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جایی برای نمایش ایرانی

مرور

تماشــاخانه ســنگلج؛ گنجینــه امــن
خاطــرات پنــج نســل از هنرمنــدان و
تماشــاگران تئاتــر پــا بــه۵۵ســالگی
گذاشــت .خانــهای مصفــا بــه عطر و
یــاد بــزرگان ایــن هنــر واال کــه بانیان
و صاحبــان ایــن خانهانــد .چــرا کــه
رونــق خانــه از صفای میزبان اســت
و میزبانــان ایــن خانه اگرچــه در قید
حیات نیســتند امــا روح بلندشــان در
فضــای بیغبــار ایــن تماشــاخانه تــا
همیشه زنده اســت و زندگی میکند.
بزرگانــی چــون عــزتاهلل انتظامی،
محمدعلــی کشــاورز ،جمشــید
مشــایخی ،داوود رشــیدی ،جعفــر
والــی و ...که هریک در هنــر و اخالق و
منش واال سرآمد نســل خود و الگوی
نســلهای آینــده بودنــد .روح اســتاد
عبــاس جوانمــرد میهمان تــازه این
ضیافت اســت .چــراغ تماشــاخانه
ســنگلج امــروز و بعــد از  ۵۵ســال
کماکان روشــن اســت و این درخت
تنومنــد همچنان بــارور و چه شــور و
شعفی از این بزرگتر؟ در این خانه به
انتظار آمــدن روزهای بهتر باز اســت
بــه لطــف آمــدگان و رفتگانــی کــه با
هربار حضور در اینجا و نفس کشیدن
در هــوای آن ،گرمابخــش ایــن خانه
بودهاند .بــه امید و آرزوی تــداوم این
مانــدگاری .گنجینــه امــن خاطرات؛
تولد۵۵سالگیاتمبارک.

برش

دیروز و امروز «سنگلج» در گفتوگو با الله تقیان به بهانه  55سالگی اش

تاریخ با شکوه یک تماشاخانه
محسنبوالحسنی
خبرنگار

الله تقیــان کارگردان و پژوهشــگر ایرانی در
رشــته تعزیه و تئاتــر اســت و او را بهعنوان
اولین ارائهدهنــده طرح تهیه پرونده تعزیه
برای یونســکو هم میشناســند .او از همان
ســالهای آغاز به کار تماشــاخانه ســنگلج
در ایــن تماشــاخانه حضور داشــته و امروز
نیــز دغدغــه تماشــاخانهای را دارد کــه بــه
گفتــه خــودش اولین تماشــاخانه و ســالن
اســتاندارد تئاتر در ایران بوده است .تقیان
کــه آثار بســیاری در حوزه پژوهــش تعزیه و
تئاتر نوشته در گفتوگو با «ایران» از دیروز
و امروز تماشاخانه سنگلج میگوید.
ëëشما از چه زمانی کار در تماشاخانه سنگلج
را تجربه کردید؟
در اداره کار گروههــای نمایشــی وجــود
داشــت و ایــن گروههــا بــه نوبــت در
تماشــاخانه ســنگلج کار اجــرا میکردنــد
و مــن هــم اولیــن تجربــهام را در ایــن
تماشــاخانه زمانــی روی صحنه بــردم که
با گروه علی نصیریــان همکاری میکردم
و همــه آن زمــان از احــداث ایــن ســالن
اســتقبال میکردند و خوشــحال بودند که
میتواننــد آثارشــان را در این تماشــاخانه
روی صحنــه ببرنــد چــون ســالن دیگــری
وجود نداشت.
ëëدلیل این استقبال دقیقاً چه بود؟
دلیــل اســتقبال از تماشــاخانه توســط
تئاتریها و البته مردم را به دو نکته بسیار
مهم میتوان مربوط دانســت .یکی اینکه
ســنگلج اولین و شــاید آخرین ســالنی بود
که در ایران با اســتانداردهای کامل ســالن
تئاتــر ســاخته شــد و از طرفــی دیگــر نیــز
وقتــی تصمیــم گرفتنــد ایــن تماشــاخانه
مخصــوص نمایشهای ایرانی باشــد هم

