
تاریخ نگارِی یک دهه 
تئاتر رضوی در مشهد

مخاطب خاص به جای مخاطب عام )قسمت دوم(

در سال های پایانی دهۀ 80، تئاتر رضوی هم مانند 
مضامین دیگر به خاطر عدم برنامه ریزی درجهت اجراهای 
عموم به سمت جشنواره های رضوی رفته است و با توّجه 
به این که تئاتر رضوی در مشــهد با متام ویژگی های 
مذهبی اش همواره با استقبال مخاطب عام مواجه بوده 
ولی متأسفانه این مخاطب نادیده گرفته شده و اغلب 
آثار در این حوزه با نیت حضور در جشنواره ها تولید 

شده اند.

وجود بارگاه مطّهر آقا علی بن موسی الرضا)ع( در مشهد مقّدس 
سبب شده که شهرمان جایگاهی ویژه در عرصۀ تئاتر رضوی 
در کشور داشته باشد. بی شک دهۀ 80 به برکت برگزاری 
جشنوارۀ بزرگ فرهنگی هرنی امام رضا)ع(، بسرت خوبی برای 
رشــد هرنهایی چون تئاتر رضوی به وجود آورد. در قسمت 
اّول تاریخ نگاری تئاتر رضوی در مشهد که باعنوان »در مسیر 
آزمون و خطا« در شــارۀ اّول آســتان هرن )تابستان 1391( 
منترش شد، در هفت قسمت، به ارزیابی از تئاتر رضوی تا سال 
1387 پرداختیم، در این قســمت نگاهی به چند سال پایانی 

دهۀ 80 خواهیم داشت. 

هشتم: در سال 1388هم مانند خیلی از ســال ها، از اجرای 
عمومی تئاتر در زمینۀ رضوی خربی نبود و آنچه باید در مسیر 
تاریخ نگاری مان به آن بپردازیم، فقط جرقّه هایی است که در 
جشنوارۀ تئاتر رضوی زده شد. در این سال، هفتمین دورۀ 
جشــنوارۀ تئاتر رضوی در حالی برگزار شد که میزبانی آن به 
تهران بازگشت؛ در هیبتی جدید و وسعتی دیدنی، با ملحقات 
و اضافات فراوان، در شاخ و برگی رو به هر سو! در این دوره 
بخش هایی همچون تجربی، عکس و پوسرت، کودک و نوجوان، 
متون منایشی، تعزیه و آیین های منایشی، منایش های رادیویی 
و تلویزیونی، خیابانی، مرور و... به بدنۀ این جشنواره اضافه 
گردید. بخش آیینی هم که در سال قبل، جای خالی اش دیده 
می شد، در این سال پربار مشاهده شد و تالش شد، متام کشور 
و خرده آیین هایش در ارتباط با مشــهدالرّضا)ع( پوشش داده 
شود. مهم ترین ویژگی این جشنواره، افزودن بخش بین امللل 
به این رویداد بود. در این دوره از جشنواره، 253 اثر در 
بخش های صحنه و تجربی به دبیرخانه ارسال شد که از آن 
میان 18 اثر در بخش مســابقۀ ایران و 6 اثر در بخش تجربی 
به صحنه رفت. 356 اثر هم در بخش نوباوۀ عکس و پوسرت به 
دبیرخانه رسید و تعداد آثار ارسالی در تولید متون 66، منایش 
خیابانی 31، تولیدات رادیویی و تلویزیونی 65 و در تعزیه و 

آیین و کودک و نوجوان و عروسکی هر کدام 75 اثر بود.

شایل این دوره از جشنواره که برای سومین بار، محّمد خزایی 
دبیری آن  را برعهده داشــت، در عرض و طول، فربه تر به نظر 
می رسید و به صورت پراکنده  در شهرهای مختلف کشور، مانند 
بندرعباس )برگزاری بخش کودک و نوجوان و عروسکی( برگزار 

شد.

تئاتر مشهد، در این دوره از جشنواره، حضور چشمگیری 
داشت و با حضور 7 منایش در بخش مسابقه و مهان، رکورد 
حضور سال های گذشته را شکست. هرچند در هیچ بخشی، 
رتبه ای را به دســت نیاورد و فقط رضا صابری توانست لوح 

تقدیری از دبیر جشنواره دریافت کند.
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منایش آگراندیسان



یکی از این منایش ها که در بخش مهان در تاالر ایران شهر 
به روی صحنه رفت، منایش »ما همه اهل یک محلّه ایم« نوشته 
و کار رضا صابری بود. این منایش حال و هوایی از سال 1388 
مشهد را در فضایی طنز روایت می کند که از چند الیه تشکیل 
شده است، آنچه متاشاگر می بیند جریان یک زائر عربی است 
که برای زیارت به مشهد آمده است و چند زّوارکش به دنبال 
سوءاستفاده از او هستند. این زائر عرب در شهر توس آشنایی 
به نام »قاسم عرب« دارد که به دنبال او می گردد و... در واقع 
منایشنامه به تکرار تاریخ در مقاطع مختلف اشاره می کند که 
آدم های جامعه می توانند پیرو امام رضا)ع( یا مأمون باشــند. 
این منایش در کنار موضوعاتی که به آن می پردازد، اشاره هایی 
هم به تخریب بناهای قدیمی اطراف حرم و جایگزین شدن 
برج هــای تجاری و اقامتی می کند. منایــش 100دقیقه ای »ما 
همه اهل یک محلّه ایم« که به سفارش مرکز هرنهای منایشی 
کشــور تولید شده بود، در هفتمین جشنوارۀ تئاتر رضوی و 
بیست وهشتمین جشنوارۀ بین املللی تئاتر فجر و نیز در مشهد 
- به مدت 10 شــب- به روی صحنه رفت. محّمد الهی، احمد 
ریحانه، امیر محاسبتی، حسین مشمول مقدم، محّمد جهان پا، 
سعید صمدی، کریم جشنی، ســّجاد انتظاری و ندا اسدی، 
بازیگران این منایش بودند. این منایشــنامه در یک مجموعه 
توّسط مرکز هرنهای منایشی کشور نیز منترش شد. در این سال 
همچنین، ســه منایشنامۀ »شهادت خوانی« از سعید تشکری، 
»عاشقستان« از کیوان صباغ و »دویدن در شیب مالیم« از 
علی حامتی نژاد و حامد امان پور قرایی توّسط حوزۀ هرنی 

خراسان رضوی منترش شد.

