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 صلح اول

 کنیم؟چرا گزارش منتشر می

تا کنون هرساله  ۹۷تید. از سال گروه تئاتر چکاوک هس شما در حال مطالعه سومین گزارش عملکرد سالیانه

 گزارش ختهیخود انگ یتقاضا کرده باشد به شکل ینهاد ای یخود را موظف دانسته بدون آنکه فردگروه چکاوک 

استان  یشینما یاستان تهران و انجمن هنرها یبه اداره فرهنگ و ارشاد اسالم شیهااز کرده ساالنه کامل

 انیدر جر یباالدست ینهادها تاارائه کند  ندارا صادر کرده تشیکه مجوز فعال یمتول یتهران به عنوان نهادها

حوزه  کار و هم، همترازهای هماز نگاه دیگر باور ما بر این است که گروه. حت امرشان باشندنهاد ت تیفعال زیر

هم امکان الهام گرفتن از یکدیگر خواهند را داشته باشند  گریکدیعملکرد  یچگونگ قیدق یاگر امکان مطالعه

  وجود خواهد آمد.هب مشابه یاز خطاها یریامکان جلوگداشت، هم 

ها از تکرار اشتباهات یگاهآشک یواحد است که ب یتکرار مکرر خطاها اءمنش گریکدیها از گروه یخبر یب

 .دبار انجام نخواهد ش انیز از تجاربِ یاریخواهند نمود و بس یریجلوگ

تر مربوط عیوس یاگروه ها به حوزه یانهیاز وجود گزارش عملکرد سال یناش یهاسود یاههیاز س یگرید بخش

 .شودیم

حاضر در  یهاگروه یهایازمندین نیتریاز اصل یکی یگرید تیتئاتر شهرستان مثل هر فعالدر  تیفعال یبرا

 اریتوان در اختیکه م یراه ینقشه نیتریو کاربرد نیتردرست راه است. ینقشه کی، داشتن نقطه شروع

 .شده باشد میتنظ یقبل یهاکه توسط گروه ستیراه ی، نقشهفضا قرار داد نیمند به حضور در اجوانان عالقه

 یاگر نقشه .میراه هست ینبود نقشه انیاز قربان یکیها فعال در شهرستان یتئاتر یهاما هم مثل تمام گروه

متفاوت  اریعملکردمان بس تیفیشک کیب گرفتیما قرار م اریدر اخت ریوجود داشت که در آغاز مس یراه

 .گرفتندیشدند صورت نم نهیوقت و هز ،یکه موجب اتالف انرژ یبار انیزاز تجارب  یاریبس قطعا  و  بودیم

 شیپ یکارها یهابروشورها و عکس یحت یگاه .میاز خود نداشت شیپ یهااز نسل یگزارش عملکرد چیه ما

 نیا وها وجود ندارد آغازگران در شهرستان یبرا یامطالعه چیامکان ه نبود. ارمانیاز ما انجام شده هم در اخت

 شیپ یهانسل یخطاها مکررا   گرید یهایلیما و خ به خود هنرمندان هم مربوط است. ینبود منابع مطالعات

 یگزارش عملکرد چیچون ه ؛میستیهم مطلع ن شانیاز دستاوردها یحت ؛میکنیاز خودمان را تکرار کرده و م

 .ستین ارمانیدر اخت

همه هربار  .میهست مانیها یها و انرژهیها مدام در حال از دست دادن سرمامستقل درشهرستان یهاگروه ما

که گزارش ماوقع  است که گروه تئاتر چکاوک از سه سال قبل مصمم شد نیا .میکنیرا از نو آغاز م زیهمه چ
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 میکه ما گرفتار بود ییهایینایناب ها ویسختپس از ما به  یهانسل تابا اسناد و مدارک از خودش به جا گذارد 

  دچار نشوند.

عملکرد  سهیمقا یبرا قیاطالعات دق ازمندین یگریگروه تئاتر چکاوک مثل هر واحد فعال د گرید یاز منظر

 یاهسال ایبداند که سال قبل  دیدارد با تیفعال یاکه در هر حوزه یهرنهاد اجتماع باشد. یقبل و بعد خودش م

درجا  ای میکه ما در حال حرکت به جلو هست دیشود فهمیاطالعات م نیبه ا هیچه کرده است. با تک قا یقبل دق

 .میاگرد کردهعقب دیشا ایو  میازده

از  یاریکه آن هم در بس میهست یگریشاهد نقصان د دارد یشتریکه باز هم وسعت ب یگرید یهیزاو در

 1362-63 یهااز حدود سال رانیا ینمایما در س عرصه است. نیها به گردن خود هنرمندان و فعاالن اعرصه

که آن روزها  لمیف یلهجم رمستم یو همکار دیتمام جمال امهکه به ا رانیا ینمایبا انتشار دو جلد فرهنگ س

گذرد یسال م 35به  کیلحظه نزد نیاز آن روزها تا ا .میفرهنگ مستند شد کیجوان و نوپا بود، صاحب  اریبس

کشور هم فرهنگ تئاتر وجود  یادر تئاتر حرفه یحت .میندار یدر حوزه تئاتر هنوز هم فرهنگ قابل استناد یول

 .اندکرده یکارکم یهمگ سینو یتئاتر اننگار وزنامهر سندگان،یهنرمندان، پژوهشگران، نو ندارد.