این تماشــاخانه را در مرکز توجه بســیاری
قــرار داد .البتــه بعدهــا نمایشهــای
غیرایرانــی نیــز در ایــن تماشــاخانه روی
صحنــه رفتنــد کــه اکثــراً کارهــای مهــم و
برجســتهای بودنــد و بــه غنــای آثــار بــه
نمایش درآمده در این تماشــاخانه کمک
کردنــد و امــروز شــاید بــا آنچه در گذشــته
بــه داشــتنش افتخــار میکردیــم فاصلــه
گرفتهایــم و متأســفانه بیــراه نیســت اگــر
بگوییم سنگلج از دوران شکوهش فاصله
بسیار دارد.
ëëســنگلجی که امروز میبینید بــا آنچه در
دهههای گذاشــته وجود داشــت چه فرق و
فاصلههایی دارد؟
متأســفانه سالهاســت کــه خــط و مشــی
مشــخصی در تماشــاخانه ســنگلج در
مقایســه با دهههای گذشــته وجود ندارد.
قبــل از انقــاب تکلیــف تماشــاخانه
مشــخص بــود و همانطــور کــه گفتــم
گروههای مشــخص تئاتری وجود داشــتند
که بــه نوبت همه آنها در این تماشــاخانه
نوبــت اجــرا میگرفتنــد و روی صحنــه
میرفتنــد و مردم هم از این آثار اســتقبال
بینظیــری میکردنــد؛ در واقع مشــخص
بــود کــه قــرار اســت ایــن تماشــاخانه چه
مشی و روشی داشته باشد و به چه سمتی
بــرود و از ســوی دیگر هم ،همیــن تکلیف
روشــن ،باعــث میشــد مخاطــب هــم
بدانــد کجا میرود و چــه میخواهد ببیند.
بعدهــا آنقــدر مدیریــت این تماشــاخانه
دستبهدســت شــد کــه تکلیفــش هم به
نســبت همین تغییــر و تحوالت بســیار ،از
مســیری که قرار بــود بــرود دور افتاد .یک
دورهای پیشــنهاد دادیــم کــه تماشــاخانه
بــه آثــار هنــری در قالــب هنرهای ســنتی
اختصاص داده شــود و محلی باشــد برای

ارائــه این آثار نمایشــی که بســتر مناســبی
برای ارائهشــان وجود نــدارد .تا مدتی هم
به این پیشنهاد عمل شد اما بعد از مدت
کوتاهی دوباره رویه سابق را پیش گرفت و
از اجرایــی کردن این پیشــنهاد هم غفلت
ورزیده شد .به هر صورت چیزی که درباره
ایــن تماشــاخانه مهــم اســت یــادگاری
اســت کــه گذشــتگان مــا بهجــا گذاشــتند.
تماشــاخانهای کــه اســتانداردترین
تماشاخانه ما بوده و حاال نیز ما میتوانیم
بــا مدیریــت درســت فرهنگــی آن را بــه
دوران اوجش برگردانیم.
ëëپــس شــما اعتقــاد داریــد که جایــی مثل
سنگلج ،باید اجرای نمایشهای خاصی را
عهدهدار شود؟
ببینیــد در کشــور فرانســه جایــی مثــل
«کمدی فرانس» وجود دارد که مشــخصاً
به یک رویکرد در حوزه نمایش میپردازد
و مخاطبــان خاص خــودش را دارد و آنها
میداننــد اگــر بخواهنــد چنیــن ژانــری را
تماشــا کنند ،میتوانند به این تماشاخانه
برونــد و کیفیــت آثار هم مشــخصاً در حد
اســتانداردی اســت کــه آنها را از تماشــای
یــک نمایــش ناامیــد نمیکنــد .از ســوی
دیگــر اینجــا فقــط بحــث تئاتــر نیســت و
کشــورهای پیشرفته دنیا در کنار همه اینها
به مسأله جذب توریست هم فکر میکنند
و تاریخشان را در معرض تماشای عموم
قــرار میدهند تــا آنها نیز ببیننــد و در کنار
سودآوری اقتصادی ،پویایی و بهروز بودن
این تاریخ را هم تجربه کنند .متأســفانه ما
خیلی راحــت از چنین گنجینههایی غافل
میشــویم و گاهی حتی خودمان خواســته
و ناخواســته ،بــه ویرانــی و فراموشــی آنها
صحــه میگذاریــم و فقــط مثــل شــیوه
رانندگیمــان کــه انــگار مســابقهای اســت

