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توگو با «ایران»:
مرتضی شاهکرم نویسنده و کارگردان نمایش«برونسی» در گف 

جشنواره جان تازهای
به تئاتر خواهد داد
میترا رضایی
خبرنگار

نمایشنامه «برونســی» نوشته مرتضی شــاهکرم ،سال گذشــته در مجموعه آثار «قلم روشــن» که شامل هشت
نمایشــنامه از زندگی هشت شــهید دفاع مقدس بود ،منتشر شــد .شــاهکرم که بهعنوان یکی از راویان مقاومت
شناختهمیشودونگارشوکارگردانیآثارزیادیباموضوعدفاعمقدسدرکارنامههنریاشبهچشممیخورد،
درایناثربهزندگییکیازسردارانشهیدکشورمیپردازدکهشایدتاکنونآنطورکهشایستهبوده،شناختهنشده
است.ایناثرهنریدربخشمیهمانسیونهمینجشنوارهتئاترفجربهصحنهمیرود.
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مرتضــی شــاهکرم نویســنده و کارگــردان
نمایش«برونســی» دربــاره شــکلگیری ایــن
اثــر هنــری گفــت :نمایش«برونســی» محصــول
پروژهای تحت عنوان «قلم روشــن» اســت که به
سفارش مرکز هنرهای نمایشی در مورد شهدای
انقالب اسالمی و دفاع مقدس صورت گرفت که
بناداشــت چنــد پرتره در مــورد شــهدای گرانقدر
تولید کند .زمانی که اسامی شهدای بزرگوار اعالم
شد ،شهید برونسی بیش از باقی شهدا ،توجه مرا

به خود جلب کرد چرا که به نســبت سایر اسامی،
شهید برونسی برای من غریبتر بود.
وی افــزود :کنجکاوی در مورد مطالعه و پژوهش
در مورد زندگی این شهید موجب شد که من او را
برای نگارش نمایشــنامه انتخاب کنم .تحقیقات
فردی زیادی در مــورد زندگی و دوران حضورش
در دوران دفــاع مقــدس کــردم کــه منتهــی بــه
نــگارش ایــن نمایشــنامه شــد و از آنجایــی کــه
همیشــه دغدغه کار در حوزه تئاتر انقالب و دفاع
مقــدس را دارم در فاصلــه کوتاهی تمرینات این
نمایش آغاز شد تا آماده اجرا شود.
ایــن راوی مقاومــت ،شــعار زدگــی را آســیب تئاتــر
دفاع مقدس دانســت و گفت :خیلی تالش کردیم
«برونســی» دچار شعارزدگی نشود .در این نمایش
درباره یک قهرمان بسیار ساده صحبت میکنیم و
تصمیم گرفتیم حرفمان را ســاده عنوان کنیم ،با
تماشــاگر ســاده ارتباط برقرار کنیم .به همین دلیل
برهههایــی از زندگــی او را کــه دراماتیکتــر و کمتر
دچار شعارزدگی بود نشان دادیم تا چگونه زیستن
شهید برونسی را به مخاطب معرفی کنیم.
وی یادآور شد :این اثر نمایشی  ۴مقطع از زندگی
ســردار شــهید عبدالحسین برونســی را که شامل
ســربازی ،زمان انقــاب ،بعد از انقــاب و دوران
جنگ و شــهادت است به تصویر میکشد .در این
نمایــش  ۴موقعیت منفک از زندگی این شــهید
بزرگوار که به یکدیگر مرتبط هســتند در  ۴تابلو به
تصویر کشیده میشوند.

