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کتاب »شازده کوچولو« همه نوع قشری را دربرمی گیرد؛ فکر 
می کنید داستان »شازده کوچولو« در حال حاضر چه جاذبه و 
پیامی برای کودک و نوجوان ما دارد که آن را برای اجرا انتخاب 

کردید؟
»شــازده کوچولو« جزو بزرگ ترین متون ادبی دنیاست و در 

همه جای دنیا مقاله های بسیار متعددی درباره اش 
چاپ شده است. من از آقای بهرام جاللی پور به 

ســفارش خودم خواهش کرده بودم با توجه 
به متن کتاب بــرای ما یک نمایشــنامه 

بنویسد. ما در جهانی زندگی می کنیم 
که سراسر تنهایی است چه در جامعه 
خودمان و چــه در جامعه جهانی، 

زیاد فرقی ندارد و این تنهایی، تنهایی 
انسان هاست و همه دنبال یک دوست 

می گردند تا از تنهایــی رهایی پیدا کنند. 
این بزرگ ترین و یا حداقل ترین پیامی است 

که »شــازده کوچولو« به دنبال خودش دارد. 
ما هر هویت و چیزی کــه در پیرامونمان داریم را 

نمی بینیم و قدرشناس آن نیســتیم. بچه ها باید بیاموزند که 
قدر تک تک چیزهایی که در اطرافشان هست را بدانند، حاال 
این می تواند یک از خانواده کوچک گرفته تا دوست و آشنایان 
باشد. آدم ها قدر چیزهایی که دارند و برایش وقت می گذارند 
را بایــد بدانند و آگاه باشــند که در مقابــل چیزهایی که در 

اطرافشان هست دارای مسئولیت هستند.
»شــازده کوچولو« کتابی ســورئال است، 

چه تغییراتــی روی کتاب انجام شــد تا 
موضوعاتش برای کودکی که نمایش را 

می بیند، ملموس شود؟
مضمون »شــازده کوچولو« گروه 

ســنی ندارد نه این کــه تئاتر گروه 
سنی نداشــته باشــد، ما دارای گروه 

سنی مختلف هستیم به دلیل این که دایره 
ســنی لغت بچه ها در ســنین خردسالی با 

کودکی و نوجوانی متفاوت است و طبیعتا درک 
مطلب شان نیز تفاوت دارد. راهکاری که گروه برای 

»شازده کوچولو« در نظر گرفت و یا رعایتش کرد این بود که 
بتوانیم تئاتری خوب برای بچه ها داشــته باشیم؛ تئاتری که 
طراحی صحنه مناسب، انتخاب متن، گریم، شعر، موسیقی، 
نورپردازی، بازی و بازیگری حتی عروســک گردانی مناسب 

داشــته باشــد. اگر یک کارگردان بخواهد کار 
حرفه ای بکند تا مخاطبش را بشناسد و به آن 

احترام بگذارد باید ایــن موارد را به صورت 
تخصصی کار کند. فکر می کنم وقتی یک 

کار همه این موارد را به خصوص برای 
کودک و نوجوان رعایت کند طبیعی 
است که به صورت نســبی می تواند 

کار موفقی باشــد و می تواند بازخورد 
خوبی داشته باشد. معتقدم زمانی که این 

موارد را رعایت کنیم به مخاطبمان احترام 
می گذاریم، این احترام دیده می شــود و پاسخ 

کتــاب »شــازده کوچولو« اثــر آنتــوان دوســنت اگزوپــری، شــاهکاری اســت کــه نســل های مختلــف آن را خوانده انــد و در ایران 
نیــز طرفــداران زیــادی دارد. آناهیتــا غنــی زاده کارگــردان کــودک و نوجــوان تئاتــر اســت کــه ایــن روزهــا »شــازده کوچولو« 
را در فرهنگســرای ابن ســینا بــه اجــرا می بــرد. گفت وگویــی که بــا آناهیتــا غنــی زاده انجــام داده ایــم کــه در ادامــه می خوانید.

