان شده است!- 
منایش های »شــب های حرم« به نویســندگی و کارگردانی 
محمدمهدی خامتی و »دیده بیدار« به نویســندگی سعید 
تشــکری و کارگردانی رضا حسینی به عنوان آثار هرنهای 

منایشی مشهد رشکت داشتند.

اولین منایش مشــهدی ها کــه در چهارمیــن روز برگزاری 
این جشــنواره و در تاالر نور تهران اجرا شــد، »شب های 
حرم« نام داشت که در آن احمد ریحانه، رسوش طاهری، 
منصوره شــیرازی و غام رضــا عارف نژاد بــه ایفای نقش 
پرداختنــد. این منایش به انتظار دو رزمنده در حرم مطهر 
امام رضا)علیه السام( می پردازد: مهدی، ابراهیم و حبیب، 
سه دوست هســتند که چندین دوره، اعزام به جبهه را با 
هم گذرانده اند و هر شــب اعزام، پــای پنجره فوالد حرم 
امام رضا)علیه الســام( می رفتند کــه از هان جا و بعد از 
خوانــدن دعای کمیل، بــه جبهه اعزام شــوند. منایش در 
یکی از همین شــب های اعزام اتفــاق می افتد که مهدی 
و ابراهیم رس قرار حارض می شــوند ولــی حبیب منی آید. 
دعای کمیل رشوع می شود و نگرانی آنها از نیامدن حبیب 

بیشرت می شود و ...
محمدمهــدی خامتــی، »شــب های حــرم« را تلفیقــی از 
خاطــرات اهالی جنگ با مقولــه ارادمتندی این آدم ها به 
امام هشتم)علیه الســام( می داند. این منایش به صورت 
تله فیلم در شــبکه استانی خراســان رضوی تولید و پخش 

شد.
منایش »شــب های حرم«، باتوجه بــه اینکه در چند دوره 
از جشــنواره های تئاتر دفاع مقدس در اردبیل و نیز رشت 
بــه روی صحنه رفتــه بود، در این ســال به عنوان یک اثر 

برگزیده، در بخش خارج از مسابقه اجرا شد.
منایــش »دیده بیــدار« نیــز در آخرین روز جشــنواره و 
به عنوان حســن ختام این رویداد، در تاالر مولوی به روی 
صحنه رفت. این اثر که توســط گــروه تئاتر »آئین« و به 
کارگردانی ســعید تشکری تولید شــده بود، به بخشی از 
زندگی دعبل، شاعر عرب زبان از قبیله خزاعه می پرداخت: 
دعبل از کوفه به قصد شــاگردی و آموخنت شعر به بغداد 
می آید، اما قبل از دیدار اســتاد، به دام عشق دخرتکی از 
کنیزکان هارون می افتد. اما رســیدن به آن عشق، رشطی 
دارد و آن، شــاعر دربار هارون الرشــید شدن است. دعبل 
که بین انتخاب این عشــق و فراموش کردنش مردد است، 
به نزد اســتاد می رود؛ اما او نیز آموخنت به او را منوط به 

رشطی می داند: اینکه برود و خود را بیابد.
در این منایش 60دقیقه ای، علی ســوزنچی، حامد امانپور 
قرایی، حمید جندقی، مونا بارانی، نرگس گلکار، مســعود 
عقلی، مرتضی شــهاب، علی سادات و حمید ساالری بازی 

می کنند.
سعید تشکری بر این اعتقاد است: »منایشنامه دیده بیدار 
عین واقعیت زندگی شــاعر شــیعی دعبل خزاعی نیست 
و نباید هم باشــد. زیرا هیچ منایشــنامه ای چنین نبوده و 
نخواهــد بود. با دعبل خواســته ام پس از این همه ســال 
عرق ریزان روح و مشتاقی و گردگیری و روزمر گی و زائری 