 یخودمان را به درست یفهیکه وظ میسال است که برآن شد سه یگروه تئاتر آماتور شهرستان کیبه عنوان  ما

الاقل آنچه تحت  ،میبردار یفرهنگ جامع قدم کیبه  یدسترس ریرسد در مسیاگر زورمان نم .میانجام ده

و  میبه انجام رساند لهر سا تیبه عهده خودمان است را با دقت و احساس مسئول یگروه یفهیعنوان وظ

 دیشا میخودمان را با دقت و کامل به انجام برسان یاحرفه یفهیاگر هر کدام از ما وظ .میبه دوام آن دار میتصم

فرهنگ جامع  کیبه  یبه بعد امکان دسترس 13۹۷ها الاقل از سال تئاتر شهرستان خیتار یبه مرور در حوزه

)جز گروه  نگذاشته است. یاز خود به جا یگزارش چیدر کل کشور ه یوهگر چیتا امروز ه .میکرده باش جادیرا ا

 چکاوک(تئاتر 

 یهابه تمام گروه یارفتار حرفه نیآنکه ا دیداد ام میحوزه انجام خواه نیرا در ا مانفیتمام وظا تیبا جد ما

 لیتشک دیرس میبه هم خواه ییهاخره در تقاطعکه باال یکوچک یهاباریجو کند و ما تیکشور سرا یتئاتر

 .افتیها خواهد انوسیدادکه راه به اق میخواه یمیعظ یهانهر

   فرصت کیبحران به  لیتبد

کنیم  و دانیم برای انتشار دیر هنگام این گزارش عملکرد از شما عزیزان عذرخواهی در اینجا وظیفه خود می

تر طور مفصلای و یا تصویری بههای صحنهپیش رو با بهتر شدن شرایط، رونق بیشتر فعالیت امیدورایم در سال

 ارائه دهیم.و با اهتمام ویژه، گزارش 
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از  دیبا میخورد نیکه اگر زم میآموخت یو عمل یجد اریکوچک بس یدر شهرها تیسخت فعال یهادر سال ما

 یزد و به برخ بیآس یادیآن به مشاغل ز عیسر یریگشوم کرونا و همه دهیپد .میزیو برخ میبردار یزیچ نیزم

 یلیبود که بالفاصله با تعط یتماعحضور اج یهابخش نیترریپذ بیاز آس یکیتئاتر  .گرانیاز د شتریاز آنها ب

 یبرا یعموم یلیتعط یگروه تئاتر چکاوک بالفاصله بعد از اعالم رسم .ها مواجه شدنیها و تمرکامل سالن

 میکرد و پس از تقس میتنظ تشیفعال یادامه یبرا ینیگزیمدون جا یتئاتر کشور، برنامه یهاسالن یهمه

 .را ادامه داد اتشیح دیجد ریدر مس عیسر ، خیلیهاتیمسئول

 .ثار گروهآ یانتشار مجاز یمجوز رسم افتیدر یاقدام برا -1

گروه که  تیده سال فعال یخچهیو انتشار تار میتنظ یبرا اسناد و مدارک یورآشروع به کار کارگروه جمع  -2

 .است تیکار گروه کماکان در حال فعال نیا

محتوا  دیتول و تریتوئ، سبوکیف، نستاگرامیاعم از ا یاجتماع یهاگروه در شبکه یرسم یهاصفحه جادیا - 3

 .هر سه بخش فعال هستندکه  هر کدام و فعال نمودن کانال تلگرام یبرا

   :یرسم یتئاتر و عقد قراردادهافیلم  انتشار ینهیفعال در زم یهاارتباط با پلتفرم جادیا -4

 .ایممنعقد کردهقرارداد موجود با هر سه پلتفرم  داخل کشور؛ الف(

 .رگید یکشورها میزبانان مق یفارس یبرا رانیا یخارج از مرزها (ب

ایجاد کردیم که  یفعال یمطالعات یو فضا که مداوم عقب افتاده بودند یمطالعات یهافعال نمودن هسته -5

 .بخش را ناممکن کرده بود نیا یتمرکز الزم رودرپی های عملی پیفعالیت

قراردادن  ینقد جد ریتئاتر در کل کشور و در مس کیدرجه  نیارتباط با منتقد ینهاد فعال برا کی داجیا -6

 .سه اثر آخر گروه

  یبرا یامور مال یریگیبخش پ جادیا -۷

  منتشر کننده آثار یهابا پلتفرم یارتباط مال (الف

 گروه یهایبستانکار افتیو در یریگیپ (ب

شده  سیاز کرونا توسط دولت تاس دهید بیآس یهااز بنگاه تیحما یکه برا ییهانام در سامانهثبت (ج

 سامانه.وام از هر دو  افتیجهت در یریگیبودند و پ

دستاورد سال  نیو خودمان نامش را بزرگتر میکرد افتیکه در یخبر نیترخوشحال کننده 13۹۹سال  در