یکی دیگر از منایش های بخش مســابقۀ جشنواره، منایش 
»تکیۀ مرد بر دیوار« بود که در تاالر دورافتادۀ »هرن« به روی 
صحنه رفت و هیچ گاه در جشــنواره به شکل مناسبی دیده 
نشــد. »تکیۀ مرد بر دیوار« به نویسندگی و کارگردانی رئوف 
دشــتی از منایش های سال 1388 است که نگاهی به تأثیرات 
تفّکر رضوی بر اتّفاقات اجتاعی دارد. این منایش که کاری از 
گروه تئاتر نیمکت بود، در هفتمین جشنوارۀ بین املللی تئاتر 
رضوی حضور یافت و در اجرای عمومی اش در تاالر فردوسی 
جهاد دانشــگاهی نیز موفّقیت نســبتاً چشمگیری به همراه 
داشت. منایش »تکیۀ مرد بر دیوار« به بخشی از زندگی شاعر 
و دانشجوی ادبیّات با اندیشه های شبه روشنفکری به نام 
مهران افشار می پردازد که درسش را نیمه کاره  رها کرده و با 
مسافرکشی در تهران زندگی می گذراند. او در سفر به مشهد 
برای دیدار خاله اش، پیرمردی را زیر گرفته و با ذهنی مشّوش 
از قتلی که انجام داده، در مسافرخانۀ خاله اش مخفی می شود. 
مهران در مواجهه با خالۀ  رویا متوّجه می شود که این معنویت 
دینی است که به او آرامش می دهد تا از این بالتکلیفی نجات 
پیدا کند و شاید سفر به مشهد، تصادف با آن پیرمرد و... برای 
رســیدن به این حقیقت بوده که او دانسته یا ندانسته در آن 
گام گذاشته است. در این منایش که در جشنوارۀ هفتم رضوی، 

فقط تقدیر موســیقی را از آن خود کرد، آرش تربیزی، صحرا 
رمضانیان، علی رضا رواندل، مرتضی ملتجی، حسین ادیب نژاد، 
رضا رحیمی، محّمد هژبری و مجتبی عسگری به ایفای نقش 
پرداختند. منایشــنامۀ »تکیۀ مرد بر دیوار« در سال 1389 با 
هدف ترویج فرهنگ رضوی توّسط حوزۀ هرنی خراسان رضوی 

منترش شد.

منایش »زنان نوغان« به نویسندگی رضا صابری و کارگردانی 
رضا حســینی، از دیگر منایش های این سال جشنوارۀ تئاتر 
رضوی بود که حرکت امام رضا)ع( از بغداد به ســوی طوس، 
طرح مناسبات سیاسی اجتاعی جبهۀ مأمون و ماجرای زنان 
نوغان را ارایه می داد. این منایش سعی کرده بود با انتخاب ایدۀ 
جّذاب »زنان نوغان« که از دیرباز ذهن تاریخی ساکنان این 
دیار با آن آشناست را با قالبی متفاوت بر صحنۀ منایش روایت 
کند و چنانچه از عنوان منایش برمی آید، می توان آن را منایشی 
زنانه عنوان کرد. پرداخت روایی منایش توّسط همین زنان 
صورت می گیرد و در واقع، »زنان نوغان« به گونه ای حاسی، 
آن مناسبات را در موقعیت های مختلف تاریخی و تحلیلی 
منایش می دهد. انتخاب این رویکرد برای بیان موقعیت های 
مذکور، ساختار روایی داستان را مورد اهمیّت قرار داده و 
اوّلین اتّفاق مثبت حاصل از آن، تغییر شخصیت های محوری 
در موقعیت های مختلف منایش اســت. این منایش با ترکیب 
بازیگران متفاوت تری در طرح اجراهای عمومی- در تاالر 
گلستانه- به روی صحنه رفت. راضیه ایرانی، پروا محزون، نرگس 
آمنده، سیمین هدایتی نیا، لیلی بیوک، ندا اسدی، سمیه قامئی، 
نرگس نادرپور، مهسا غفوریان و معصومه نرصت آبادی در این 

منایش به روی صحنه رفتند.

منایش »به باران بگویید« به نویسندگی عباس جانفدا و 
کارگردانی محّمد الهی از دیگر آثار حوزۀ رضوی تئاتر مشــهد 
به شــار می رود که در سال 1388 در جشنوارۀ هفتم به روی 
صحنه رفت. در این منایش که محّمد الهی، راضیه ایرانی، احمد 
طاهونچی، مریم جاللی و عباس جانفدا ایفای نقش می کردند، 
داســتان مادری روایت می شود که کودک مرگ مغزی شده و 

تنها بازماندۀ خانواده اش را به مشهد می برد.