و خادمی، پاسخی بگویم!«   
گفتنی اســت در این سال، دو منایشنامه »آبی های زمین« 
و »وقت کوچ اســت« از این نویسنده مطرح مشهدی، از 

گیان در جشنواره حضور داشتند.
ششــم: وقتی دهه هشــتاد به نیمه رســید و کیفیت آثار 
جشنواره کمی ارتقا یافت و هرنمندان متوجه شدند که از 
آثار خوب در این زمینه نیز حایت می شــود، تا حدودی 
وضعیت تئاتر رضوی جدی تر شد؛ هرچند برگزاری جشنواره 
همچنــان در وضعیت آزمون و خطا قرار داشــت. چرا که 
بعد از پنج ســال، میزبانی چهارمین جشنواره تئاتر رضوی 
باز هم دوام نداشــت و پنجمین دوره آن - در ســال 86 - 
در شــهر بجنورد برگزار شد؛ شهری که گفته می شود مردم 
آن هم تئاتر را خیلی دوســت دارنــد و هم امام رضا)علیه 
الســام( را. این جشــنواره که دبیری آن  را محمد خزایی، 
هرنمند خراســانی، برعهده داشت، طی مراسمی در تهران 



آغازبــه کار کــرد و در هان جا بخش تعزیــه و آیینی هم 
برگزار شد و بعد، مابقی اجراها به بجنورد منتقل شد! این 
دو شقه شدن جشنواره هم نوآوری بود که برای اولین بار 
در یک جشــنواره اتفاق می افتاد کــه حکایت از بی ثباتی 

سیاست گذاری جشنواره داشت.
در مراســم افتتاحیــه جشــنواره پنجــم، از پیرغامــان و 
ارادمتندان حرضت رضا)علیه الســام( مانند استاد محمود 
فرشــچیان تقدیر و تجلیل شــد و کاروانــی به یاد حرضت 
رضا)علیه الســام( از میدان انقاب تا چهارراه ولیعرص به 
اجــرای منایش پرداخت. در ایــن دوره، در بخش صحنه ای 
127منایشــنامه از رسارس کشــور به دبیرخانه رسید که از 
آن میــان 56منت برای مرحله ارزیابی انتخاب شــدند و در 
مجمــوع، 12منایش به بخش مســابقه و 2منایش به بخش 
خارج از مسابقه راه یافته و به روی صحنه رفتند. همچنین 
در بخــش تولید متون نیز از 25اثر ارســالی، 3 اثر انتخاب 

شد. در بخش تعزیه هم 49اثر و در بخش آیینی 22اثر به 
دبیرخانه پیشنهاد شــد که پس از بررسی های کارشناسان، 
در هر بخش 6 اثر برای حضور در جشنواره، مقبول افتاد.

بجنورد در طول هفــت روز پذیرایی خود که از هجدهم 
تا بیســت وچهارم آبان بود، کم نگذاشت. مسئوالن اداری 
اســتان هم خیلی تاش کردند تا جشــنواره در شــکلی از 
جــال و کارایــی برگزار شــود که نســبت بــه دوره های 
قبلــی اش، جهش قابل قبولی داشــته باشــد. این میزبانی 
خوب و اســتقبال کم نظیر مردم بجنــورد برای دیدن آثار، 
مرکز هرنهای منایشــی را بر آن داشت که تولیت جشنواره 

تئاتر رضوی را به این شهرستان بسپارد.