 ،رضا آشفته کشورتئاتربرجسته م منتقد به قل تئاتر، رانیا تئاتر کشور، تیسا نیبود که معتبرتر نیا میگذاشت
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کارگردان  هفتدر کنار  یکوشک جالل رضایعل ینوشته «رکسانا» شینما یهومن رهنمون را بابت کارگردان

 (لینک مطلب. )کرد یمعرف 13۹۹سال  دهیاز کارگردانان برگز دیگر

آنکه » ،«هاکله پوک»سه اثر  و میمشترک بود ینت در همکار نمایش با پلتفرم 13۹۹اول سال  یروزها در

 .میمندان قرار دادعالقه اریدر اخت هاماه از آن پلتفرم 6را حدود  «رکسانا»و « که گفت نهنآ ،یگفت آر

هم  گرید یماهه شش .میکرد افتیپلتفرم در نیاز ا الیر 000/000/35بود و بالغ بر  یخوب اریبس یهمکار

گروه قرار نگرفته چون  اریآن هنوز در اخت یمالاسناد  و میمنتشر کرد یمجاز یدر فضا والیآثار را با ت نیهم

 .قرارداد هنوز در حال انجام است

 نیا یهاطیکه بل میآثار را به انتشار گذاشت نیهم رانیا یدر خارج از مرزهانیز Ontik  با پلتفرم همزمان

 سال تیفعالبخش از  این جهینت درگروه  یبرا یمالتنفس  امکان احتماالگردد و یمحاسبه م یپلتفرم دالر

جهت انتشار در  یقطع یهاگزارش استقرارداد هم هنوز در حال انجام  نیاما چون ا .خواهد شدحاصل 13۹۹

 ند.رقرار ندا ارمانیاخت

خالصه کالم اینکه تالش کردیم تهدید کرونا را به فرصت تبدیل کنیم در سالی که برخی از اعضای گروه تئاتر 

دست و پنجه نرم کردند و خدا را شاکریم که توانستند این ویروس را شکست داده  1۹-چکاوک هم با کووید

دوباره آغوشش را  صحنهکه شرایط عادی شود و مانیم و سالمتی خود را بازیابند. چشم انتظار روزی می

 مان بگشاید.برای

 

https://theater.ir/fa/143287
https://theater.ir/fa/143287
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 هومن رهنمون

 چکاوکسرپرست گروه تئاتر 

 

 .سخت گذشت یلینود و نه خ صدویهزاروسکیسال   ...

 که قرار بود طبق مجوز  «رکسانا» شینما یمترقبه  ریاز توقف خارج از برنامه و غ یناش یضررها

 .بشهاجرا  ۹۸در آذر ماه سال  یاسالم غاتیسازمان تبل یحوزه هنر

 گروه تئاتر چکاوک ینبود کار برا 

 خودم ینبود کار برا 

 کرونا ریهمه گ یماریب یریفراگ  

 شیها نهیکرونا و هز یماریبه ب یابتال 

 حاد یریهفته درگ ۸آفت دهان و  روسیبه و یابتال 

 گردن سکیو دردناک د نهیپرهز یارمیبه ب یابتال 

 .بودند ۹۹سال  یبدبخت منجر به عیوقا یهاسرفصل

 ییهاشده بودند که مقرر بود وام دهیاز کرونا تدارک د دهید بیآس یها گروه یبرا تیهم دوتا سا یطرف از

بعد  تیو خوشبختانه  هر دو سا میثبت نام کرد تی.  در هر دو ساپرداخت بشه طیواجد شرا یهابه گروه

 ییواقع شده و مدارک نها رشیاز چند ماه باهامون تماس گرفتند و اعالم کردند که تقاضامون مورد پذ

ناگهان  تیوام که شوربختانه هر دوسا افتیدر یبرا میو رفت میکردند که اونها رو هم آماده کرد رخواستد

 .مارو  مسدود و سپس متوقف کردند افتیدر ریمس

 

 دایما کاهش پ هیها علیباشه و دشمن یکاف میو در حال مرگ هست میکنیکه کار نم نیکردم همیم تصور

 .تا آرامش حاصل بشه میریبم دی. ما حتما باستین یکاف ریکه نه خ میمتاسفانه متوجه شد ؛ اماکرده باشه

 
 .مرگ دارم یبا تمام وجود از خداوند منان تقاضا 1400سال  یبهار یروزها نیا در

 
 .رهنمون هومن
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 داوود گراوند

 بازیگر، دستیار کارگردان و کارگردان

 

همیشه مورد عالقه من بوده، یادم نیست از کجا و چگونه این عالقه شکل گرفت؛ اما به عنوان یک  ۹عدد 

باشم، هم که دو تا ازش داره پس باید بیشتر دوستش داشته  ۹۹عدد خاص همیشه دوستش داشتم، سال 

هم ازدواج کردم. خانواده من  ۹۹آبان خاص دارم و در تیر ۹بحث خرافات نیست، دوستش دارم چون یه 

شکل گرفت؛ هرچند دست روزگار این پرنده رو واداشته تا نغمه سر  از دل خانواده تئاتری من ۹۹در سال 

 نده و درد زخم ناشی از تله شکارچی رو هنوز روی بالش حس می کنه.

