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جوانه های  امید  در دل کودکان
نمایــش »عموی عجیب بــزرگ کوچک من« این شــب ها در کانــون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان)ســالن 
بوســتان( اجرا می شــود و همراه با پویش »هر شــب یک نویســنده«، میزبان نویســندگانی اســت که مردم آن ها 
را می شناســند و بــا کارهایشــان آشــنایی دارند. ایــن نمایش کــه به موضــوع امیــد و نقــش آن در تحوالت 
زندگی می پردازد برگرفته از داســتان و اشــعار شل ســیلور استاین اســت و گیتا داووی آن را نوشــته و ناصر آویژه 
کارگردانــی کرده اســت. با آویــژه در مــورد ایــن تجربــه اش گفت وگویی داشــتیم کــه در ادامــه می خوانید.

فاطمه رستمی

گفت  و گو

ناصر آویژه؛ کارگردان »عموی عجیب بزرگ کوچک من« از این نمایش به »صبا« می گوید

نمایش »عموی عجیب بزرگ کوچک من« 
برگرفته از داســتان و اشعار شل سیلور 

استاین است. درمورد پیوند این آثار 
خارجی با دنیای کــودکان ایرانی 

بگویید.
گیتا داوودی قصه ای را در مورد 
دختری روایت کرده است که 

دچار اندوه شــدیدی شده است 
و ماجرا به طور کلــی در کتابخانه 

اتفاق می افتد. او قصه های شل سیلور 
استاین را داخل قصه اصلی خودش آورده 

و از آن بهره برده است. ما سعی کردیم اشعار 
و قصه های شل را بخوانیم و ببینیم کدام یک به روند قصه 
اصلی ما که خودمان طراحــی کردیم کمک می کند و به 
شیوه قصه در قصه یا فرم های شــبیه به هزارویک شب 
نزدیکش کردیم. هرکــدام از قصه ها دریچه ای از زندگی 

دختر کوچک داســتان ما را بــاز می کنند 
تا جایی که بــه یک اندیشــه و نگاه تازه 

می رسیم.
با توجه به تحوالتــی که در روحیه، 

آگاهی و عالیق کودک و نوجوان 
امروزی بــه وجود آمــده، در 
کارهایتان چقدر این موضوع 

را لحاظ می کنید؟
من همیشــه از بازخوردی که در 

کار قبلی از تماشاگر می گیرم سراغ 
اثر جدیــدم می روم. بــدون این نگاه، 

نمی توانید کار کنیــد. مخاطبان کودک 
و نوجوان بســیار خالق و پویا هستند. مگر 

می شود این خالقیت را نادیده گرفت؟ برای اجرای نمایش 
مخصوص این گروه سنی باید پژوهش الزم انجام شود و 
باید با خالقیت تمام کار کرد. فکــر می کنم می توان هر 
سوژه ای را با بچه ها مطرح کرد، اما اندازه و بیان موضوع 

مهم است و باید کارشناسی شده باشد و باید 
سواد مخاطب را در نظر گرفت، مثال وقتی 

می خواهیم با یک بچه پیش دبستانی 
در مورد موضوع مرگ صحبت کنیم، 

تا چه انــدازه می توانیم بحث را 
باز کنیم؟ در این شرایط باید 
عینیت را بیشتر در نظر داشت 

و تصویری کار کرد. برای سنین 
باالتر می توان مفاهیــم را بازتر و 

انتزاعی تــر بیان کرد. بیــان برخی 
موضوعات فقط به بزرگ ترها ربط ندارد. 

باید در نمایش به همه سوال هایی که در 
ذهن بچه ها ایجاد می شود پاسخ بدهیم.

همان طور کــه در پوســتر نمایش 
شما هم گفته شــده، تماشاگران 
نمایش های کــودک و نوجوان، 
بچه هــا بــه همــراه خانواده 
هستند. شــما چه تمهیداتی 
اندیشــیده اید تــا نمایش تــان 
برای بزرگ ترها هم جذاب باشد یا 

خانواده ها هم بتوانند از 
بار آموزشی اثر بهره مند 

شوند؟
در گذشته مادربزرگ ها برای همه 

قصه می گفتند و عالوه بر بچه ها 
بزرگ ترها از قصه های او لذت 
می بردند. بیان درســت قصه 

خیلی مهم است 
و قصه گویــی هم 

فوت و فن خودش 
را دارد و بایــد با 

تعلیقــات جذابی 
داشــته باشــد. 

اگر ما همــه ابزارهای مربوط 
به قصه را به درســتی استفاده 
کنیم جذابیت کار بیشتر می شود. 
اســتفاده از فضای فانتــزی در کار 
اهمیت ویژه ای دارد و ما از این عنصر 

اســتفاده کرده ایــم. در 
نمایش »عمــوی عجیب 

بزرگ کوچک مــن« در ابتدای کار 
کتابی داریم که از داخل کتابخانه 

چندین بار بــه زمین می افتد و 
می خواهد روی کتاب خوانی 
تاکیــد کنــد. 