ایران تئاتر

تماشــاخانه ســنگلج ( 25شــهریور قدیم) در حــال حاضر قدیمیترین تماشــاخانه
دایــر در تهران اســت که در محله قدیمی ســنگلج و مقابل پارک بهشــت قرار دارد.
ایــن تماشــاخانه را میتوان نخســتین تماشــاخانهای دانســت که در محله ســنگلج
ســاخته شــده و پذیرای اهالی این محله قدیمی تهران اســت؛ البته در سالهای دور
نیز تماشــاخانهای فصلی در چهارراه گلوبندک وجود داشــته اما تماشاخانه سنگلج
در ادامــه راه «تئاتــر تهران» بهعنوان تماشــاخانهای دائمی و البته بــا ویژگی اجرای
نمایشهای صرفاً ایرانی ،پذیرای تماشاگران این هنر فاخر شده است.
ëëاحداث تماشاخانه
ســال  1343وقتــی بعــد از تــأ ســیس وزارت فرهنــگ و هنــر ،بتدریــج فکــر ســاخت
تماشاخانهای به منظور اجرای آثار تولیدی هنرمندان کشور شکل گرفت که مختص
بــه اجــرای نمایشهــای ایرانی باشــد .درخصوص خریــد زمین این تماشــاخانه دو
روایــت وجــود دارد که روایت نخســت حکایت از ایــن دارد کــه وزارت فرهنگ و هنر
وقت ،این زمین را خریداری کرد و به ساخت این تماشاخانه اختصاص داد .روایت
دوم هــم نقــل میکند که بانویــی ارمنی ،زمین این مکان را بــه وزارت فرهنگ و هنر
هدیه کرده اما طبق بریده جرایدی که از ســال  1343در دست است این تماشاخانه
با هزینه آقای مهندس بابایان ،مدیرعامل شرکت «بهساز نو» ،با مسئولیت محدود
و عضو سندیکای شرکتهای ساختمانی به نشانی تهران کوچه صباح به شماره 46
و به شــماره ثبت  5285بنا شــده و به وزارت فرهنگ و هنر اهدا شده است .زیربنای
این تماشاخانه  1034مترمربع است و آن زمان به نام « 25شهریور» نامگذاری شده
است .کاشیهای معرق سر در نمای بیرونی تماشاخانه هم به ابعاد سه در  14متر،
توســط ســیما کوبان طراحی و گروه کاشیسازی هنرهای زیبای کشور آنها را ساخته و
نصب کردهاند.
ëëافتتاح تماشاخانه و برگزاری نخستین جشنواره نمایشهای ایرانی
ایــن تماشــاخانه روز  18مهرمــاه  1344خورشــیدی ،همزمــان با برگزاری نخســتین
جشــنواره «نمایشهــای ایرانــی» افتتــاح میشــود و زمزمههــای اختصــاص ایــن
تماشاخانه به نمایشهای ایرانی در نهایت به واقعیت تبدیل میشود.
برنامهریزی «نخســتین جشــنواره نمایشهای ایرانی» به گونهای صورت گرفت ه بود
که هر یک از آثار نمایشی شرکت کننده در این جشنواره ،به مدت یک یا دوشب اجرا
شوند ،اما این آثار تا اندازهای قدرتمند اجرا شده بود که بین یک یا دوماه اجرا برای
آنها درنظر گرفته شــد .در این جشــنواره هفت اثر نمایشــی اجرا شد که به ترتیب به
این شرح هستند« :امیر ارسالن» نوشته پرویز کاردان به کارگردانی «علی نصیریان»،