در این دوره از جشنواره، منایش »آه و ماه« به نویسندگی 
و کارگردانی سعید تشکری در اولین روز جشنواره در تاالر 
حافــظ به روی صحنــه رفت. این منایــش پنجاه دقیقه ای 
که در آن حســن چودن، غامرضا بایزامننش، یلدا تشکری، 
نرگــس گلــکار و مونــا بارانی بــازی می کردنــد، حکایتی 
ســاده در بیان دلدادگــی چند انســان معتقد به حرضت 
علی بن موســی الرضا)علیه الســام( بود. منایشنامه »آه و 
ماه« در ســال بعد، به همراه سه منایشــنامه دیگر از سه 
منایشنامه نویس دیگر مشهدی، توسط حوزه هرنی خراسان 
رضوی منترش شــد و تشکری در آئین پایانی این جشنواره، 
به خاطر نگارش این منت و نیز کارگردانی آن تقدیر شــد و 
نرگس گلکار هم به رتبه دوم بازیگری زن و حســن چودن 

به رتبه سوم بازیگری مرد رسید. 
از شهرســتان های دیگر اســتان خراســان رضوی هم فقط 
تربت حیدریه با منایش »قل آباد« به نویســندگی اساعیل 
بایگــی و کارگردانی محمد حســن زاده در این جشــنواره 

حضور داشت.
در جشــنواره پنجــم، یــک منایــش دیگــر از مشــهد نیز 
می توانســت حضور داشــته باشــد: منایش »عاشقستان« 
به نویســندگی و دراماتــورژی کیوان صبــاغ و کارگردانی 
غامرضا جهانپا. این منایش که از آثار متقاضی برای حضور 
در جشــنواره تئاتر رضوی بود، در مرحله بازبینی رد شد و 
به این جشنواره راه نیافت؛ اما همین منایش، از مهم ترین 
تئاترهــای حوزه رضوی شــد که به آن می تــوان عنوان پر 

افتخارترین تئاتر رضوی در دهه هشتاد را هم داد. 
این منایش که محور اتفاقات داستانی اش در بین سال های 
1372 تا 1383 می گذرد، به داستان یکی از خدام افتخاری 
امام رضا)علیه الســام( می پردازد که همرسش را در حادثه 
انفجــار حرم مطهر رضوی از دســت می دهــد و خود نیز 
در ســفر به کربا در یک حادثه تروریســتی به شــهادت 

می رسد. 
»عاشقســتان« که در ســال 86 در حوزه هرنی خراســان 
رضــوی تولید شــد و با حضــور در جشــنواره هایی چون 
تئاتــر منطقــه ای کشــور)بیرجند( و نیز حضــور پرقدرت 
و موفقیت آمیــز در چهارمیــن جشــنواره رسارسی تئاتــر 
ماه)تهــران( توانســت مجوز حضور در بیست وششــمین 
جشــنواره تئاتر فجر)تهــران( را بگیــرد و در این رویداد 
بین املللی به روی صحنه برود، با یک سال تاخیر، در بخش 

مهان جشنواره تئاتر رضوی در سال 87 اجرا شد!
علــی تدیــن صدوقــی در خصــوص ایــن منایــش که در 
بیست وششــمین جشــنواره بین املللی تئاتر فجر با عنوان 
»رشح هجــران« بــه روی صحنــه رفت، نقــدی در کتاب 
کانون ملی منتقدان تئاتر می نویسد: »منایش درون مایه ای 
عاشــقانه دارد و از داســتانی رئالیســتی بهره گرفته و به 
شــیوه سورئالیســتی پرداخته شــده اســت. در این میان 



برش هایی از زندگی خادم که شــخصیت اصلی اســت به 
صورت رفت و برگشــت به گذشــته و آینــده، از ذهن او 
مرور شــده و نشــان داده می شــود. این برش های ذهنی 
و فضــای حاکم بر اجرا، گرایش نویســنده به ســورئال را 
تا حدودی آشــکار می کند وگرنه منت بیشــرت به ملودرامی 
اجتاعی نزدیک اســت و تنها از حیث ذهنیت به سمت 
سورئال می رود.« او ادامه می دهد: »نویسنده سعی دارد 
بــه گونه ای دراماتیک، قســمت هایی از زندگی یک خادم 
امام رضا)علیه السام( را نشــان دهد که دارای تحصیات 
عالیه است و خود را وقف خدمت به زائران امام رضا)علیه 
السام( کرده است. نویسنده برای هر یک از شخصیت ها 
به فراخور طبقه اجتاعی، جایگاه فرهنگی، محیط زندگی 
و... لهجه و گویش و کام خاص آنها را به کار برده که این 
خود به شخصیت پردازی کمک می کند.« در »عاشقستان« 
-که بارها در کشــور توســط گروه هــای مختلف به روی 
صحنه رفته اســت- رسوش طاهری، حسین طاهری، مونا 
اکربی، امیر بشــیری، محبوبه ســلطانی، الهام پرهیزگار و 