! اینجا هم ول کن نیست و من رو هم ۹داره!! دیگه شورش رو در آورده این  ۹هم که یه  1۹ووید راستی ک

روز سختی رو پشت سر گذاشتم و اگه عشق همسر عزیزتر از جانم آرزوی عزیزم  20مبتال کرد خالصه؛ 

های ن، بچههای خانواده، هومن رهنموشد. من و آرزو با هم شکستش دادیم با کمکدونم چه مینبود نمی

 گروه که مدام پیگیر بودن و رفقایی که سنگ تموم گذاشتن و من زنده ماندم، دم همتون گرم.

چی بگم از دلتنگی صحنه، تئاتر، این تئاترِ عزیز که این روزها مثل همه چیزِ اینجا حسابی حالش بده، 

رند شبیه سرزمین نفرین گیمردم حالشون بده، زمین حالش بده، هوا حالش بده و همه از هم تاثیر می

 شده.  

کنیم ببریمش قله و بعد از اون باال دوباره تئأتر ما در شهرستان هم شبیه سنگ سیزیف شده و ما سعی می

 کنیم . . . غلته میاد پایین و باز ما تالش میمی

)شاید  چون ما در تئاتر جان می گیریم، حتی اگر محکومیم به این دور . . . حتی اگر هم صنف خودمان

زند برای به پایین غلتیدن . . . تا هم متظاهر به هم صنف بودن( آن باالی قله ایستاده و به سنگ لگد می

های له شده وجودمان که زیر سنگ مانده در دهانش بگذارد و بعد خون دور دهانش را با آستینش از تکه

 شیند . . . پاک کند و دست بر شکم بمالد و لبخندی از سیری شکم روی لبانش بن

با اینکه این روزها واژه امید به عمد کمی به گند کشیده شده؛ اما امید تنها چیزیست که دارم، هرچقدر 

کشم و نوشته ساموئل بکت، گاهی بهش سرکی می« آخر بازی»کم، اما هست؛ مثل پنجره رو به ساحل 

 بینم.شد بلند فریاد کنم آنچه را که میکنم، کاش مینگاهش می

 

 1۹۹۹ها حتی در امید داریم به آینده، امید داریم به تئاتر و رویش مجدد جوانهما 

 

 داوود گراوند
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 مونا حیدری

 و خواننده بازیگر

 

 ام ارهیمن  همان س

  یا خاک سرد نقره انیم که

 ام نشسته

 رقص کنم  بشود

  دیباشد شا دیخورش یهیسا سوانمیگ

 تر ..اریبمانم با خودم هوش خود

 انگار  دیرخت پوش

 و تار  رهین تآ رنگ

 که دگر در روزِ  یخزان تو

  یو شب باران زانیر برگ

 ندارد هرگز  غم

 همان جا بمان  تو

 ... ییهمان گرما تو

 
... 

 
 هاتمام دوران یبرا

 که حاصل شد  ییهارنگ یتمام به

  یقراریو ب میئما

 انبوه  یاهیس نیا و

  دیکن شا میصدا

  یرنگ تیصدا

 شد ... گاردمان

 حیدریمونا 
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 شهرزاد تاک

 مترجم-بازیگر

 

 

 

 ...۹۹سال 

 
که همه  یندیاتفاق ناخوشا رغمیبوده و هست، چرا که عل خیتار یهاسال نیترمن جزو خاص دگاهیاز د

 یرا برا یسرشار از رشد معنو یدر برگرفته بوده و هنوزهم هست، سال کسانیخلقت خداوند را به طور 

 بایز یکه من از خدا ستینعمت ها نیتربودن از قشنگ یکیشدن درک  یوجود ورد.آمان به ارمغان همه

 .که با عشق همراه است نه با تحمل یهم بخشش ببخشم. آن رمیبگ ادیکردم،  افتیدر

در  درخشد،یاکنون در وجود من است، او در آسمان به شکل ستارگان م بایالهه ز نیکه ا ن،یدلنش چه

عشق  ایو به شکل در بایز یهادر خاک به شکل درختان، به شکل گل د،یشویبه شکل باران م نیزم

ن به یزم ریدر ز آموزد،یهمراه عشق مه استقامت را بازهم ب ریاو به شکل سنگ و صخره و کو دهد،یم

آمده  نیگرفتم به زم میکه تصم ستیلحظه ا ادآوری بای. چه قدر زدهدیداشتن، را مهسته، وجود کیشکل 

را تجربه کنم، او به شکل زمان  آن یو سخت دنیبخشش را بچشم، تا بخش نیریتا بتوانم ببخشم، تا طعم ش

... شودیتر مراحت بخشش گونهنیکن، ا یدوست داشته باش و در لحظه زندگ کسانیبه من آموخت که به 

 یهمه گوناگون نیا دنیاست د زیانگ رتیچه ح نم،یبیالعاده ممردم فوق نیستاره عاشق را در وجود ا نیا

 ...جا کیلحظه و  کیدر 

مادر  نیا رم،یرا درآغوش بگ نیزم نینهفته است، اه که دلم خواست ا ییسر شار از عشق خدا میپاها ریز

