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و  تئاتر  سینما،  بازیگر  سلیمانی   علی 
اولین تجربه  این روزها در  تلویزیون 
کارگردانی خود به سراغ متنی رفته که 
ضمن تأثیر گرفتن و بیان خاطرات و 
روایت های او از کودکی تا زمان جوانی 
و شهرتش یک فرضیه روان شناسی با 
مطرح  نیز  را  ذهنی«  »مکعب  عنوان 
می کند. این بازیگر که در این  سال ها 
بازیگری  رشته  در  تحصیل  بر  عالوه 
نیز تحصیل کرده  درزمینه روان شناسی 
تئاتر  و  روان شناسی  ترکیب  با  است 
در  روزها  این  را  بنام»مکعب«  اثری 
خانه نمایش بروی صحنه دارد که خود 

در آن بازی دارد.  
تجربه  اولین  در  که  شد  چطور 
موضوع  با  را  متنی  تئاتر  کارگرانی 

انتخاب کردید؟  روان شناسی 
تحصیالت  بازیگری  به جز  من 
در  فرآیندی  داشتم.  هم  روان شناسی 
ذهن من اتفاق افتاد که باعث اجرای 
این نمایش شد. در این اجرا از فرضیه 

ذهنی  فرایند  به عنوان  ذهنی«  »مکعب 
در  که  هنرمندان  تنهایی  و  بازیگران 
ذهن خودشان چالش هایی ایجاد می کند 
را به عنوان بن مایه اثر انتخاب کردم. 

در این نمایش که به نوشته دخترم سبا 
سلیمانی است روایت هایی از کودکی 
تا شهرت من به عنوان  دست مایه یک 
کار دراماتیک قرارگرفته که حاصل آن 
»مکعب« است. در تجربه نخستم برای 
پیاده کردن تئوری ذهنی ام هزینه کردم. 

متن به چه شکل نوشته شد؟ 
خودمم  کودکی  دوران  خاطرات 
را برای سبا تعریف می کردم  او این 
خاطرات را با استفاده از فرضیه مکعب 
ذهنی به هم پیوند داد. این داستان نشان 
می دهد چگونه فردی که در یک محیط 
کوچک به دنیا آمده و رشد یافته هرروز 
زندگی  مکعب  کردن  بزرگ  حال  در 
افراد  با  آشنایی  و  باتجربه های  خود 
بیشتر است. همه افراد دنیا این مکعب 
رادارند اما من به عنوان یک هنرمند را 
انتخاب کردم زیرا تنهایی ما به خصوص 
بازیگران بیش از بقیه هنرمندان است تا 
جایی که نزدیک ترین افراد زندگی مان 

نیز در آن نمی توانند وارد شوند. 
این تنهایی در انتهای نمایش نمود 

پیدا می کند؟  بیشتری 
اجرا  را در طول  بله صدای روای 
گذاشتیم  را  اسمش  ما  که  می شنویم 
نمایش وقتی  انتهای  صدای ذهن. در 
می پرسم تو کی هستی؟ می گوید؛ من 

تو هستم و در تو هستم. 
»مکعب«  را  نمایش  این  نام  چرا 
ذهنی  هر  در  فرضیه  این  گذاشتید 

می تواند به شکلی باشد. 
چون به آدم استیژ و میزانسن می دهد. 
می شود گفت دایره ذهنی، اما دایره چون 
تکرار می شود نمی توانست اینجا قرار 
بگیرد چون ما چیزی را تکرار نمی کنیم. 
بازیگر باید خالقانه وجوه جدیدی از 
آیینه خودش  درصحنه به وجود آورد. 
در مکعب رو به پیش است و خودش 
این  می بیند.  دیگری  وجه  یک  در  را 
نمایشنامه با فیلم هایی که من قباًل بازی 

کردم تفاوت جهانی دارد. 
و  بازیگری  هم زمان  تجربه 

کارگردانی سخت نیست؟ 
تئاتر  است.  شگفت انگیز  خیلی 

زندگی شخصی خود من را تحت شعاع 
قرار می دهد و بزرگوارانه خانواده من را 
تحمل می کنند. شگفت انگیز است  که 
هم خودت کارگردانی کنی و قضاوت 
کنی بازی ات را پیش از اینکه دیگران 