کیوان صباغ بازی کرده اند.
آنچه در پایان این بخش می توان اشــاره کرد، ابراز تاسفی 
اســت از حضور نداشنت هرنمندان مشهدی در اولین دوره 
جشــنواره ادبیات منایشی در قزوین و نیز اولین جشنواره 
رسارسی کودک و نوجوان و منایش عروســکی ضامن آهو 

در هرمزگان.  

هفتم: منایش »عاشقستان« از معدود منایش هایی بود که 
از ســال 86 اجراهای عمومی اش را در مشــهد آغاز کرده 
بــود. این منایش به عنوان یک تئاتر موفق رضوی، با اقبال 
عمومی مواجه شــد و نشان داد که در این سال ها چقدر 

جای تئاتر رضوی در شهرمان خالی بوده است. 
جشــنواره تئاتر رضوی، به عنوان تنها رویداد منایشــی در 
حــوزه معــارف رضوی، باز هم در ســال 87 برگزار شــد. 
ششــمین جشــنواره در حالی در بجنورد برپا شد که این 
شهر، بعد از چند سال جابه جایی  مکان برگزاری جشنواره، 
توانســت دو ســال پیاپی میزبان جشــنواره باشد و این، 
شکســنت طلسم ناپایداری میزبانی این جشنواره ملی بود. 
در این دوره از جشنواره که باز هم محمد خزایی، دبیری 
آن  را برعهــده داشــت، 234 اثــر در بخــش صحنه ای به 
دبیرخانه ارســال شد که رسانجام 13اثر در بخش مسابقه، 
2 اثــر در بخــش مهان و یک اثر در بخــش ویژه، مجوز 
حضــور دریافت کردنــد. همچنین 65 اثــر هم در بخش 
تعزیه متقاضی حضور در این دوره از جشنواره بودند که 

از آن میان، 6 اثر پذیرفته شد. 
در این ســال، به شــکلی گســرتده، رســم نوپای تقدیر از 
هرنمندان و خادمان فرهنگی رومنایی شــد و از 14هرنمند 
در کسوت های گوناگون و 6مدیر موفق که سکان هدایت 

فرهنگ استان های متبوع شــان را داشتند، تقدیر به عمل 
آمد. 

مجالس تعزیه هم در هان میعاد همیشگی خود، یعنی 
محوطه باز جلوی تئاتر شهر اجرا شدند. 

مراسم افتتاحیه این دوره از جشنواره نیز مانند سال قبل، 
در تهران برگزار شــد و سپس گروه های اجرایی، آثار خود 
را از نهــم تا شــانزدهم آبان ماه در دو تــاالر »حافظ« و 
»گلشــن« شهر بجنورد به صحنه بردند؛ جایی که بزرگانی 
چون علی نصیریان، محمــود عزیزی و تاجبخش فنائیان، 

آثار را داوری می کردند.
منایش »به آســان نگاه کن« به نویســندگی و کارگردانی 
محمد مهــدی خامتی، تنهــا مناینده تئاتر مشــهد بود که 
توانست به عنوان یازدهمین منایش بخش مسابقه ششمین 
جشنواره تئاتر رضوی، در تاالر گلشن به روی صحنه برود 
و موفقیت هایــی چون؛ مقــام دوم طراحــی صحنه)رضا 