 ارمزاز او سپاسگ ان،یپایظلم ب همه نیبخاطر ا کنمیاز او طلب بخشش م رم،یمهربان و عاشق را در آغوش بگ

  ...انیپا یعشق ب همه نیخاطر اه ب

 
  ...منتهاست یکه خداوند ب رایز ارست،یکه حرفا بس خآ

 
 ییپر از فهم خدا یمن، سال یبرا ۹۹بود سال  نگونهیا
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 نگار امیری

 یکارگردان و فعال حوزه روابط عموم اریدست 

 و استرس قبل از اجرا گذشت. داریپر از حسرت د 13۹۹سال 

 و ... شینما یاجرا، حس خوب بعد از تماشا جانیپر از ه یهاساعت ن،یتمر یبرا یدلتنگ

 نیبر علت شد تا مسئول دیکرونا مز ۹۹سال  یول ؛گرفتیقرار م یمهریمورد ب شهیدر هر صورت تئاتر هم هرچند

از  یاریبس ندید یبرا دمانیام تنها ها  ببندند.یمصائب تئاتر و تئاتر یتر چشم مبارک شون روراحت الیبا خ

 بدرقه ... یکوتاه برا یبدون فرصت انیگر یهابا چشم یناگهان یهایبدل شد به خداحافظ زانیهمکاران و عز

 یدلشوره شهیمثل هم م،یمنتظر نوبت اجرا هست شهیاوضاع، مثل هم نیبه بهتر شدن ا میدار دیما ام یهمه یول

 .میمان هستیهاشیو مثله مثله شدن نما ینیبازب اتیدلتنگ ه م،یبهتر است بگو ای میدار یزیسانسور و مم

 گذشته تئاترمان؛ بدون کرونا و چه با کرونا گل و بلبل نبود اما بود. یروزها

 پور است. نیام صریتئاتر مصداق شعر استاد ق یمان برایروزها حال و هوا نیا

 ...نیغمگ یشاد یتو ا با

 غم یتوام ا با

 مبهم غم

 دانمینم یا

 باش یهست هرچه

 کاش اما

 ستین ییزورآ نمی! جز انه

 باش، اما باش .. یهست هرچه

با عالمت هشدار  یها یبدون صندل یصحنه، روزها یدرخشش رو یبدون کرونا ، روزها یبه روزها دنیرس دیام به

 .یو بدون هرگونه فاصله اجتماع

 زیو برنامه ر اریو جهان گذروندم، دست رانیتئاتر ا خیتار یرا بامرور کتاب ها نهیقرنط یروزها د؛یام نیبه هم قایدق

فوق العاده از دل مون   یاجرا یاز تئاتر با  یدلتنگ 1400 رماهیشدم تا ت یگروه پر از انرژ هیکار خوب  با  هی

 دور میزیبر م،یبشور

  طهیدر ح  شتریکنار بگذارم  و ب یمدت یبرا یکار شنهادیتئاتر رو با وجود پ یباعث شد تا بخش روابط عموم کرونا

 کنم. تیکوتاه  فعال لمیف

 .رمیدر نظر بگ 1400سال  یبرنامه ها برا یسر هیتجربه خوب، باعث شد تا  نیا

فکر کنم و  شتریب تمیبودن فعال یو مجاز نیبه آنال یحضور یاجتماع یها طیسالن ها و مح یفعل طیبابت شرا 

 کنم. لیخودم به فرصت تبد یبرا نینالآ یو زندگ یمجاز یهست که  تجربه در فضا نیم بر ا یسع
 

 عشق آرزو دارم. ،یسالمت ،یهمه تون شاد یبرا

 دارتونید دیام به
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 غزاله چیذری

 بازیگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 من،  یصحنه آغوشت را باز کن برا

 ییایدن نیمکان در ا نیترمقدس تو

 خاکت قدم گذاشته باشم، یتا به حال با کفش رو دیآینم ادمیمقدس که  آنقدر

 ...با آرامش ه،یبا خنده، با گر اد،یکن، با فر میصدا صحنه

 کردن را کنار تو آموختم هیگر دن،یزدن، خند ادیکه من فر چرا

 افتمین یگرید یتو جا یاما آرامش را جز رو و

 .نکردن یاز تو برابر است با زندگ یاست که دور نیو ا یکردن آموخت یبه من زندگ تو

 صحنه؟؟

 

 ...باز کن برام آغوشتو
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های فعالیت

 گروه 
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 اتفاقی که در مطلبی به قلم رضا آشفته و با کنیمآغاز می ۹۹ترین اتفاق سال این بخش را با مهم ،

توسط سایت ایران تئاتر منتشر « های نوظهور و خالق، کارگردان۹۹کارگردانان برگزیده سال »عنوان 

 شد.  