در این دوره، منایش »جام آخر« نوشــتۀ عبــاس جانفدا و 
به کارگردانــی احمد آخوندزاده نیز به روی صحنه رفت که 
هرچند از تهران در جشــنواره رشکت کرده بــود، اّما اغلب 
هرنمندان آن مشهدی بودند. این منایش که سید مهدی رشبتی 
و سیدمهدی سّجادپور در آن ایفای نقش می کردند، روایتگر 
کیمیاگری است که از مأمون عباسی ساخت زهری را سفارش 
می گیرد و همین موضوع، سبب می شود که مجادله ای بین او 

و زنش صورت گیرد. 

در هان ســال، منایشنامۀ »آگراندیسان« نوشتۀ حامد امان 
پور قرایی، نویسندۀ مشهدی، نیز به کارگردانی اکرب قهرمان از 
تهران به روی صحنه رفت. »آگراندیسان« روایتی است از اوج 

منایش ترنج



عارفانۀ یک عکاس و اقتباسی از زندگی واقعی ابراهیم سیّاح، 
عکاس بارگاه امام رضا)ع( که در جوار این مکان ملکوتی، پس 
از پشت رس گذاشنت یک سیر روحی و عارفانه، از عشق زمینی 
به عشــق آسانی می رسد. امان پور یک بار دیگر در »دویدن 
در شیب مالیم« به همراه علی حامتی نژاد، نیم نگاهی به زندگی 
این عکاس مطرح حرم بارگاهی کرده بود. »آگراندیســان« 
دارای ســه شــخصیت بود و محّمد عسگری، میرتا ضیایی کیا 
و اصغــر بیچاره در این منایش نقش آفرینــی کردند. منایش 
»آگراندیسان« در هفتمین جشنوارۀ بین املللی تئاتر رضوی 
نیز به روی صحنه رفت و از بازی اصغر بیچاره در این منایش 

تقدیر به عمل آمد.

در همین سال، کتابی با عنوان »یک قمقمه از کوثر« به 
رسپرستی نرصا... قادری و نویسندگی سعید تشکری، حسین 
زاهدی نامقی، مهدی نصیری )از هرنمندان و نویسندگان 
مشهد( و رویا پارکی منترش شد. این کتاب دربردارندۀ 
داســتان هایی مربوط به زندگی امام رضا)ع( است که برای 
استفاده در منایشنامه های رضوی پیشنهاد شده بود. این کتاب 

در همین سال، کتاب برگزیدۀ رضوی در حوزۀ تئاتر شد.

در سومین جشنوارۀ تئاتر کودک و نوجوان رضوی و منایش های 
عروسکی ضامن آهو نیز که از 27 لغایت 30 مهرماه در 
بندرعباس برگزار شد، 12 گروه منایشی از رسارس کشور )6 
منایش از تهران، 2 منایش از مشــهد، 2 منایش از بندرعباس، 
اراک و قائم شــهر( آثار خود را در آمفی تئاتر شهید آوینی و 
فرهنگرسای طوبی به روی صحنه بردند. از مشهد، منایش های 
عروسکی »جیگی جیگی ننه خانوم« به نویسندگی و کارگردانی 
محّمد برومند و »صدای من کجاست؟« به نویسندگی حمید 
قلعه ای و کارگردانی جواد رحیم زاده در بخش مسابقۀ کودک 

و نوجوان رشکت داشتند. 

منایش »جیگی جیگی ننه خانم«، برگرفته از داستان زندگی 
شخصیتی حقیقی با همین عنوان است که سال ها در اطراف 
بارگاه منّور رضوی، به اجرای منایش های عروسکی می پرداخته 
است. از شخصیتی به نام »جیگی جیگی ننه خانوم« خیلی ها 
نوشته اند، محّمد برومند هم در کتابی به همین نام، از او و 
ارادتش از زبان خیلی از هرنمندان تئاتر کشور نقل قول های 
بســیاری آورده اســت و فیلم نامه ای از داوود کیانیان و نیز 
منایشنامۀ خود را در آن به چاپ رسانده است. این منایشنامه 
که مّدتی نیز در فرهنگرسای غدیر مشهد با حایت مدیریت 
امور هرنی شهرداری مشهد به روی صحنه رفت، مورد استقبال 
مخاطبان واقع شد و در جشنواره نیز توانست رتبۀ بازیگر 

برگزیدۀ زن را توّسط باران طوسی کسب کند. 

در هان روزها، احمد فیاض در قدس آنالین در نوشته ای 
با تیرت »جیگی جیگی، ننه خانوم؛ مطربی که همســایۀ ابدی 
امام رضا)ع( شــد« دربارۀ او نوشت: »حکایت جیگی جیگی 
ننه خانوم از آن دســت حکایت های معجزه گونۀ مبتنی بر 

