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توسط شهرداري ناحيه 9صورت گرفت

آسفالت معابر محوطه
مجتمعهاي علوم پزشكي

مهمان هفته
مح��دوده مجتمعه��اي علوم پزش��كي روكش آس��فالت ش��د .به گزارش
خبرن��گار همش��هري محل��ه ،واح��د عم��ران ناحي��ه پ��س از بازدي��د
كارشناس��ان خ��ود ب��راي س��هولت ت��ردد ش��هروندان و ايج��اد امنيت،
محدوده مجتمعهاي علوم پزش��كي با  20تن آس��فالت روكش آس��فالت

گفتوگو با «پري صابري» ،نويسنده و كارگردان
هممحلهاي كه اين روزها تئاتر «مرغ باران» او در تاالر وحدت
روی صحنه رفت

خودم را مديون فرهنگ
كشورمميدانم
احمد رضا حجارزاده

«پري صابري» نيازي به معرفي ندارد ،چون هر فردي كه اندكعالقهاي به هنر و فرهنگ اصيل و غني
ايرانزمين داش�ته باشد ،بيشك نام او به گوشش آش�نا خواهد بود؛ بانوي هنرمندي كه با آثار بزرگ و
باشكوهش در عرصه هنر نمايش ،همواره نام و ميراث ملي بهجامانده از اديبان ،مشاهير و شاعران كهن
پارسي را زنده كرده است .او در آستانه ورود به هشتمين دهه عمر همچنان پر از انرژي و انگيزه براي كار
كردن براساس متون شاهنامه است .اين روزها اگر به تاالر وحدت سر بزنيد ،شاهد نمايش «مرغ باران»
به نويس�ندگي و كارگرداني اين هنرمند هممحلهاي خواهيد بود .در گفتوگويي كه ش�ب پيش از آغاز
اجراي نمايش با صابري داشتيم« ،جهانگير كوثري» كه تهيهكنندگي «مرغ باران» را برعهده دارد ،حضور
داشت و گاهي نظرات كوتاهي در پاسخ به پرسشها ارائه ميكرد .آنچه ميخوانيد حاصل همنشين پاي
صحبتهاي دلنشين اين كارگردان است.
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ك��رد .همچني��ن ب��ه همت واح��د ترافيك ناحي��ه 9 ،بش��كه ترافيكي در
خروج��ي خيابان ايثار ش��مالي ب��ه بزرگراه يادگار امام(ره) نصب ش��د.
اي��ن اقدام براي افزايش زيبايي منظر ش��هر و تأمين امنيت ش��هروندان
انجام شده است.

خانم صابري! شما ساكن شهرك قدس
هس�تيد ،ولي این ش�هرک امکانات فرهنگی
زیادی ندارد .اینطور نیست؟
بل��ه! م��ن س��اكن ش��هرك غ��رب هس��تم اما
هرگ��زكاري در محل س��كونتم انجام ن��دادهام .در
صورت��ي كه با توج��ه به جمعيت باالي��ي كه آنجا
زندگي ميكنند ميتوانست يك سالن بزرگ داشته
باش��د .البته معموالً كس��اني كه به تئاتر عالقهمند
هستند به تماشاي برنامههايم ميآيند ،ولي ميتوان
س��النها را گسترش داد تا افراد بيشتري بتوانند از
اين برنامهها استفاده كنند.
گويا در منطقه ما اص ً
ال سالن تئاتر براي
استفاده مردم منطقه وجود ندارد!
يك س��الن كوچك در فرهنگس��راي ابنس��ينا
هست ولي براي اين خوب است كه جلسات درباره
تئاتر در آنجا تشكيل شود .نميتوان آنجا تئاتر اجرا
ك��رد ،چون س��النش خيلي كوچك اس��ت و براي
اينكهكاري در آنجا اجرا شود زمينه و امكانات الزم
را ندارد.
با اي�ن وجود چرا اين منطق�ه را براي
س�كونت انتخاب كردي�د .ش�ايد در مناطق
مركزي شهر تهران ساكن ميشديد براي شما
راحتتر بود؟
حدود  35س��ال پيش كه ش��روع ب��ه فروختن
زمينه��اي ش��هرك غ��رب كردند ما آنج��ا زمين
خريديم؛ قدرتمان نميرس��يد زمينهاي آنچناني
بخريم .همه ميگفتند شما رفتيد در بيابان زندگي
ميكني��د .ش��هرك غربي وجود نداش��ت .تمام آن
منطقه تپه ماهور بود و ما جزو اولين س��اكنان آنجا
بوديم .من از ش��هرك غرب خيل��ي راضيام ،براي
اينكه الگوي شهرسازي داشت؛ يعني ماكتي داشت
كه خارج از آن نميتوانس��تند بسازند .همه را وادار
ميكردند كه زمين خريداري شده بايد قبل از چهار
سال ساخته شود .به ش��وهرم ميگفتند «زنش را
ب��رده در بيابان!» اآلن آن بيابان منطقه س��وگلي
ش��هر تهران ش��ده اس��ت .خيابانهاي شهرك
پهن اس��ت .وقتي به خيابانهاي الهيه ميروم،
فك��ر ميكنم چقدر اين خيابانها تنگند .آدم
احساس دلتنگي ميكند.
پس از محل سكونتتان راضي
هستيد؟
بله! آنجا همه چيز فراهم اس��ت .شايد
مراكز ب��راي خري��د آذوقه كم باش��د ولي
همه چيز هس��ت .خوبي شهرك آن است كه
خيابانهايش پهن است و احساس خفقاني را كه
مث� ً
لا در محلهاي مثل الهيه داري��د ،اينجا نداريد.
فقط اگر ش��هرداري يك تاالر بزرگ شبيه به تاالر
وحدت در شهرك غرب بسازد ،ديگر هيچ مشكلي
نداريم.
چرا سراغ متن «مرغ باران»رفتيد؟
دغدغ�ه پرداخت�ن ب�ه اي�ن مس�ائل در
كارهايتان از كجا ناشي ميشود؟