«چوب به دستهای ورزیل» نوشته غالمحسین ساعدی (گوهر مراد) ،به کارگردانی
«جعفــر والــی»« ،کالســکه طالیــی» بــه نویســندگی و کارگردانــی «خلیــل موحــد
دیلمقانــی»« ،مجموعه نمایشهای ایرانی» به کارگردانی «پرویز صیاد»« ،بهترین
بابای دنیا» به نویســندگی ســاعدی و کارگردانی «عزتاهلل انتظامی»« ،پهلوان اکبر
میمیرد» به نویســندگی بهرام بیضایــی و کارگردانی«عبــاس جوانمرد»« ،کوروش
پسر ماندانا» به نویسندگی کورس سلحشور و کارگردانی «رکن الدین خسروی» .بعد
از اجرای اولین جشنواره «نمایشهای ایرانی» ،نمایشهای «امیرارسالن»« ،پهلوان
اکبر میمیرد»« ،بهترین بابای دنیا» اجراهای خود را در این تماشاخانه ادامه دادند.
بلیتهــای آثار این جشــنواره در مراکــز فرهنگی مختلفی به فروش رســید .مراکزی
چون کتابفروشی امیرکبیر ،فروشگاه فردوسی غرفه وزارت فرهنگ و هنر ،مغازه گالو
در خیابان اســتانبول ،فروشــگاه بتهوون در خیابان منوچهری ،انجمن فیالرمونیک
در چهارراه یوسف آباد ،گیشه تماشاخانه و ...قیمت بلیت این آثار  40و  60ریال بود
و بهــای ســری بلیت برای هفت برنامه  210و  350ریــال که برای فرهنگیان تخفیف
پنجاه درصد درنظر گرفته شده بود .با کمی دقت بسادگی میتوان به این مسأله پی
برد که فراگیر بودن غرفههای فروش بلیت آثار نمایشی این جشنواره در سطح شهر
و دسترســی آسان شــهروندان برای خرید بلیت نمایش مورد نظرشان یکی از نقاط
قوت این جشــنواره و یکی از دالیل پر مخاطب بودن آنها نیز بوده اســت .نکته دیگر
درخصوص «تماشــاخانه ســنگلج» اینکه این تماشــاخانه به لحاظ تجهیزات فنی،
نور ،صدا و آکوســتیک ســالن اجرا ،کامالً اســتاندارد بوده و وجود امکانات صحنهای
همچون ســنگردان ،میلههای باال برنده پرده ،دکور و ...این تماشــاخانه را از ویژگی
خاصی برخوردار کرده بود.
ëëهنرمندانواهالیسنگلج
همزمــان بــا آغــاز بــه کار
ســنگلج،
تماشــاخانه
گروههــای نمایشــی کــه در
اداره هنرهــای دراماتیــک
شــکل گرفته بودند ،امکان
پیــدا کردنــد آثار نمایشــی
خــود را در این تماشــاخانه
روی صحنــه ببرنــد .بــه
اینترتیــب ،ایــن گرو ههای
جمشید مشایخی در سنگلج
نمایشــی بــا فراغ بــال و به
صــورت مداوم هر روز بــه تمرین نمایش های موردنظر خود در ســالن های تمرین
ســاختمان اداره هنرهــای دراماتیــک میپرداختنــد و در هــر مــاه یــک اثر نمایشــی
بــرای اجرا در تماشــاخانه ســنگلج آماده میکردنــد .از جمله آنها میتــوان به گروه
«هنــر ملی» به سرپرســتی عباس جوانمــرد« ،مردم» به سرپرســتی علی نصیریان،
«شــهر» به سرپرســتی جعفر والی« ،امروز» به سرپرستی داوود رشیدی« ،جوان» به
سرپرســتی اسماعیل شــنگله و «میترا» به سرپرســتی خلیل موحد دیلمقانی اشاره