همیــن فانتزی 
ســاده بــرای 

جالب  بچه هــا 
اســت. ســعی 

کردیــم عناصر 
انتخابی به صورتی باشــد که 
بزرگ ترها هم جذب آن شوند و 
برایشان سوال ایجاد شود. بخشی از 
کار شهودی است و نمی توان توضیح 
داد و جنبه بصری دارد و این نکته را هم 

برای همراهی خانواده ها در نظر گرفتیم.
فانتزی از نظــر فرم و محتــوا چطور 

می تواند در تاثیرگذاری یک نمایش 
بر کودکان و بزرگ ســاالن نقش 

داشته باشد؟
اگــر فانتــزی را معــادل 
خیال انگیزی در نظر بگیریم، 

باید بگویــم عنصــر اصلی کار 
کودک همین فانتزی و خیال است. 

این عنصر باعث می شود 
از فضای واقعی دور شویم 

و هر چیزی برای کودک 
در دنیای فانتزی امکان پذیر اســت 
یعنی در دنیای فانتزی کتاب جان 
می گیرد و به عنــوان جانداری 
اعمالی را انجام دهد. در دنیای 

واقعی این امکانات 
نیســت و جــادو 

موهبتی  چنیــن 
را ایجــاد می کند. 

فانتزی برای بچه ها 
شگفت انگیز است 
و همیشه با آن ارتباط خوبی 
می گیرند. فانتزی می تواند از 

واقعیت وام بگیرد. کارتون »تام 
و جری« را در نظــر بگیرید. حتی 

درگیری و خشونت آن ها شبیه دنیای 
واقعی نیســت و اگر ده بار 

زمین می خورند و سرشان 
باد می کند، داخل مقوا گیر می کنند 
و شــکل آن را به خود می گیرند و... 
همه ایــن موارد تنهــا در دنیای 

فانتزی امکان پذیر است.
با توجه به این که 

خانواده هــا این 
روزها آگاهانه تر 

دست به انتخاب 
اثــری نمایــش 

برای تماشــای 
کودکان شان می زنند، آیا کار 

شما سخت تر نشــده است؟ و 
آیا شما هم با حساسیت خانواده  

نســبت به تئاتــر کــودک مواجه 
می شوید؟

بلــه. خیلــی از خانــواده حتــی قبل از 
بچه  هایشــان نمایش را می بینند تا اگر 
مناسب بود فرزندشــان را به دیدن 
نمایش بیاورند.  آن  ها دوست ندارند 
اطالعات غلط بــه بچه ها داده 
شــود یا در ارایه نکات تازه در 
نمایش ها زیاده روی شده باشد؛ 
البته این نکته مهم است و در همه 
جای دنیا وجود دارد. گروه بندی های 
سنی که برای کارها وجود دارد بسیار 
درســت اســت و باید رعایت شود. مثال 
مادری از من می پرســید که آیا الزم است 
این همه غم را بــه بچه ها منتقل کنیــم؟ من می گویم 
دانســتن واقعیت مهم است به این شــرط که اندازه آن 
رعایت شود. مفهوم مرگ انکارناپذیر است، اما نمی توانیم 
همه چیز را شبیه به عزاداری های واقعی نشان بدهیم به 
این دلیل که لزومی ندارد می توان با نشان 
دادن پژمرده شدن یک گل نشان داد که 
مرگ چیســت؟ خانواده ها هم وقتی 
توضیحات کارگردانان را می شــوند 
به مفهوم مورد نظر کارگردان پی 

می برند و قانع می شوند.
شــخصیت  نمایــش  در 
دختربچــه ای را می بینیم که در 
ظاهر او ناتوانی وجود دارد. طراحی 
چنین شــخصیتی برای آگاهی دادن 
به بچه ها در مورد ایــن موضوع که همه 
انسان ها سالم نیستند و ممکن است عده ای 
دچار نقص هایی در اعضای بدنشــان باشند چه تاثیری 

دارد؟
دختربچه نمایش مــا معلول نیســت و در قصه توضیح 
می دهد که چه اتفاقی برای او افتــاده و در آینده خوب 
می شــود. بچه در نمایش ســمبلیک است 
و می بینیــم که رونــدی را تحــت تاثیر 
چه موضوعی از ســر می گذراند و چه 
اتفاق های مثبتی برایش رخ می دهد. 
او کم  کم با جریان حقیقی زندگی 
همراه می شود و ما نقش امید را 
در او می بینیم. زندگی جریانی 
اســت که تحت تاثیر هیچ کس 
نیســت و به حرکت خودش ادامه 
می دهد و بــا همه تلخی هــا آنقدر 
زیبایی دارد که ارزش تالش کردن دارد.