واقعیت اســت که در ادبیّات فولکلور )عامه( اهالی خطّۀ 
خورشید -که عمدتاً مبتنی بر فرهنگ و معرفت رضوی است- 
ریشه دارد. حکایتی که رفته رفته رو به اضمحالل و فراموشی 
می رود و نسل های جدید، چندان با آن آشنا و مأنوس 
نیستند؛ هرچند که در سال های اخیر، تالش های ناچیزی در 
راستای بازنرش و معرّفی جیگی جیگی ننه خانوم توّسط برخی 
از اهالی هرن و رسانه صورت پذیرفته است.« همچنین رضا 
کیانیان، بازیگر مشهدی سینای ایران در بخشی از کتابش 
با عنوان »این مردم نازنین« طی مطلبی با نام »فالش بک«، 
دربارۀ شخصیت و داستان دراماتیک جیگی جیگی ننه خانوم 
نوشته است: »در دوران دبستان، وقتی هشت، نه ساله بودم، 
مطرب دوره گردی در مشهد بود به نام جیگی جیگی ننه خانم. 
نه اینکه اسمش همین باشد، میان مردم به این اسم معروف 
بود. مرد الغراندام و بلندی بود با موهای صاف و لخت. 
سیه چرده بود و لباس های رنگی ژنده ای داشت. شاید از اهالی 
جنوب خراسان بود. دوتاری داشت و تخته چوب کوچکی که 
روی آن عروسک بُزی بود که مفاصلش تکان می خورد. یک 
تکه نخ به یکی از انگشتان دست راستش بسته بود. هان 
دستی که با آن به سیم های دوتار رضبه می زد. رس دیگر نخ 
به بُز روی تخته وصل بود. وقتی به سیم ها رضبه می زد، نخ 
کشیده می شد و بُزی تکان تکان می خورد. مثل اینکه با آهنگ 
دوتار می رقصید. آوازی به همراه تار می خواند که ترجیع بندش 
جیکی جیکی ننه خانم بود. صدای خسته و خش دار او هنوز 
از ذهنم پاک نشــده. وقتی ُمرد، قرار بود شهرداری جسد او 
را به قربســتان گُلشور که خارج از شهر بود، بربد. هم زمان با 
او، یکی از رسهنگ های عالی رتبه هم فوت کرده بود. قرار 
بود او را در صحن حرم امام رضا)ع( دفن کنند. وقتی خانوادۀ 
رسهنگ مرحوم، رس قرب او بودند و می خواستند آخرین وداع 
را انجام دهند، کسی کفن را از صورت رسهنگ که در گور بود 
پس می زند و همه می بینند به جای رسهنگ، این جیگی جیگی 
ننه خانم اســت که در گوری در صحن حرم امام رضا)ع( خفته 
است. جنازۀ رسهنگ به اشتباه به گلشور رفته بود. زمانی که 
جنازه ای در قرب گذاشــته می شود، دیگر کسی حق ندارد آن را 
بیرون بیاورد و به قرب دیگری منتقل کند. جیگی جیگی ننه خانم 
برای همیشه در صحن حرم امام رضا)ع( که می گویند قطعه ای 
از بهشت است، در رحمت امام هشتم)ع( ماند.«. در این 
منایش جواد محّمدزاده، سعیده امین زاده، عطاءاللّه رحمتی، 
جمیل صادقی، کریم جشنی، شیا عبادی، ایلیا برومند و باران 

طوسی بازی می کردند.

»صدای من کجاســت؟« به نویســندگی حمید قلعه ای و 
کارگردانــی جواد رحیم زاده هم از منایش های موفّق این دوره 
از جشنواره بود که توانست کارگردانی برگزیده و همچنین 
بازیگری برگزیده )محّمد اسالمی( را از آن خود کند. این منایش 
به داســتان پرسی می پردازد که صدایش را گم کرده است و با 
کمک یک کفش دوزک در پی یافنت آن است. در این منایش 

منایش جیگی جیگی ننه خانم



حسین طاهری، غالم رضا جهان پا، کریم جشنی، سّجاد انتظاری، 
کوروش خلیلی پور، محّمد اسالمی و... به روی صحنه رفتند.

اّما منایش »چولی قزک« به نویســندگی محّمد برومند و 
کارگردانی منیره امیریوسفی از تهران نیز در این جشنواره 
رشکت داشــت. در این منایش از هرنمندان مشهدی چون 
سعید ملک نژاد، سعید امین زاده، شیا عبادی، مژگان 
امیریوسفی، محبوبه پاداش، حدیث آذری- به عنوان صداپیشه 
و عروســک گردان- استفاده شده بود. این منایش که به عنوان 
کاری از گروه تئاتر سیمرغ در بندرعباس به روی صحنه رفت، 
به داستان چوپانی می پردازد که به همراه گله اش به دنبال آب 
می گردد و بعد از مّدتی، با توّسلی که به امام رضا)ع( می کند، 

بارش باران را می بیند. 

در همین سال، پوریا قصابی با منایشنامۀ »حرم عشق 
از ازل تا ابد« از مشــهد توانســت مورد تقدیر عبدالحی 
شاســی و محّمدامیر یاراحمدی - داوران چهارمین جشنوارۀ 

منایشنامه نویسی رضوی- قرار گیرد. 

اّما در این ســال، مشهد در حوزۀ آیین های منایشی رضوی 
تولیدی نداشت و تنها از خراسان رضوی، تعزیۀ »قلمدان های 
مرّصع« به کارگردانی محّمدرضا رجب زاده از کاشمر در 

جشنوارۀ تئاتر رضوی اجرا شد.

در سال 1388 دو مجموعه منایشنامه - دربردارندۀ 12منایشنامه 
از جواد رحیم زاده، حامد امان پور، فرشید متری، محّمد برومند، 
احمد جاهدطلب، قاسم رفیعا و... - با عنوان تئاتر دانش آموزی، 
با مشارکت حوزۀ هرنی خراسان رضوی و حایت سازمان 

فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد به چاپ رسید.

نهم: سال1389 را باید سال بدبیاری تئاتری های مشهد بدانیم، 
چراکه باوجود تولید دو کار تئاتر رضوی خوب، متأســفانه 
جشنوارۀ تئاتر رضوی با جشنوارۀ »حقیقت« که قرار بود اتّفاقی 
مهم در عرصۀ تئاتر کشور باشد، ادغام شد. این جشنواره که با 
اهدافی چون تولید منایش های فاخر دینی، تقویت بنیان های 
تئاتر دینی و استمرار بخشیدن به آن در پیکرۀ تئاتر کشور، 
تأثیرگذاری بر مخاطب و بهره گیری از شــیوه های خاّلقانه و 
نو در ارتقای منایش دینی برگزار شد، نه تنها نتوانست حرکتی 
فراتر از آنچه پیش از آن بود، پدید آورد، بلکه خالءهایی چون 
برگزارنشــدن جشنوارۀ تئاتر رضوی را نیز برای هرنمندان تئاتر 

در پی داشت.