دالرام صادقی

گفت و گو

این احترام یعنی توجه به مخاطب.
با توجه بــه این که کودکان بیشــتر جذب 

موسیقی می شــوند، موسیقی در نمایش 
»شازده کوچولو« چه کارکردی دارد؟
موسیقی یک کار بســتگی دارد که 
شــما برای چه گروه 

ســنی کار را روی 
ببریــد.  صحنــه 

طبیعتا موســیقی، 
ترانه سرایی و اشعار 

باید برای یک گروه 
سنی مناسب باشد و 

حتی متنی که بــرای آن انتخاب 
می شــود و براساس آن شــعر گفته 
می شــود. موســیقی کــودک خودش 
شــخصیتی دارد و تخصصی پشتش است 
همان طور که بگوییم یک نویســنده کودک 

چــون مخاطبش را می شناســد 
باید بر آن اســاس متنش را نــگارش کند. 

باید طراحی صحنه مناســبی که مرتبط 
با آن موضوع اســت، انجام شود. برای 

مثال اگــر بخواهیم بــرای نوجوان 
طراحی صحنه کنیم 

طبیعتا یک طراحی 
صحنه پخته تری و 

اگــر بخواهیم برای 
کــودک طراحــی 

داشــته  صحنــه 
باشیم متفاوت است، 

رنگ آمیــزی و حتی مــوادی که 
اســتفاده می کنیم، مهم هستند. با 
توجه به این که مخاطبمان را بشناسیم 
همه چیز ســر جای خودش قرار می گیرد 

بنابراین موســیقی همان طور 
است. چون موسیقی خیلی مهم 

اســت باید با مضمون و متــن هماهنگی 
داشته باشد همان طور که شعر و طراحی 

صحنه هماهنگی دارند و همه این ها 
را باید در نظر گرفت. در تعدادی از 
کارهایمان از خانم 

آزاده فرهنگیان که 
در شعر با ایشان کار 

می کنیــم خواهش 
کردیم کــه زحمت 

سرودن اشــعار کار 
را بکشــند. ترجیع بندی هایی را 
برای پیوند صحنه هــا داریم، درواقع 
تفاوت کارمان این بود که به هیچ وجه 
صحنه را تاریک نمی کنیم. معتقدیم همه 
عزیزانی که در صحنــه فعالیت می کنند چه 

آناهیتا غنی زاده در گفت وگو با »صبا« : 

پشــت صحنه چه روی ســن، از یک مرتبه ای 
برخوردارند و در دو کار اخیرمان این را رعایت 
کردیم چه نمایش »الکــی عجق وجق« 
و چه »شــازده کوچولو« که بچه های 
صحنه حضور دارند و دیده می شوند، 
نور نمی رود و ما تغییــر صحنه  را 

بدون رفتن نور شاهد 
هستیم. در آن فاصله 

یکی از بازیگرها و یا 
چند تا از بازیگرها بنا 

بر فراخور ترجیع بند 
را با بچه ها می خوانند 
و خوشــبختانه پاسخ خیلی خوبی 

گرفتیم یعنی در آن زمــان که تغییر 
صحنه اتفاق می افتد مشــارکت بچه ها 

با یکی از بازیگرها باعث می شــود که آن ها 
لحظه به لحظه با ما باشــند و هیچ لحظه ای 

نیســت که ما مخاطب را به دلیل 
تغییر صحنه از دســت بدهیم چون »شازده 
کوچولو« تعدد صحنه هایش بســیار زیاد 
است و بچه ها در این نمایش مشارکت 

دارند.
کودک امروز با نســل  و دهه های 

قبل تفــاوت زیادی 
کرده اســت؛ از نظر 

شــما ســازندگان 
نمایش های کودک 

و نوجــوان چه کار و 
فعالیت هایی باید انجام 
دهند تا نیازهای کودک امروزی را 

در قالب نمایش بگنجانند؟
چون خودم کار آمــوزش با بچه ها انجام 

می دهم و دغدغه ام هســت و مــا آکادمی 
تخصصی و هنری راما را داریم، 

در آن جا بــا گروه های ســنی 
مختلف کار می کنیــم و هم پرورش مربی 
بــرای نمایش خالق انجــام می دهیم. 
معتقدم دوســتانی کــه کار آموزش 
انجام می دهند می توانند موفق تر 