کرد .نویسندگان اغلب این آثار نمایشی عبارت بودند از :غالمحسین ساعدی (گوهر
مــراد) ،اکبر رادی ،بهرام بیضایی ،بیژن مفید ،محمود اســتادمحمد ،بهمن فرســی
و ...بودنــد و درمیــان کارگردانهــا نامهایی چــون عباس جوانمرد ،علــی نصیریان،
عــزتاهلل انتظامــی ،داوود رشــیدی ،رکــن الدیــن خســروی ،بهــرام بیضایــی و ...به
چشــم میخورد .صحنه تماشــاخانه ســنگلج ،چه در ســالهای آغازین فعالیتش و
چه در ســالهای پــس از انقالب میزبــان هنرمندان ممتاز و برجســتهای بوده که هر
یــک امروز از چهرههای شــاخص نویســندگی ،کارگردانی و بازیگر تئاتــر ،تلویزیون و
ســینمای ایران به شــمار میروند .افرادی چون :جمشید مشــایخی ،داوود رشیدی،
محمدعلی کشاورز ،عزتاهلل انتظامی ،علی نصیریان ،جعفر والی ،جمیله شیخی،
مهیــن شــهابی ،رقیــه چهــره آزاد ،پرویز فنــی زاده ،محمــود دولت آبــادی ،عنایت
بخشی ،اکبر زنجانپور ،ایرج راد ،محمد مطیع ،ثریا قاسمی ،بهمن مفید ،اسماعیل
داورفر ،اســماعیل محرابی ،ســیاوش طهمورث ،فردوس کاویانی ،خسرو شکیبایی،
یــداهلل شــیراندامی ،بهزاد فراهانی ،سوســن تســلیمی ،پــروز پرســتویی ،اکبر عبدی،
حسن فتحی ،هادی مرزبان ،هما روستا ،آزیتا الچینی ،سیروس گرجستانی ،علیرضا
خمسه ،داود فتحعلی بیگی ،جواد انصافی ،کتایون ریاحی ،مجید مظفر ،عبدالرضا
اکبری ،هدایت هاشمی و...
 ëëمدیران ادوار مختلف تماشاخانه سنگلج
حســینعلی طباطبایــی نخســتین مدیــر تماشــاخانه ســنگلج بــود .طباطبایــی که از
فارغالتحصیــان دانشــگاه تهــران بــود و یــک دوره آمــوزش کارگردانــی در فرانســه
گذرانــده بــود ،ترجمه  40نمایشــنامه فرانســوی را در کارنامه خــود دارد که از جمله
آنهــا میتــوان بــه مکتب بیوههــا اثر ژان کوکتو ،خاموشــی دریــا اثر ژان برولــر و بازی
کشــتار اثر اوژن یونســکو اشــاره کرد .الزم به توضیح است که تماشــاخانه سنگلج در
سالهای پیش از انقالب دارای یک شورای هنری به نام شورای تئاتر متشکل از افراد
متخصــص و صاحبنامی چون عصمت ژانتی ،جالل ســتاری ،علی نصیریان ،داوود
رشــیدی ،عباس جوانمرد و عزتاهلل انتظامی بودند که بر نحوه تولید و ارزشــیابی و
نیز کار گروهها نظارت کامل داشــتند .از دیگر مدیران تماشاخانه سنگلج میتوان به
ســعید بصیریان ،مجید جعفری ،علی حیدری ،محمد صدیقی نژاد ،جواد افشــین
نژاد ،محسن اکبریان ،کیوان نخعی ،محمود فرهنگ ،اتابک نادری ،علیرضا مصلح
تهرانی ،ســید یونس آبســاالن و علی عابدی اشــاره کرد .از این میان ،اتابک نادری و
پریسا مقتدی هر یک در دو دوره مدیریت تماشاخانه را برعهده داشتهاند.