منایش »پدرانه« به نویســندگی آرش عباسی و کارگردانی امیر 
بشیری، از پرافتخارترین منایش های رضوی مشهد در سال 
1389 بــود که حضور پررنگی نیز در رویدادهای مختلف 
تئاتر کشور داشت. از آن جمله می توان به حضور در هفتمین 
جشــنوارۀ رسارسی تئاتر ماه )تهران(، پانزدهمین جشنوارۀ 
رسارسی دانشجویان تئاتری و غیرتئاتری قرآن و عرتت )اراک( 
و چهاردهمین جشــنوارۀ بین املللی تئاتر دانشــگاهیان ایران 

)زنجان( اشــاره کرد که موفّقیت های بسیاری را هم برای این 
تئاتر به همراه داشت. اّما آنچه برای این گروه غرورآفرین بود، 
کسب عنوان برترین منایش ازنظر متاشاگران در طرح 300 اجرا 
در استان خراسان بود. این نکته نشان از ارتباط خوب متاشاگران 

با این اثر داشت.

جواد اشــکذری در نقدی با عنوان »پرسانه در برابر پدرانه؛ 
مدرنیته در برابر سّنت« پیرامون منایش »پدرانه« می نویسد: 
»منایشــنامۀ پدرانه، نوشتۀ آرش عباســی، یک اثر واقع گرای 
اجتاعی است که هرچند با توّجه به مضامینی، خود را به تئاتر 
رضوی نزدیک می کند، اّما تقابل بین دو نســل یا هان تقابل 
سّنت و مدرنیته در بین اعضای یک خانواده را رسلوحۀ تم کار 
خود قرار می دهد؛ به نوعی که متام حرف و حدیث داستان 
عباسی، رفنت یونس به دنیایی نامعلوم و یا بهرت بگوییم به نوعی 
فرار از خود اســت؛ یعنی خودبیگانگی. او در بخشی دیگر 
از مطلب خود می نویســد: »متام کنش و واکنش های منایشی 
پدرانه، بر رس »ماندن و رفنت« و »سیّال بودن و راکد بودن« 
است که در آرزوها، درخواســت ها و نیز نوع نگاه دو نسل 
منایش، خالصه  می شود. مفهوم »پرسانه« در منایش امیر بشیری 
خیلی پررنگ تر از مفهوم »پدرانه« منایشنامۀ آرش عباسی است. 
در منایشنامۀ عباسی، متام موج ها در مسیر ساختار دراماتیک 
در منت، به سمت پدر بوده و در نهایت حق را به پدر می دهد، 
اّما در اجرا، مفهوم به شــکل دیگری تغییر می یابد و به نوعی 
کارگردان با بالتکلیفی یونس و یا بهرت بگوییم یونس ها، حق را 
به خود می دهد که مانند یونس های تکثیرشده فکر می کند.« 
گفتنی است؛ در این منایش سجاد انتظاری، مجید بخششیان، 
امیر بشــیری، محبوبه سلطانی و زهرا ابراهیمی نقش آفرینی 

می کردند.

اّما منایش »ترنج«، نوشتۀ عباس جان فدا با کارگردانی محّمد 
جهان پا، دربارۀ غربت و تنهایی است که به روایت سه زن و سه 
نذر می پردازد. روایت اّول، داستان »مهتاب« است که در انتظار 
کاروان می باشد. روایت دوم، داستان »قاسم« که در تردید رفنت 
به حوزه است و در حرم با »ترنج« آشنا می شود و روایت سوم، 

داستان »ارسالن و جیران«.

منایشنامۀ »ترنج« با توّجه به شش بار بازنویسی، توانست در اجرا 
نظر مخاطب را جلب کند. کسب 30 جایزه در جشنواره های 
مختلف، ازجمله جشنوارۀ ملّی تئاتر بسیج و حضور در بخش 
جشنوارۀ جشنواره های بیست ونهمین جشنوارۀ بین املللی 
تئاتر فجر، از موفّقیت های این منایش به شار می آید. »ترنج« 
در طرح »تئاتر برای مردم« به مّدت یک هفته در تاالر تئاتر 
مجتمع فرهنگی هرنی امام رضا)ع( به روی صحنه رفت و در 
پنجمین جلسۀ نقد کانون منتقدان انجمن تئاتر مشهد، نقد 
و بررسی شد. به نقل از روزنامۀ خراسان، علی حامتی نژاد در 
بررسی منایشنامۀ »ترنج« گفت: »منایش باید در مسیر روایت 
داستان، به وجود آوردن لحظه های دراماتیک را اوّلویت خود 

منایش بچه های بهشت



قرار دهد و اساساً تئاتر امروز در همین مسیر حرکت می کند؛ 
چون متاشــاگر دیگر فرصت اینکه یک منایش را با یک قّصه 
ببیند، ندارد. در خرده داستان هایی که در منای کلّی در یک قاب 
قرار می گیرند و به صورت پازل به هم می چسبند، بزرگ ترین 
اتّفاق، خلق موقعیت اســت، اّما در ترنج، موقعیت خلق 
منی شود و خرده داستان ها فقط داستان را پیش می برند که این 
نقطه ضعف است.« در این منایش، سیدجواد رحیم زاده، محّمد 
بهاران، ندا اسدی، مهسا غفوریان، منیره آالداغی و غالمرضا 

جهان پا ایفای نقش کردند.