 
 

هومن رهنمون سرپرست گروه تئاتر چکاوک  در این مطلب که روی سایت مرجع رسمی و معتبر تئاتر 

سرودهای نوجوانی که رژه رفتن را از رکسانا بیشتر دوست »ایران قرار گرفت، برای کارگردانی نمایش 

 (لینک مطلبمعرفی شد. ) 13۹۹به عنوان یکی از کارگردانان خالق سال « داشت

 های پخش آنالینانتشار فیم تئاترهای رکسانا، آنکه گفت آری، آنکه گفت نه و کله پوکها در پلتفرم 

 این نمایش از طریق پلتفرم نمایش نت، تا  ، ۹۹در فروردین ماه « رکسانا»نمایش  اخذ مجوز انتشار

 آخر شهریور ماه در اختیار تماشاگران قرار گرفت.

  نیز در اردیبهشت ماه مجوز  «هاکله پوک»و  «آنکه گفت آری، آنکه گفت نه»همچنین دو نمایش

نت قابل  این دو نمایش نیز از خرداد ماه تا پایان شهریور ماه در پلتفرم نمایش . انتشار را اخذ کردند

 دسترسی بودند.

 

 

https://theater.ir/fa/143287
https://theater.ir/fa/143287
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  در مهر ماه و پس از پایان قرارداد با نمایش نت، بالفاصله قراردادی با تیوال بسته شد که این خود

روز به طول انجامید که اکنون هر سه نمایش در  40نیازمند اخذ مجوزهای جدید بود. که این روند 

 باشد.پلتفرم تیوال در دسترس تماشاگران می

 

 

 

 

 

 

 

 

  نمایش رکسانا برای حضور در سی و نهمین جشنواره فجر تمرینات خود را دوباره آغاز کرد که پس از

جلسه تمرین با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی، خبردار شدیم که در جشنواره پذیرفته نشدیم.  ۸

 د.ای به گروه وارد کرد و باعث آشنایی با افراد جدید شکه این تمرینات شور و شوق تازه
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 و تلگرام ستاگرام این ،صفحات فیسبوک هایفعالیت  در سال گذشته فعالیت زیادی در راستای گسترش

گروه  از اخبارتوانید از این صفحات دنبال کنید و های گذشته گروه را میگروه انجام شد که فعالیت

 .آگاه شوید هایشو فعالیت تئاتر چکاوک

 

 ( اینجا کلیک کنیداینستاگرام) 
 

 
 

https://www.instagram.com/chakavak_theatre_group/
https://www.instagram.com/chakavak_theatre_group/
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 ( اینجا کلیک کنیدفیس بوک) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( اینجا کلیک کنیدتلگرام ) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 که دسترسی به فایل ها، عکس  در همین راستا آرشیو جامعی از گروه جمع آوری شد و باعث شد

 ها و دیگر اطالعات به سادگی انجام شود.اجرا

 

 برگزاری جلسه گروه برای اتخاذ تصمیمات مدیریت و نحوه اداره گروه. 

https://www.facebook.com/pages/category/Art/Chakavak-theatre-group-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%DA%86%DA%A9%D8%A7%D9%88%DA%A9-109705877487742/
https://www.facebook.com/pages/category/Art/Chakavak-theatre-group-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%DA%86%DA%A9%D8%A7%D9%88%DA%A9-109705877487742/
https://t.me/iraniantheatergroup
https://t.me/iraniantheatergroup
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های فعالیت

 اعضای گروه 
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 هومن رهنمون

 های نخستین دوره دبیربخش شهرستان

نامه نویسی تئاتر مردمی ی نمایشمسابقه

 ایران

 
 شرکت  یرکسانا برا شیمجدد نما نیتمر

 دوره جشنواره تئاتر فجر نیو نهم یدر س

 
 کتاب کویجشنواره ها یداور 

 
 یکوتاه مورس به کارگردان لمیدر ف یباز 

 جعفریروناک 

 
 تلویزیونی حاال  الیسر در یحال باز در

 برعکس
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 اف رضائیرّآرزو ص

 آغاز پخش  _ زند_رهوشنگیام# یدوبله به سرپرست

 نیفرورد _نماوا #پلتفرم #از  نیدوبل یقتل ها الیسر

13۹۹ 

 

 

 یبه کارگردان "وینوکیپ" شینما یها نیآغاز مجدد تمر 

کرونا دو  روسیو وعیپور که به علت ش یمحسن زرآباد

( 13۹۹اسفند  _ 13۹۹ نینوبت متوقف شده بود )فرورد

 .هستم نیدر حال تمر گریکه هم اکنون در سمت باز

 
 به  "مردم آزار یآرزو" یشینما تمیحضور در آ

 یبرا گریدر سمت باز یمحمد رسول سور یکارگردان

 یبه کارگردان یباز_خونه# یشرکت در برنامه مجاز

 یشینما یو جشنواره مجازجوان _رامبد#

 یبه همّت آموزشگاه هنرها کرونا_وقت_به_تیخالق#

 13۹۹ نیفرورد _ ناریاو یشینما

 
 و حرکت در سمت کارگردان  یشینما تمیحضور در آ

به  یباز_خونه# یشرکت در برنامه مجاز یبرا

 گروه حرکت یجوان با همکار_رامبد# یکارگردان

s6m _ 13۹۹ نیفرورد 
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 در سمت  "بازگشت مادر" یشینما تمیحضور در آ