پریسا مقتدی
مدیر تماشاخانه سنگلج

تئاتر معیارها و مؤلفههای
مشخصی دارد و سلیقه
و نظر شخصی در آن
جایگاهی ندارد .این
مؤلفههای تئاتری هم
چیزی نیست که ما
بخواهیم از خودمان
دربیاوریم

بــرای اول شــدن ،در حــوزهای مثــل حوزه
نمایــش هــم خیلیهــا فقــط رســیدن بــه
مسند و صندلی برایشان مهم است و این
موضوع واقعاً دردآور است.
ëëدر این صــورت اصول پذیــرش یا رد یک
نمایش چه خواهد بود؟

من هیچ وقت در شورای نظارت نبودم و
اگر عقیده و نظری داشتم آن را به صورت
مکتوب در مجله نمایش منتشر میکردم
و هیــچ وقــت خــودم را در موقعیتی قرار
نــدادم کــه بگویــم فــان کار اجــرا شــود
و بهمــان کار اجــرا نشــود .چیــز خیلــی
عجیبی هم نیســت .چون تئاتــر معیارها
و مؤلفههــای مشــخصی دارد و ســلیقه
و نظــر شــخصی در آن جایگاهــی نــدارد.
این مؤلفههای تئاتری هم چیزی نیســت
کــه مــا بخواهیــم از خودمــان دربیاوریم،
بلکه دهههاســت که به عنــوان یک دوره
آکادمیک در دانشــگاههای سراسر جهان
و البتــه ایران تدریس میشــود و تنها نیاز
اســت کــه در شــاکله اجتماعــی آن ،یــک
مدیر الیق فرهنگی را در کنار خود داشــته
باشــد تا هر تماشــاخانهای بتواند کارهای
مانــدگاری را در پرونــده خــود ثبــت کند.
اینکــه مدیریــت فرهنگی خوب اســت در
یک نقطه و مســند ثابت باشند تا بتوانند
برنامههای خود را طویلالمدت پیریزی
کنند مســألهای اســت کــه تماماً بســتگی
بــه خــود مدیــر دارد و ویژگیهایــش.
مثــاً بهــروز غریبپــور زمانــی کــه مدیــر
فرهنگســرای بهمن بــود واقعــاً خدمات
بســیار زیادی را ارائه کرد و باعث شد این
فرهنگســرا ،روزگار روشنی را سپری کند و
آیندهاش هم تا حدود زیادی تحت تأثیر
همین دوره شــکوفایی بود .اگر کسی مثل
غریبپــور داشــته باشــیم کــه یــک مدیر
فرهنگی اســت که هم مدیریــت را خوب
میشناســد و هــم فرهنــگ را ،چــرا نباید
اجازه داد که کارش را به صورت مســتمر
انجــام بدهد؛ پس همه موضوع بســتگی
به مدیــر دارد و ظرفیتهــای مدیریتی و
فرهنگیاش.

تماشاخانه سنگلج ،میراث دیروز و قدرشناسی امروزیها

همانطــور کــه تقریبــاً
همـــــــــــــه اهــل تئاتــر
میدانند و میشناسند
تماشــاخانه سنگلج در
جواد انصافی
محلــهای قدیمــی بــه
کارگردان
همیــن نــام واقع شــده
و بازیگر تئاتر
اســت .محلــه ســنگلج
از ضلعجنوبی پارک شــهر خیابان بهشــت تا
بــازار قوامالدوله و از غرب تــا خیابان وحدت
اســامی و  30تیــر و از شــرق تــا خیابان خیام
امتــداد دارد و برخــی نام ســنگلج را دگرگون
شده «سنگرج» دانســتهاند که رج به معنی
ردیف و اصطالح سنگرج مربوط به تقسیم
آب با پارههای ســنگ بوده اســت .در سنگلج
نمایشهای بسیار مهم و البته خاطرهانگیزی
اجرا رفته که حاال به عنوان بخشی از تاریخچه
ایــن تماشــاخانه در یــاد همــه تئاتریهــای
دیــروزی باقی مانــده که خیلیهــای آن را در
دوران جوانی دیدهام« .میراث» و «ضیافت»
بهــرام بیضایــی« ،آی بــا کاله ،آی بــیکاله»
و «دیکتــه» و «زاویه» نوشــتههای ســاعدی و
دو کار پربیننده «شــهر قصه» ســال  1346که
چندین ماه اجرا رفت و «بنگاه تئاترال» علی