در این ســال چهارمین جشنوارۀ تئاتر کودک و نوجوان رضوی 
برگزار شد و تئاتر »همۀ دوستان من«، به نویسندگی و کارگردانی 
محّمد برومند از مشهد در آن حضور چشمگیری داشت. این 
منایش براساس حدیثی از امام رضا)ع( که می فرمایند: »نیمی 
از خرد، دوست داشنت همۀ انسان هاست«، تولید شده است 
و سعی کرده رویکرد متفاوتی نسبت به سال های قبل داشته 
باشــد و عقاید، منش و سیرۀ امام رضا)ع( را از طریق منایش 
به مردم عرضه کند. گروه هرنی ســیمرغ این منایش را با بازی 
باران توسی، شیا عبادی، عطاءاللّه رحمتی، آملا عبادی، محّمد 
زنده دل و پریسا بهزادی به روی صحنه بردند. منایش »همۀ 
دوستان من« در جشنوارۀ چهارم تئاتر کودک و نوجوان رضوی 
موفّق شد در بخش های کارگردانی، عروسک سازی، بازیگری 
کودک، عروســک گردانی و آهنگ سازی رتبۀ اّول و در بخش 
نویســندگی رتبۀ دوم را از آن خود کند. همچنین این منایش 
در سال های 1389 و 1390 در جشنواره های بین املللی معتربی 
چون »دهلی نو«، »بگواینو« و »سارایوو« حضور داشته است.

منایش »شمعی درقاب« به کارگردانی سید جواد رحیم زاده 
نیز در این جشنواره حضور داشته، موفّق به دریافت عناوینی 
چون دوم کارگردانی، اّول بازیگری برای محّمد جهان پا و دوم 
بازیگری برای محّمد اسالمی شد. منایش »قالیچۀ نذری« به 
نویسندگی و کارگردانی مهدی سیم ریز هم به کسب عنوان 

برگزیدۀ طرّاحی صحنه در این جشنواره بسنده کرد.

دهم: سال 1390، منایش »زندگی به مقدار الزم« به نویسندگی 
و کارگردانی مسعود عقلی پیش از آغاز جشنوارۀ تئاتر رضوی، 
به عنوان اّولین منایش در این حوزه، به روی صحنۀ مجتمع 
فرهنگی هرنی امام رضا)ع( رفت و با وجود اینکه شیوۀ 
اجرایی اش مناسب آن سالن نبود، اّما مورد استقبال متاشاگران 
قرار گرفت. »زندگی به مقدار الزم« یک درام اجتاعی اســت 
که داستان زن و شوهری به نام شــاهین و فرزانه را روایت 
می کند. زندگی این زوج به دلیل وجود یک رسی مشــکالت، 
در حال پاشیده شدن است ولی کمک غیرمستقیمی از سوی 

امام رضا)ع( زندگی آنان را پایدار می کند. 

حسام حسنی زاده که نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر مشهد 
است، در یادداشتی برای این منایش نوشته است:  »  داستان 
بسیار ساده بود و زیبایی منت اثر هم در همین سادگی بود 

که به راحتّی حس هم ذات پنداری متاشــاگر را برمی انگیخت 
و همین بود که متاشــاگر که در ابتدای کار با کمی تردید 
می خندید، در نیمه های منایش به راحتّی قهقهه می زد یا 
به عبارت دیگر، فضای ســالن را فراموش می کرد و خودش را 
جزوی از کار می دید. این یعنی یک منایش با ارتباط گیری باال 
که گروه به آن دست پیدا کرده بود.« وی ادامه می دهد: »به 
نظر من شخصیت پردازی ها، منهای قسمت اّول خوب بود و 
اساساً درمورد شخصیت مرد داستان، بین نفهمیدن و خود را به 
نفهمیدن زدن تفاوت اساسی وجود دارد. پس منی توان گفت 
که او شخصیت روشنفکری به لحاظ املان های ارایه شده در 
منایش نبود و مهدی ضیاءچمنی به خوبی به نفهمی زدن خود 
را نشان داد. اگر کمی درمورد پیشینۀ آدم ها بیشرت صحبت 
می شد بهرت بود ولی کمبود آن هم لطمه ای به کار نزد، زیرا هر 
کسی آن را براساس شناخت خود از افراد شبیه مرد منایش یا زن 
منایش که در زندگی روزمره با آن ها مواجه می شود، می ساخت 
و اساساً مگر ما درمورد داستان های مختلفی که به صورت یک 
بــرش در روز به مقدار زیاد می بینیم و گاه هان جا قضاوت 
می کنیــم و بعضاً حکم هم صادر می کنیم، چه قدر اطاّلعات 

داریم؟«

این منایش در معتربترین رویداد تئاتر در حوزۀ رضوی توانست 
به رتبۀ دوم برسد و جوایزی ازجمله دوم نویسندگی و کارگردانی 
و اّول طرّاحی صحنه برای مســعود عقلی، سوم بازیگری مرد 
برای مهدی ضیاءچمنی و اّول بازیگری زن به صورت مشــرتک 

برای فاطمه توانا را به ارمغان بیاورد.

همچنین منایش »زندگی به مقدار الزم« از استان خراسان 
رضوی به همراه »سنگ بست« به نویسندگی و کارگردانی 
محّمدمهدی خامتی، به عنوان آثار برگزیدۀ هشتمین جشنوارۀ 
تئاتر رضوی به جشنوارۀ صاحبدالن معرّفی شدند. خامتی که در 
این رویداد، نویسندگی و نیز کارگردانی سوم را از آن خود کرده 
بود، در »سنگ بست« به موضوع تالش زنی به نام »شیرین« 
می پردازد که همرسش به واسطۀ تصادف در منطقه ای به نام 
»سنگ بست« در نزدیکی مشهد، یک نفر را کشته و در زندان 
به رس می برد و شیرین در راستای همین تالش برای آزادی 

شوهرش از زندان، به امام رضا)ع( متوّسل می شود و...