 یمون_خونه#شرکت در مسابقه  یبرا گریکارگردان و باز

 13۹۹ نیفرورد _ میشبکه نس

 
 پوکها ، کله#تئاتر  لمیحضور در سه ف

و  نه_گفت_آنکه_یآر_گفت_آنکه#

یب_رکسانا_زا_ار_رفتن_رژه_که_ینوجوان_یسرودها#

 گریکارگردان، باز اریدر سمت دست داشت_دوست_شتر

 یکه پخش هر سه اثر به کارگردان ،یو روابط عموم

،  نت_شینما#پلتفرم #رهنمون در سه _هومن#

شد و  غازآ 13۹۹ بهشتیاز ارد کیت_آن#و  والیت#

 .همچنان هم ادامه دارد
 

  های زیتونشکوفه نامههفتهبا مصاحبه 

  گیالناستانپرتیراژترین نشریه  و تریپرفروش     
            سالگی 30خرداد سالگرد31نوان باعاختصاصی گفتگوی      

 13۹۹خرداد  _ زلزله و ...          

 
 یبه کارگردان یفارس_سلمان# یخیتار الیحضور در سر 

  گریدر سمت  باز یباقر_ریم_اودد#

 13۹۹و بهمن  یمهر، آبان، آذر، د _ زانسیب#در بخش 

 

 

 

 

 
 



 

23 

 

1399گزارش عملکرد گروه تئاتر چکاوک سال                 

 به  گریدر سمت باز "ریمشاه" شینما نیآغاز تمر

 روسیو وعیکه به علّت ش یواعظ نیافش یکارگردان

 ور،ی. شهردیتئاتر به اجرا نرس یسالن ها یلیکرونا و تعط

 13۹۹مهر وآبان 

 
   یمحسن زرآباد یبه سرپرست لیر ویدوبله در استود 

 13۹۹آبان  _پور 

 
 شیدوباره نما ناتیحضور در تمر 

یب_رکسانا_از_را_رفتن_رژه_که_ینوجوان_یسرودها#

 گریکارگردان و باز اریدر سمت دست داشت_دوست_شتر

 یو کارگردان یجالل_کوشک_رضایعل# یسندگیبه نو

 نیو نهم یرهنمون جهت شرکت در س_هومن#

  13۹۹ ید _جشنواره تئاتر فجر 
  13۹۹اسفند  - "دف"نواختن ساز  یریادگیآغاز 

 
 با عنوان  نستاگرامیا غاتیدر حوزه تبل تیّآغاز فعّال

با هدف کمک به رونق  "آرزو _با_جمعه_غاتیتبل"#

 13۹۹اسفند  _ یو خدمات یهنر یها جیتالشگران پ
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 فریده فکری

 و انتخاب  یگریدر رشته باز لیادامه تحص

 نمونه  یدانشجوبه عنوان 

 

 
 یفرهنگ زریکوتاه و ت لمیدر سه ف یباز 

  یهنر

 
 مادر من قهرمان من  یهنر یفرهنگ زریت

 که از شبکه خبر پخش شد

 
  مستند کوتاه لمیف کیبازی در   
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 یبرا نیصورت آنالهب هیتعز شینما یاجرا 

 دانشگاه

 
  کالسیک کمدی سینمایتحقیق 

 

 تهیه پاورپوینت تعزیه  
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 مائده محسنی

 کودک( یقیاُرف )موس یدوره یبرگزار 

 ساله ۸تا  3کودکان  یبرا

 
 یقیموس یباز یهاکالس یبرگزار 

 
 یباز یاکارگاه تک جلسه یبرگزار 

 مادر و کودک( یژهی)ویقیموس
 

 کودک با  یقیموس یهادر کارگاه شرکت

از  یانینگرش اُرف شولورک با مرب

 (کایا،آلمان،آمری)فنالند،اسپان

 

 یعیو با نور طب عتیدر طب یعکاس 

)پرتره و پرسوناژ در  یصورت خصوصهب

 (عتیطب

 

 داردیفلوت کل یهنرجو  
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 حسین نصیری

 یگریارشد باز یکارشناس قبولی  

  میسال و ن کیاز حدود  بعدارتباط با گروه  

  به عنوان دستیار کارگردان  «رکسانا» دیجد ناتیتمر درشرکت  

 به صورت خودآموز و با تماشای فیلم .میما یریادگیبه  شروع 

  یدیتجوفرهاد استاد  یهاکالس دیجد دورهشرکت 

 در حوزه تئاتر  مطالعه 

 نگار امیری

 13۹۹ رکسانا نمایش کار گزارش ویرایش در همکاری 

  هماهنگی با آقایان اکبر عالمی، سیدعلی تدین و شهرام خرازی ها بابت تماشای نمایش رکسانا و

 13۹۹ نهایتا نقد از طرف آقای شهرام خرازی ها نوشته و منتشر شدکه   نگارش نقد

 13۹۹ انبار کوتاه فیلم عمومی روابط 

 13۹۹ میداد عروسک بوی که هاییدست کوتاه فیلم عمومی روابط 

 13۹۹ قرن یک از دقیقه 10۸ کوتاه فیلم بسته عمومی روابط 

 13۹۹ناجی کوتاه فیلم عمومی روابط 

 13۹۹ وحشی مرغابی کوتاه فیلم عمومی روابط 

 داوود گراوند

 گی به کارگردانی عماد سالکیحضور در تمرینات نمایش عصر طویله 

 بازی در فیلم کوتاه آرزوی مردم آزار 

 دوست شتریب رکسانا از را رفتن رژه که ینوجوان یسرودها» شیدوباره نما ناتیحضور در تمر 