کنند.  قضاوت 
علی  بازی  با  »مکعب«  نمایش 
اجرای  جوادی،  سهیال  و  سلیمانی 
خود را از روز پنجشنبه هشتم تیرماه 
هم زمان با نمایش» همسر چینی«مرجان 
قمری در خانه نمایش اداره برنامه های 
تئاتر آغاز کرده و تا پایان تیرماه در این 
سالن به روی صحنه می رود.عالقه مندان 
جهت تهیه بلیت های این اثر می تواند به 
سایت تیوال و یا به شکل حضوری از 

گیشه خانه نمایش تهیه نمایند. 
جزء  به  هرروز  نمایش»مکعب« 
به  دقیقه   20:15 ساعت  شنبه ها 
مدت زمان 40 دقیقه در خانه نمایش اداره 
برنامه های تئاتر به روی صحنه می رود. 
برنامه های  اداره  نمایش  خانه  نشانی 
خیابان  از  فردوسی،بعد  میدان  تئاتر؛ 
ایرانشهر، خیابان شهید موسوی، کوچه 

محمد آقا. 
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واکنش وزير ارشاد به 
مظلومیت »آتنا«ها 

سپید: وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گفت:»ما می خواستیم یک بار برای همیشه 
این مفهوم توقیف را از اذهان پاک کنیم. 
فیلم یا مجوز می گیرد یا نمی گیرد.« سید 
رضا صالحی امیری در حاشیه ی نشست 
چشم انداز تئاتر استان ها که در تماشاخانه 
»سنگلج« برگزار شد بابیان اینکه تئاتر 
باید به موضوعات اجتماعی ورود بکند 
گفت: »امروز باید تئاتر پاسخگو مسائل 
اجتماعی ایران باشد. من مسائل اجتماعی 
ایران را در ده مورد )در این نشست( 
بحث  آن ها،  مهم ترین  که  برشمردم 
اخالق اجتماعی، امنیت اجتماعی، سبک 
زندگی، سازگاری اجتماعی و انسجام 
اجتماعی است؛ درمجموع جهت گیری 
تئاتر باید به سمت پاسخ به موضوعات 
اجتماعی باشد.« فریاد و مظلومیت آتناها 
تا ستایش ها پیام های تلخی است او ادامه 
داد: »یکی از نکاتی که به نظر من بسیار 
مهم است، بحث سازگاری اجتماعی 
است. شما خشونت را می بیند که از 
نقاط مختلف ایران گزارش می شود. افول 
اخالق و فریاد مظلومیت آتنا تا ستایش 
پیام های تلخی در جامعه اسالمی است. 
من معتقدم سینما و تئاتر، شعر، ادبیات 
و کتاب ما باید در این عرصه ها وارد 
شوند و در جهت کاهش آسیب های 
اجتماعی کمک کنند.« وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی با اشاره به اینکه در وزارت 
خانه ستادی را برای این کار تعریف 
کرده ام بیان کرد: »بنده به عنوان عضو 
شورای عالی اجتماعی کشور مسئولیت 
در جهت  فرهنگی  منظر  از  که  دارم 
آسیب شناسی فعالیت کنیم.خوشبختانه 
این ستاد فعال شده است و اقدامات جدی 
انجام داده و  ما با مدیران گفتگو داشتیم 

برای پیدا کردن راه حل ها.«

خبر

زجر 
سرطان 

بدخیم را 
کشیدم

اولین گرد همایی چهارجانبه با هدف حمایت و ایجاد فرصت برای کودکان 
سندرم داون و با حضور کودکانی از چهار استان قزوین کرمان گیالن و 

مازندران به میزبانی ورزگاه شهید بابای قزوین ظهر دیروز در فضای شاد و 
مفرح برگزار شد.

     مهر

بارگیری محموله تجهیزات دارویی و درمانی حجاج ایرانی صبح یکشنبه جهت 
ارسال به عربستان سعودی انجام شد. این محموله به همت جمعیت هالل احمر 

جمع آوری شده است.
                مهر

وِزن کوالر تهیه کننده سینمایی کارکشته بعد از یک بیماری کوتاه مدت روز 
پنج شنبه در لس آنجلس در ۶۷ سالگی چشم از جهان فروبست.

               ورایتی 

فرضیهروانشناسیدرنمایش»مکعب«مطرحمیشود

علی سلیمانی: بر اساس فرضیه مکعب ذهنی نمایش را اجرا می کنم