ایــن کارگــردان تئاتر دربــاره فرم اجــرای نمایش
«برونســی» گفــت :فــرم اجــرای ایــن نمایــش
فرمالیســتی است .چون نمیخواســتیم نمایش
حالــت روایــی بهخــود بگیــرد بهســمت اجــرای
نمایــش فرمالیســتی رفتیــم بــا ایــن رویکــرد که
از زندگــی واقــع گرایانــه کمــی فاصلــه بگیریم و
ریتــم اجرایمــان را به گونهای انتخــاب کردیم که
تماشــاگر با ما همراه شــود و از روایت جا نماند و
جلو هم نزند.
شــاهکرم بــه شــرایط ســخت تمرین اشــاره کرد و
گفــت :مــا در شــرایط ســخت و بــا رعایــت کامل
پروتکلهای بهداشــتی تمریــن کردیم .بازیگران
و تیم ما بســیار همدل و همــراه صبوری کردند و
ادامه دادند تا به اجرای دلخواه برسیم .هر کسی
کار تئاتــر انجام داده باشــد میدانــد که تمرین با
ماســک کار آســانی نیست اما عشــقی که در گروه
وجود داشــت کمــک کرد تــا ســختیها را تحمل
کنیــم و همــه گروه بــه شــوق درآغوش کشــیدن
صحنــه پساز مدتهــا ،از تمام وجودشــان مایه
گذاشتند.
این نویســنده و کارگردان که نمایش «برونســی»
را پس از بازگشــایی ســالنهای تئاتر در مجموعه
تئاتــر شــهر روی صحنــه دارد تجربــه اجــرا برای
تماشــاگر را نفس کشــیدن تئاتر دانســت و افزود:
تئاتــر یک هنر زنده و پویا اســت .تئاتر وابســته به
روح و نگاه و نفس تماشــاگر است .اجرای آنالین
هرچند در این شــرایط گاهی تنها گزینه است اما
بــرای بازیگــر و کارگــردان بــه قدر کافی دلنشــین
نیســت .اجرای زنده و حضور تماشــاگر در ســالن
روح حقیقی را به فضای نمایش بازمیگرداند.
وی تصریــح کــرد :بــه نظــر مــن در ایــن شــرایط
نیــز امــکان اجــرای زنــده در ســالنهای نمایــش
اســتاندارد کشــور وجــود دارد ،چراکــه فضا بزرگ

اســت و امکان فاصلهگذاری وجود دارد .سقفها
بلنــد اســت و تهویــه صحیــح انجــام میشــود و
تماشاگر و بازیگران به قدر کافی از یکدیگر فاصله
دارنــد .اگــر تماشــاگران فهیــم هم در طــول اجرا
ماســک خــود را برندارنــد و به رعایــت پروتکلها
پایبند بمانند ان شــاءاهلل مشــکلی پیــش نخواهد
آمد وجریان تئاتر کشور هم متوقف نمیشود.
شــاهکرم از اینکــه جشــنواره تئاتر فجــر بهصورت
حضــوری برگزار میشــود ابــراز خرســندی کرد و

با جوانترین کارگردان حاضر در جشنواره تئاتر فجر
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«خواهرم منم ایســمنه» براساس پیشزمینهای
کــه از تــراژدی شــناخت ه شــده ســوفوکل در ذهــن
داریم شــکل گرفته اســت و یکی از کارگردانانش،
جوانی متولد  ۱۳۷۹اســت که حضور در جشنواره
تئاتر فجر را برای نخستینبار تجربه میکند.
متولــد  ۱۳۷۹و دانشــجوی تــرم چهــارم رشــته
کارگردانی تئاتر دانشکده هنرو معماری دانشگاه
آزاد اســامی یزد اســت« .خواهرم منم ایسمنه»
اولین اثری اســت که کارگردانی کــرده و اولین بار
است که در جشنواره تئاتر فجر شرکت میکند.

روشنایی تئاتر در بحران بیماری

«تئاتر چراغ راه است و روشنایی زندگی .از چگونه بودن سخن میگوید و چگونه به فراز عقل و احساس رسیدن ،پس
یک ضرورت است که هرگز نباید از آن غافل شد .شرایط اجتماعی جهان در سالی که گذشت ،این ضرورت و نیاز را
بیش از پیش عیان کرد .روشنایی تئاتر در این بحران بیماری ،شهامت میخواهد و عاشقی ،که شما دلباختگان عرصه هنر به سختی
و با صبوری مدیریت کردید .طراحی و برگزاری جشنوارههای تئاتر استانی در این شرایط خاص ،نقطه عطفی در استانها بود که به
لطف ایزد منان و حضور جوانان و پیشکسوتان هنرهای نمایشی سراسر کشور بخوبی محقق شد .الزم دانستم شکوه این رویداد
هنری را گرامی داشته ،سپاس قلبی خود را ب ه شما و هنرمندان تئاتر ایران ابالغ کنم .امید آنکه در سایه عنایات الهی پیروز
و سربلند باشید».