در کار اجرایی عمل 
کنند به دلیل این که 

مخاطــب امــروزی 
می شناســند.  را 

بزرگ ترین آســیبی 
کــه می بینیــم این 
اســت که ما مخاطب امروزمان را 

نمی شناسیم و برای شناخت مخاطب 
امروز الزم اســت کار پژوهشی و آماری 

انجام شــود. حتی بدانیم که گروه ســنی 
که با آن مواجه هســتیم دغدغه  واقعی شان 

چیست. بنابراین اگر در جریان باشیم و مخاطبمان را بشناسیم 
که یکی از راه ها کار آموزش با گروه ســنی مختلف اســت و 
تجربه به من ثابت کرده بســیار می تواند کمک کند. واقعیت 
این است که ما دغدغه و مشکالت مخاطبمان را نمی شناسیم 
و هنوز در دهه های قبل ســیر می کنیــم. وقتی که مخاطب 
امروزمان را بشناســیم باعث می شود که دغدغه 
آن را بدانیم و کار را بــرای او به صحنه ببریم. 
یادم هســت که در کار »الکی عجق وجق« 
آقای مجد »روان شناس« کار ما را دیده 
بودند و بسیار معتقد بودند این کار را 
باید در مدت شش ســال، در همه 
جای ایران نمایش داده شود، از این 
منظر که در ارتباط با هویت، مسئله 
و هویت شناسی صحبت می کند. ایشان 
معتقد بودند که االن دغدغه و مسئله چه 
والدین چه مخاطبانی کــه کودک و نوجوان 
هستند مســئله بی هویتی اســت و چقدر یک 
اجــرا می تواند کمک کنــد. بنابراین خیلی خوب اســت که 
ما کمی جامعه شناســی بلد باشــیم و از جامعه مان شناخت 
داشته باشیم و همین طور روان شناســی کودک نیز بدانیم. 
ما هم باید خودمــان را به روز کنیم تا بتوانیــم ارتباط برقرار 
کنیم. به هرحــال ما یک هنرمندیم و هنرمنــد یک وظیفه و 
رسالتی دارد و عالوه بر این که کارش دارای پیام و 
متناسب باید باشد خیلی خوب است که کمی 
پیشــرو نیز باشــد. اکنون دغدغه هایمان 
در جذب مخاطب در ســالن هایی که 
اکنون اجرا می کنیم هم همین است 
برای این که وقتی دوســتان برای 
تبلیغات نمایش بــه مهدکودک ها 
و مراکز رفتند، آن ها گفتند متاسفانه 
آن قدر این ســالن ها کارهای نامناســب 
آورده اند که اصال رغبت نمی کنند کاری را 
ببینند و این صدمه می زنــد. وقتی ما به دلیل 
این که مخاطب را نشناسیم و طبق سلیقه شخصی 
عمل کنیم و اگر خدای ناکرده دانشش را نداشته باشیم باعث 
می شویم که افت مخاطب داشته باشیم. ما می توانیم به صورت 
غیرمستقیم پیام را به مخاطب برسانیم و اجراهایی را در سالن 
ببریم که کمترین آسیبی به مخاطب بزند به جای 
این که تعداد مخاطب ریــزش کند. وقتی کار 
تخصصی باشــد درواقع به جذب مخاطب و 
دیدن اجرا کمک می کند و این مســئله 
می تواند با حمایت مدیران و مسئوالن 
و متولیان تئاتر کــودک و نوجوان 
صورت گیرد و کارشناسی شود که 
انتخاب مناسب تری برای اجرا در نظر 
گرفته شود. در آخر به عنوان کارگردان 
کار از آقای بهرام جاللی پور و همه عوامل 

بابت زحمت هایشان تشکر می کنم.
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