در منایش »سنگ بســت« محّمد الهی، شهره مکری، غالمرضا 
عارف نژاد، احمد طاهونچی، راضیه ایرانی، کریم جشنی، عباس 
کاظمیان و بازیگر خردسال عرفان حسن زاده، به ایفای نقش 
پرداختند که شــهره مکرمی عنوان اّول بازیگری زن و مهدی 
حسنی عنوان بهرتین موسیقی هشتمین جشنوارۀ تئاتر رضوی 

را به دست آوردند. 

گفتنی است؛ در این جشنواره 179 اثر از 27 استان به دبیرخانه 
رســیده بود که در ابتدا 45 اثر در مرحلۀ بازبینی انتخاب 
شد و در نهایت از این تعداد 8 گروه به مرحلۀ نهایی رسید. 
برگزاری کارگاه های آموزشی، جلسۀ نقد و بررسی آثار به اجرا 

منایش زنان نوغان



درآمده در جشنواره و نیز برگزاری منایشگاه عکس تئاتر از آثار 
منایشی که در جشنواره های قبلی به اجرا درآمده بود، از دیگر 

برنامه های این دوره از تئاتر رضوی بود.

اّما تولیدات و نیز اجرای منایش های مشهدی در حوزۀ تئاتر 
رضوی به این دو تئاتر ختم نشد و دو منایش »عکاس خانه« و 
»بّچه های بهشت« نیز در پنجمین جشنوارۀ ملّی ضامن آهو در 

بندرعباس به روی صحنه رفت.

»بّچه های بهشت« که شش جایزه در این جشنواره کسب کرد، 
در رابطه با زندگی فالگیری است که در یکی از خیابان های 
منتهی به حرم فال حافظ می گیرد و در فضایی ســورئال با 
مرغ های عشق خود رابطه ای خاص دارد و با آن ها صحبت 
می کنــد. با ورود دخرتی ناشــناس به فضای منایش، الیه هایی 
از زندگی گذشتۀ فالگیر روایت می شود و ماجراهای مختلفی 
اتّفاق می افتد. این منایش توانست در پنجمین جشنوارۀ ملّی 
ضامن آهو، جایزۀ اّول بهرتین بازیگری مرد توّســط حسین 
طاهری، مقام دوم بازیگری زن توّسط سحر حسن زاده، جایزۀ 
اّول بهرتین طرّاحی صحنه توّســط لیــال بحری، جایزۀ بهرتین 
طرّاحی لباس توّسط هانیه بنکداران و جایزۀ سوم نویسندگی 
و کارگردانی توّسط مهدی سیم ریز را به خود اختصاص دهد. 
»بّچه های بهشت« برای ردۀ سّنی نوجوانان و با حایت 
مؤّسسۀ آفرینش های هرنی آستان قدس رضوی تهیه شده بود.

در این جشنواره که دوازده منایش از استان های تهران، خراسان 
رضوی، همدان، مازندران و هرمزگان به روی صحنه رفت، منایش 
»عکاس خانه« از دیگر منایندگان مشهد توانست جواز حضور 
در سی امین دوره از جشنوارۀ بین املللی تئاتر فجر را به دست 
آورد، اّما به دلیل حذف بخش جشنوارۀ جشنواره ها، از اجرا در 
این رویداد مهم محروم شد. »عکاس خانه« به اعتبار رأی حسن 
دادشکر، علی رضایی و ایرج محّمدی، به عنوان اعضای هیأت 
داوران، توانست جوایزی چون طرّاحی صحنه برگزیده توّسط 
میثم نویریان، پوســرت و بروشور برگزیده توّسط علی کرامت، 
بازیگری دوم مرد توّسط غالمرضا جهانپا و نیز منایشنامه نویسی 
دوم و کارگردانی اوّل توّسط سیدجواد رحیم زاده را به دست 
آورد. همچنین بنا به پیشنهاد هیئت داوران جشنواره، از جواد 
محّمدزاده پیشکسوت تئاتر مشهد، در منایش »عکاس خانه«، 
تقدیر به عمل آمد و لوح تقدیری نیز به ســیدیحیی موسوی، 
آهنگساز منایش »عکاس خانه« اهدا شد. در این منایش که جواد 
محّمدزاده، ســجاد انتظاری، غالم رضا جهان پا، محّمد بهاران و 
عرفان و یزدان کاظمی بازی می کردند، داستان پرسبّچه ای به 
نام »غالمرضا« روایت می شود که در عامل کودکی و با اشتباهاتی 
که در ذهنش نســبت به نذر دارد، با امام رضا)ع( قهر می کند 
و اتّفاقاتی که در گذشته و آیندۀ این پرسبّچه رخ می دهد، 

داستان منایش »عکاس خانه« را شکل می دهد.

همچنین منایش »مسافران« نوشته محّمد رحانیان، در این 
سال به کارگردانی محمود کریمی خوانش شد و توانست در 

هشتمین جشنوارۀ منایشنامه خوانی بدرخشد و جوایزی ازجمله 
بازیگر برگزیدۀ مرد )سعید توکلی(، بازیگر برگزیدۀ زن )سپیده 
کاللی(، آهنگساز برگزیده )هادی کسایی( و کارگردان برگزیده 
)محمود کریمی( از نگاه منتقدان؛ و همچنین بازیگر ســوم 
مرد )سعید توکلی(، بازیگر دوم زن )سحر رضوانی(، موسیقی 
برگزیده )هادی کسایی(، تقدیر از کارگردانی )محمود کریمی( 
و خوانش برگزیده ازنظر داوران جشنواره را کسب کند. 
همچنین این خوانش در نخستین جشنوارۀ منایشنامه خوانی 
رضوی هم به روی صحنه رفت و توانست به عنوان اثر مطلق 

برگزیدۀ جشنواره معرّفی شود.