علی نصیریان در پیامی ،برگزاری جشنوارههای تئاتر استانی را نقطه عطف تئاتر در بحران کرونا
دانست.

علیرضــا زارع در کنــار ســعید یوســفی؛ دیگــر
کارگــردان «خواهــرم منــم ایســمنه» بــه
نویســندگی احمــد ندافــی روز شــنبه  ۱۱بهمــن
شــاهد روی صحنــه رفتن اثرش در ســالن اســتاد
ناظرزادهکرمانی تماشــاخانه ایرانشــهر در بخش
«مســابقه آثار صحنهای» ســیونهمین جشنواره
تئاتر فجر خواهد بود.
او کــه این روزها بــا عنوان «جوانتریــن کارگردان
جشنواره سیونهم با  ۲۰سال سن از یزد» شناخته
میشــود توانســت با «خواهرم منم ایســمنه» در
صدر بیستو نهمین جشــنواره استانی تئاتر یزد
قرار بگیرد و نمایشــش به عنــوان اثر برگزیده این

رویداد ،به جشنواره تئاتر فجر معرفی شود.
«خواهرم منم ایســمنه» براساس پیشزمینهای
کــه از تــراژدی شــناخته شــده «تریلــوژی تِبــای»
ســوفوکل؛ «اودیپــوسشــهریار»« ،اودیپــوس در
کولونــوس» و «آنتیگونــه» در ذهن داریم ،شــکل
گرفته اســت اما از زاویه نگاه نویســندهاش؛ احمد
ندافــی که علیرضــا زارع از او به عنوان اســتادش
نام میبرد.
زارع بــا اشــاره بــه پیشــینه کاری خــود ،گفــت:
«خواهــرم منــم ایســمنه» نخســتین نمایــش
صحنهای من به عنوان کارگردان اســت و ســابقه
بازیگــری و کارگردانــی نمایــش خیابانــی را در
کارنامه دارم.
او با اشــاره به اینکــه نقطه شــروع «خواهرم منم
ایســمنه» کجا بود ،افزود :احمد ندافی ،نویسنده
این نمایشــنامه اســتاد من است و در ابتدا با متن
او به صورت کارگاهی پیش رفتیم .در نقطهای به
این نتیجه رســیدیم که چرا منســجمتر و جدیتر
پیش نرویم و به شرکت در جشنواره فکر نکنیم؟
در نتیجــه بــا وجــود ســیر صعــودی همهگیــری
بیمــاری کرونــا و اعمــال قرنطینــه ،همچنــان به
تمرینمــان ادامــه دادیم که در مجمــوع چهار یا
پنج ماه طول کشید.
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زارع در پایــان در پاســخ بــه اینکــه تئاتــر در
شــهر یــزد را چگونــه میبینــد ،توضیــح داد:
گرایش بیشــتر مخاطبــان تئاتر یزد ،به ســوی
آثار کمدی است و اســتقبالی که از این دست
نمایشها میشــود ،در مــورد دیگر آثار اتفاق
نمیافتد .در کنار این موضوع ،در یزد ســالنی
مجهز به امکانات مرسوم سالنهای حرفهای
تئاتر ویــژه اجرای آثار صحنــهای وجود ندارد
امــا از ســوی دیگــر ،به واســطه حضــور مجید
جوادیان در اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی یزد
به عنوان مدیرکل ،شــاهد حمایتهایی حتی
اگر نه مادی ،هستیم.

دوباره کار میکنیم

«جشنواره تئاتر فجر یک فرصت مناسب برای تئاتریهاست که دوباره دور
هم جمع شوند و کار کنند ،شاید در این جشنواره کم و کاستیهایی هم وجود داشته باشد،
ولی ما خوشحال هستیم که پس از یک سال دوباره کار میکنیم .بهنظرم جشنواره یک
شروع دوباره است که مردم به سالنها بیایند .بخش اجراهای آنالین جشنواره نیز اتفاق
خوبی است».

رضا پورترابزاده کارگردان نمایش «اپیدمی» برگزاری جشنواره
فجر را پس از یک سال تعطیلی تئاتر یک اتفاق خوب میداند.