نصیریــان ســال  1353رکــورد تمــام تئاترها
را شکســت و ماههــا روی صحنه تماشــاخانه
ســنگلج اجرا رفت .من آن ســالها دانشــجو
بــودم و تئاتر هــم کار میکردم و آرزو داشــتم
در این تماشــاخانه نمایشــی بــه صحنه ببرم
و در کنــار بــزرگان تئاتر همچــون جعفر والی،
عــزتاهلل انتظامــی ،علــی نصیریــان ،پرویــز
فنــیزاده ،فخری خــوروش ،فرزانــه تأییدی،
رضــا کرمرضایــی ،داوود رشــیدی و دههــا
هنرمنــد ارزنده ایــران بیامــوزم .آن زمان نام
ایــن تماشــاخانه  25شــهریور بــود و در آغــاز
گروه هنر ملی به سرپرســتی عباس جوانمرد
کارهای زیبایی به صحنه بردند و بعد ،شــش
گروه دیگر گروه هنر ملی به سرپرســتی بهرام
بیضایی ،گروه تئاتر مردم به سرپرســتی علی
نصیریان ،گروه تئاتر امروز به سرپرستی داوود
رشــیدی ،گروه تئاتر شهر به سرپرستی جعفر
والی ،گــروه میترا به سرپرســتی خلیل موحد
دیلمقانــی و گــروه تئاتر جوان ،به سرپرســتی
اسماعیل شنگله فعالیتهای چشمگیری در
این تماشاخانه انجام دادند.
خــوب به خاطــر دارم کــه در جشــنوارههای
اســتانها که بیشــتر در تماشــاخانه سنگلج

داوود فتحعلیبیگی در حال عکسخوانی خاطرات سنگلج

و تاالر فرهنگ اجرا میشــد ،کارهای بســیار
زیبــا و پــر محتــوا دیــدهام همچــون قلنــدر
خونــه و ماه پلنــگ ایرج صغیری از بوشــهر
و نمایشهایــی از شــیراز ،تبریز ،گــرگان و...
کــه ایــن تماشــاخانه را همیشــه پــر تــاش
و پــر جنبوجــوش میدیدیــم .ســنگلج

ســالها بــا مــن و یارانــم خاطــره دارد و مــا
هم باتماشــاگران خوب این مکان خاطرات
خــوب داریــم و امیــدوارم ایــن تماشــاخانه
همیشه پا برجا و ایستاده باشد و تئاتر ایرانی
تئاتر ملی این مرز و بوم که همان سیاه بازی
است جایگاهی داشته باشد.

ســنگلج همچنین کارهــای زیــادی از داوود
فتحعلیبیگــی در فضــای ســیاه بــازی و
غیــر ســیاهبازی ایرانی بــه خود دیده اســت
و نمایشهــای متعــددی از چهرههــای
درجه یــک دیروزی و امــروزی مثل مرحوم
ســعدی افشــار ،مجیــد افشــار ،داوود
داداشی ،احمد عالمه دهر ،وحید شاهینی،
افشــین هاشــمی ،هدایــت هاشــمی ،داوود
معینیکیــا ،هــادی شــیر محمــدی ،خدایار
کاشــانه ،نســیم تاجیک ،الههپورجمشــید،
مهدی صفارینژاد ،علــی فتحعلی ،بهرام
مســعودی ،علــی یداللهــی و امیــر حســین
انصافــی و امیــدوارم بــاز هــم جوانهــای
بیشــتری را بــه همــراه آثارشــان در ایــن
تماشــاخانه ببینیم و تا ســالیان سال ،چراغ
این تماشــاخانه به لطف میراث دیروزیها
و قدرشناســی امرو زیهــا روشــن بمانــد .از
دیروزیهــا چهرههــای برجســته ،توانمنــد
و پــرکاری در ســنگلج هنرآفرینــی کردهانــد
کــه برخــی از ایــن بــزرگان دیگــر در میان ما
نیســتند اما سنگلج همچنان با یاد و خاطره
آنهــا بــرای دوســتداران تئاتر ایرانــی پابرجا
ایستاده است.