 یو کارگردان «یجالل کوشک رضایعل» یسندگیبه نو ،گریکارگردان و باز اریدر سمت دست «داشت

 (13۹۹ ید) جشنواره تئاتر فجر نیو نهم یجهت شرکت در س «رهنمون هومن»

  ویدئو  40تدوین بیش از 

 تولید و تدوین تیزر تبلیغاتی فضای کار اشتراکی کوآپ پارک فناوری پردیس 
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 مونا حیدری

 ترانه و ویدئوکلیپ کیدر  ییهم صدا یبرا یبیاشکان خط یشرکت در تست صدا اقا. 

 سبک  نیاست در ا ریدر صد سال اخ یاز نقاش ی)سبک سمیبه سبک کوب یبا مداد رنگ یطراح

 (کنندینم یرویپ یشکسته هستند و از نظم خاص یدر قالب اشکال هندس یموضوعات نقاش

 شهرزاد تاک

 لتسیآ ،یسیمدرک زبان انگل اخذ  

 یزبان آلمان یریادگی شروع به 

 لغت 10 یروز» با موضوع یکوتاه مجاز یهاآموزش»  

 گانیدوجلسه به صورت را یازبان هفته یریادگیآموزان در به زبان کمک 

 غزاله چیذری

  شعر و ترانه  24نگارش بیش از 

 مهرناز آموزگار

 جشنواره فجر ی)رکسانا( برا شینما یسازآماده ناتیحضور در تمر 

 افتاده  قیکرونا به تعو دیجد کیفعال بخاطر پو  دهیکه هنوز به سرانجام نرسی شینما نیتمر 

 سید شهاب الدین موسوی

 یپوربرج استاد بهروز حرکتبدن و  راندن دوره گذ  

 در گروه تئاتر چکاوکیت عضو 

 وانجویمهتاب ک

 جشنواره فجر ی)رکسانا( برا شینما یسازآماده ناتیحضور در تمر 

 هنریشاپ شرکت در ورک 
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 یمیتهمورث سل

 یپور برجبهروز استاد  بدن و حرکت در ورکشاپ حضور  

 آن کنفرانس گی برایآمادهو  «یسالوسکیمن در هنر ستان یزندگ»کتاب  همطالع 

 جشنواره فجر ی)رکسانا( برا شینما یسازآماده ناتیحضور در تمر 

 ییعباس کربال

 مهاجرت به آلمان 
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 واردهاتازه

 :افراد زیر به ما پیوستند
 

  امیرینگار 

 ارشد ادبیات نمایشی

 سید شهاب الدین موسوی تبار

 بازیگر

 تهمورس سلیمی

 کارشناس باغداری صنعتی

 نوازنده ساکسیفون

 مهرناز آموزگار

 دانشجوی تئاتر
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 هاکرونایی

 اعضایی که کرونا را با قدرت تمام جواب کردند.

 فریده فکری                                                                                                           هومن رهنمون

 

 تهمورس سلیمی                                                                                                       داوود گراوند

 

 مشهدی عباسیمهسا 
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 گزارش مالی سال
 «:نمایش نت»روی پلتفرم « آنکه گفت آری، آنکه گفت نه»و « هاپوککله»، «رکسانا»فیلم تئاترهای در آمد از بازدید 
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  امید

اما  ؛دست و پنجه نرم کردند کرونابرخی از اعضای گروه تئاتر چکاوک با در صفحات قبل اشاره کردیم که 

برخی به سمت قاب تصویر روی آورند، برخی به کسب دانش و برخی دیگر خانواده دست از تالش نکشیدند و 

 .شرایط عادی شودرا در اولویت خود قرار دادند، چشم انتظار روزی دوباره 

 یبرا یزیربرنامه روسیواین با وجود  هرچند کنیمبا ترسیم نقشه راهی جدید آغاز می را 1400سال و اکنون 

 یزیرخود ادامه خواهد داد و برنامه یهاتیگروه همچنان به فعال ؛ امادشوار خواهد بودصحنه  یحضور مجدد رو

و  یسازلمیاز تئاتر به سمت ف یتا جدا میداد. قصد دار میانجام خواه یمجاز یاستفاده از فضا یبرا یترقیدق

 نیو با شروع آموزش در ا میبسنج طهیح نیرا در اگروه  لیتا در ابتدا پتانس میهم حرکت کن ریتصو یایدن

کرونا  روسیو وعیتا با کاهش ش میدار دیام نی. همچنمیرا آغاز کن یتیهم فعال طهیح نیدر ا میمورد، بتوان

 .میاریب یخودمون رو در قبال جامعه به جا فهیو وظ میریرا از سر بگ ییاجرا یکارها میدوباره بتوان

 های تئاتر ...ی گروه به روی صحنههابه امید و آرزوی اجرا
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