حســن زاده(، برگزیده موســیقی)مهدی حســنی(، جایزه 
دوم بازیگری مرد)رسوش طاهری(، جایزه ســوم بازیگری 
مرد)حســین طاهــری( و ســوم کارگردانی)محمدمهــدی 
خامتی( را کســب کنــد و به عنوان یکی از آثــار برگزیده، 

جواز اجراهای عمومی را از هیئت داوران بگیرد.
ایــن منایِش گــروه تئاتر خــرداد، به روایت فــردی با نام 
محمد می پردازد که زادگاهش شــهر مشهد است. او پس 
از ســال ها دوری از ایران، به همراه همرسش یثنا که زنی 
اروپایی است و دخرت معلولش، به قصد شفا از امام هشتم 
به مشهد عزیمت می کند. آنها باوجود داشنت خانه پدری، 

در مسافرخانه ای نزدیک حرم ساکن می شوند. 



منایش »به آســان نــگاه کن« که رسوش طاهــری، بهاره 
جهانگیر، حسین طاهری، احمد طاهونچی، کریم جشنی، 
شهره مکری، عباس جانفدا، امینا خامتی و علیرضا سوزنچی، 
بازیگــران اصلــی آن بودنــد، در پنجمین روز جشــنواره 
بین املللی تئاتر فجر در تاالر قشقایی به روی صحنه رفت 
و منایشــنامه آن نیز در هان ســال توسط معاونت هرنی 
بنیاد حفظ آثار و نرش ارزش های دفاع مقدس منترش شد.

در ایــن دوره از جشــنواره، هان طور کــه گفتیم، منایش 
»عاشقستان« با کوله باری از موفقیت، در بخش مهان به 
روی صحنه رفت و نیز می توان به اجرای منایش »ضامن« 
به کارگردانی محمودرضا رحیمی- از کارگردانان مشــهدی 
بنام تئاتر کشــور- از تهران اشــاره کرد که توانســت مقام 
اول کارگردانی را از آن خود کند. این منایشنامه که نوشته 
فرهــاد نقدعلی اســت، روایتگر رویارویــی دو مرد برای 
تسویه حساب در اتاق هتلی است که پنجره آن مرشف به 
بارگاه ملکوتی امام رضا)علیه السام( است. آمار جشنواره 
87 - در قیاس با گذشته - 10درصد افزایش در آثار ارسالی 
را نشــان می داد و این تعداد در بخــش صحنه ای تا عدد 
7درصــد باال آمد که نشــان از اقبال بیشــرت به جشــنواره 
بود. به هرحال، دو ســال برگزاری منظم این جشــنواره و 
حایت از آثار رشکت کننده، ســبب رشــد ایــن رویداد و 
فضای معنوی شــد که به جرأت می توان به اثربخشی آن 

در زندگی مردم اشاره کرد. 
در همین ســال، جشــنواره ملــی تئاتر کــودک و نوجوان 
رضوی و منایش عروســکی ضامن آهو از رسی برنامه های 
ششمین جشــنواره فرهنگی هرنی امام رضا)علیه السام(، 
دومین دوره خود را برگزار کرد. در این ســال، منایش های 
»مــردان خورشــید« بــه نویســندگی و کارگردانی محمد 
برومند و »رسخک« به نویسندگی و کارگردانی راضیه آزاد 
رشکت داشــتند که اولی در بخش میهان حضور داشت و 
دومی فقط توانســت رتبه سوم بازیگری زن و مرد توسط 

مبینا امیری و علی رضا امیری را کسب کند. 
منایش ترکیبی - عروســکی و بازیگر- »رسخک«، داســتان 
دخرتبچــه ای اســت کــه در جســتجوی کاروان حــرضت 
رضا)علیه الســام( به مشــهد می آید، اما در طول مســیر 
و رد شــدن از موانع بســیار، به دســت رسکرده مأمون – 