همچنین منایشنامۀ »ترنج« نوشتۀ عباس جانفدا که در سال 
1389 توّسط حوزۀ هرنی خراسان رضوی منترش و رومنایی شد، 
توانست در ششمین جشنوارۀ ادبیّات منایشی قزوین، موفّق به 

کسب رتبۀ اّول شود. 

اّما در آذرماه 1390، منایش »به آسان نگاه کن« به نویسندگی 
و کارگردانی محّمدمهدی خامتی در تاالر قشقایی- از تاالرهای 
مجموعه تئاتر شهر تهران- به روی صحنه رفت تا از معدود 
منایش های مشــهدی باشد که با موضوع رضوی در پایتخت 
اجرا گردیده اســت. این منایش که از آثار برگزیدۀ سال های 
گذشتۀ جشنوارۀ رضوی بود، در حالی به روی صحنه رفت که 
اجراهای خود را به انوشیروان ارجمند، پیشکسوت تئاتر مشهد 
تقدیم کرده بود. مهدی نصیری در نقدی به منایش »به آسان 
نگاه کن« با عنوان »ملودرام مذهبی« نوشته است: »برخی از 
منایش های دینی ایرانی مثل منایش »به آسان نگاه کن« در 
تالش برای خروج از کلیشه ها و نزدیک شدن به دنیای امروز 
مخاطبان و در برگرفنت وسعت بیشرتی از مخاطبانی است که 
در تالش بوده اند تا زمان روایت داستانشان را به امروز و زمان 
زندگی مخاطبانشان نزدیک تر کنند. اّما همین منایش ها هم با 
وجود متایل به داشنت مخاطبان بیشرت، در اسارت محدودیت ها 
و کلیشه های دیگری گرفتار آمده اند. شاید مهم ترین راهکار 
گریز از این کلیشــه ها و تکرارها، در وهلۀ نخست آگاهی و 
ارشاف نسبت به شعارها و مؤلّفه های تکراری باشد. مسلاً 
متاشاگر در مواجهه با یک جریان منایشی به دنبال کشف 
ناشناخته ها و درگیر شدن با ندانسته های داستانی است.« 
این منایش در دی ماه سال گذشته در کشورهایی چون ترکیه 
و اتریش نیز به روی صحنه رفت و فیلم مســتند اجراهای آن 
در وین به نویســندگی هادی مظفری و کارگردانی مسعود 
توّجهی ساخته و در سال 1391 – در نشست شهردار مشهد با 

هرنمندان تئاتر مشهد- به منایش گذاشته شد.

اّما در آخرین ماه از آخرین سال دهۀ هشتاد، منایشی با عنوان 
»راه رفنت روی ابرها« به کارگردانی احســان روحی در پنجمین 
جشــنوارۀ تئاتر دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی منطقۀ 9 به 
میزبانی واحد مشــهد به روی صحنه رفت و توانست جوایزی 
را هم از آن خود کند. این منایش به موضــوع دو زوجی 

منایش بچه های بهشت



می پرداخت که یکی از آن ها به خاطر رسطان، عالقه ای به بّچه 
ندارد و تن به سقط جنین می دهد و دیگری از اینکه بّچه دار 
منی شــوند، به شّدت ناراحت است. داستان این دو زوج جوان 
با یک نقطه - مرد تروریست که ما مدام صحبت های او را با 
زنش سپیده می شنویم- وصل می شود. داستان منایشنامه »راه 
رفنت بر روی ابرها« از کَل کَل های این دو زوج آغاز می شود و 
بــا توّجه به بار اطاّلعاتی که در حدود 20 دقیقۀ اّولیۀ منایش 
به مخاطب می دهد، خوب هم پیش می رود و متاشاگر را 
هم با داستان خود پیش می برد، اّما از آن به بعد در مسیر 
زیاده گویی ها و بیهوده گویی ها می افتد. حضور آن ها در حرم و 
راز و نیازشان در حرم امام هشتم، منایش را تا حدودی به سمت 
کلیشه های رایج و نیز شعارزدگی نزدیک می کند و در نهایت با 

یک انفجار به پایان می رسد. 

سید جواد اشکذری در نقدی با عنوان »راه رفنت بر روی 
لبه های تیز تیغ« در بولنت این جشنواره می نویسد: »دربارۀ 
انفجار جمعۀ خونین حرم امام رضا)ع( در حوزۀ تئاتر رضوی در 
این چند سال اخیر منایش های بسیاری به روی صحنه رفته و هر 
یک از زوایای مختلفی به این فضا پرداخته اند که از آثار شاخص 
می توان در مشهد به تئاتر »عاشقستان« و در کشور به »مردود 
خرداد« اشاره کرد ولی هرکدام فقط به روایت تاریخی از این 
انفجار نپرداخته اند بلکه تحّول روح و روان دینی و انسانی 
آدم ها را در بسرت این اتّفاق به منایش گذاشته اند.« منایش »راه 
رفنت بر روی ابرها« توانســت از این جشنواره، جایزۀ طرّاحی 
صحنه و نیز کارگردانی دوم را توّســط احسان روحی، جایزۀ 
دوم بازیگری به صورت مشرتک توّسط سعید صادقی و جالل 
کریم زاده و نیز جایزۀ اّول و سوم بازیگری به ترتیب توّسط 

زهره بهادری و مهشید رشیفی را از آن خود کند. 

***
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