م��ن سالهاس��ت روي متون كه��ن و دادههاي
فرهن��گ ايران��ي كار ميكن��م .ش��اهنامه يكي از
دادههايي است كه تاكنون 5نمايشنامه از آن نوشته
و روي صحن��ه بردهام« .بيژن و منيژه»« ،رس��تم و
س��هراب»« ،سوگ سياوش»« ،هفتخوان رستم»،
«رستم و اسفنديار» و اين ششمين كار است .متن
«مرغ باران» را حدود 6سال پيش نوشتم كه خيلي
وقت گرفت2 .س��ال روي آن كار ميكردم ،اين كار
برگرفت��ه از قصه جمش��يد و ضحاك اس��ت كه به
ش��اعران معاصر و در نهايت نيما ميرسد .شاعران
خانداني به هم پيوسته هستند .نيما دور از فردوسي
نيس��ت .فردوس��ي هزار س��ال پيش اين قصهها را
نوش��ته ولي امروز كه از نيما كمك ميگيرم تا درد
دل نهفت��ه آدمهاي رنجكش��يده را بگويم ،ميبينم
بهت��ر از او كس ديگري را ندارم .اين اثر كوالژي از
شاهنامه و شاعران معاصر ايران شد .افرادي كه كار
را ديدهاند ميگويند كوالژ خوبي است .تالش كردم
نمايشم را به سمت اپرايي كه مربوط به آب و خاك
ما باشد ،پيش ببرم.
البته! ما تا امروز اپرا به ش�كل مرسوم
آن نداشتهايم!
اپراي مذهبي داريم .تعزيه اپراي ماست و الگوي
بس��يار پرقدرتي هم هست .ميخواس��تم در جوار
تعزيه ،اپرايي بسازم كه فقط با مضمونهاي مذهبي
كار نكند .با حماس��ه و عرف��ان كار كند .اين كار را
سالهاست خودم تكوتنها ش��روع كردهام؛ هزينه
اپرا بسيار س��نگين است؛ تا جايي كه توانستم اين
كار را انجام دادم .اين بار آقاي كوثري ،تهيهكنندگي
نمايش را برعهده گرفت و كار راحتتر انجام ش��د.
اين متون ادبي و نمايشها ،سرمايه ملي ما هستند.
من خ��ودم را طلبكار نميدانم بلكه خود را مديون
فرهنگ اين مملكت ميدانم.
آيا به دليل اهميت اسطورهها و ادبيات
و آش�نايي مردم با آنها ،سراغ چنين مباحثي
در هنر نمايش رفتيد يا دغدغهتان بود؟
من سالهاست روي شاهنامه متمركز شدهام.
ش��ما هر وقت آنها را ميخوانيد مثل اقيانوس��ي
است كه در آن ش��نا ميكنيد و هرگز به عمقش
نميرس��يد .هميش��ه نكته نهفتهاي هس��ت كه
هر بار براي ش��ما روشن ميش��ود .اين خاصيت
آدمهاي بزرگ اس��ت .نويسندگان بزرگ هميشه
ج��ا ميدهند كه ش��ما در اقيانوس ش��نا كنيد و
محدودتان نميكنند .من به اين نتيجه رسيدهام
ك��ه بايد خ��ودم را پي��دا كنم .نه اينك��ه فقط از
گذشته صحبت كنم .گذشته به من متصل است.
من از گذشته خودم بريده نيستم .اين گذشته با
من ميآيد و چه خوب كه آن را بشناس��م.
هيچوقت در نمايشهايتان به مسائل و
مشكالت روز جامعه هم پرداختهايد.
ش��ما وقت��ي حاف��ظ ميخوانيد مش��كالت آن
دوره و اي��ن دوره را در آن ميبيني��د .حافظ را من
ننوشتهام؛ يا فردوسي وقتي درباره خود بزرگبيني