رسخک- به شهادت می رسد.
همچنین جشنواره فیلم نامه و منایشنامه نویسی رضوی در 
آبان ماه در قزوین برگزار شــد و عباس جانفدا - نویسنده 
مشــهدی- توانســت از میان 54منت رســیده به دبیرخانه 
جشــنواره، رتبه اول منایشنامه نویســی را برای منایشــنامه 

»غربت زدگان« به دست آورد. 
در سال 87، منایش »دویدن در شیب مایم« به نویسندگی 
و کارگردانی مشــرتک علــی حامتی نژاد و حامــد امان پور 
قرائــی، از آثــاری بود که بعــد از ناکامــی در حضور در 
جشنواره تئاتر رضوی، با تهیه کنندگی حوزه هرنی خراسان 

رضــوی، در پنجمین جشــنواره رسارسی تئاتر ماه به روی 
صحنه رفت و دو بازیگر اصلی آن، علیرضا رواندل و آرش 
تربیزی توانســتند در این رویداد کشــوری، عنوان بازیگر 

برگزیده را به دست آورند.
ایــن منایش 55دقیقه ای که نگاهــی اجتاعی به وضعیت 
دینی و اعتقادی زائران حرم امام رضا)علیه الســام( دارد، 
به داســتان چند آدم درمانده می پردازد که برای زیارت به 
آســتان قدس رضوی می آیند و در آنجا اتفاقاتی برای آنها 

روی می دهد.
»دویدن در شیب مایم« بعد از حضور در جشنواره تئاتر 
ماه، در اردیبهشــت ماه 88، به مدت 6 روز در متاشــاخانه 

ارشاق به روی صحنه رفت. 
نگارنده این مقاله، به بهانه اجرای عمومی منایش »دویدن 
در شــیب مایم« نقــدی در روزنامه شــهرآرا منترش کرد: 
»منایش با رسلوحه قرار دادن ارتباط اجتاعی کاراکرتهای 
منایــش و پیونــد عاطفی و درگیری آنها بــه مقوله عکس، 
یعنی عکس رادیولوژی و عکس حرم بارگاهی در مشــهد، 
ســعی دارد راوی رفتارها و باورهایی باشــد که انســان ها 
در رشایــط ســخت از خود بــروز می دهند. نویســندگان 
بیشــرت ســعی دارند که در »دویدن در شــیب مایم« به 
شناساندن آدم های خود در موقعیتی چون مشهد بپردازند 
و آنچــه در این اثر بیشــرت به آن توجه می کنند، ســاختار 
روایتگری آن اســت و این موضوع تا حدی سبب می شود 
تا آدم های بر روی صحنه نگاتیوی ســطحی معرفی گردند 
و کمرت در مسیر داســتان و ساختار دراماتیک منایش قرار 
گیرند.« نگارنده در بخشــی دیگر از نقد خود، به کاراکرت 
ابراهیــم ذباح - به وجودآورنده عکس حــرم و بارگاه- در 
ایــن منایــش اشــاره می کند و می نویســد: »حضــور این 
شــخصیت که کاراکرت جذابی اســت، به بومــی بودن اثر 
کمک شــایانی می کنــد و به تنهایی مبحــث حرم مطهر و 
حضور امام رضا)علیه الســام( را مطرح می کند و نیازی به 
مستقیم گویی نیست و باتوجه به اینکه محتوا و درومنایه 
اصلی منایشــنامه به ســمت شعار و کلیشــه نرفته است، 
به کارگیــری این گونه دیالوگ های شــعاری، به خصوص از 
زبــان ابراهیم و مراد، به روح انســانی حاکم بر منایش تا 
حدی لطمه می زند.« گفتنی اســت؛ در این منایش علیرضا 
رواندل، مرتضی ملتجی، حامد یــزدی، آرش تربیزی، بهناز 

طبسی، صحرا رمضانیان و ریحانه فرهمند بازی کردند.
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