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راهنمای برنامه تئاتر( 19بهمن)
برش

افــزود :مــا بــا نمایــش «برونســی» در جشــنواره
مقاومــت هم حضــور داشــتیم اما آنجــا اجراها
بهصورت آنالین بود .هرچند من با همان روش
هــم مخالفتی نداشــتم اما خیلی خوشــحالم از
اینکــه قرار اســت بــا رعایــت دســتورالعملهای
بهداشــتی در جشــنواره تئاتــر فجــر ،نمایشهــا
بهصــورت زنــده و بــا حضــور  ۵۰درصــدی
تماشاگران اجرا شوند.
وی از اینکــه جشــنواره تئاتــر فجر تعطیل نشــد،

ابــراز خرســندی کــرد و گفت :خیلی مهم اســت
که جشــنواره تئاتر فجر برگزار شود .این جشنواره
ویتریــن تئاتــر کشــور اســت .هنرمنــدان تئاتــر
بخصوص از شهرســتانها یک ســال منتظر این
رویــداد بــزرگ تئاتری هســتند کــه دیده شــوند.
تعطیلــی جشــنواره تئاتر فجر به طــور کلی تئاتر
را تعطیــل میکند .هنرمندان اگر کار نکنند زنده
نیســتند .امیدوارم ســی و نهمین جشــنواره تئاتر
فجر جان تازهای برای تئاتر کشور باشد.

این نمایش که مدت زمان آن 70دقیقه است از 2بهمن ساعت ،18اجرای خود را در سالن سایه مجموعه
تئاترشهر آغاز کرده است و براساس توافقهای صورت گرفته  30اجرا خواهد داشت که ما چند اجرای آن
را از 2بهمــن پیش از آغاز جشــنواره تئاتر فجر تجربه کردیم و مجدد اجراهــای عمومی این نمایش پساز
اتمامجشنواره،ازسرگرفتهمیشود.
بازیگــران نمایش «برونســی» (به ترتیب ورود به صحنه) مســعود شــامی خاتونی ،ایمان ســلگی ،فرید
کیامرثــی ،مرتضــی شــاه کرم ،پــروا آقاجانی ،محســن پوشــایی ،مائــده جاللــی ،احمد صمیمی ،ســاالر
مسیبزادهومجیدرحمتیهستند.

علیرضا معروفی کارگردان کرجی حاضر در بخش مسابقه صحنهای جشنواره فجر:

جشنواره فجر نعمتی برای تئاتر کشور است
میترا رضایی
خبرنگار
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گفت وگو

علیرضــا معروفــی فعالیــت خــود را در حــوزه
تئاتر از ســال  89با کارگردانــی نمایش «قرمز و
دیگران» در کرج شروع کرد ه و در جشنوارههای
بسیاری حضور داشته و عناوین مختلفی کسب
کــردهاســت .او بــا نمایــش «تنهــا» در بخش
مســابقه جشــنواره سیونهمین جشــنواره تئاتر
توگــو بــا
فجــر حضــور دارد .معروفــی در گف 
خبرنــگار روزنامه ایران ،جشــنواره تئاتــر فجر را
مهمتریــن رویداد تئاتــری کل کشــور میداند و

میگویــد« :ایــن گردهمایــی اتفاقــی بینظیر و
رویــدادی اســت کــه باید برگزار شــود چــون اگر
نباشــد تئاتــر مســیرش را گــم میکنــد .عرصــه
خوبی است هم برای جوانها که استعدادشان
را نشان بدهند و هم پیشکسوتها که تجاربشان
را به اشتراک بگذارند ».او معتقد است جشنواره
فجــر میــزان کیفیت آثــار در ســالی که گذشــته
و ســالی کــه پیــش رو اســت را نشــان میدهد و
میتوانــد بــرای هــر هنرمندی یک تلنگر باشــد
کــه چــه کــرده و در رقابــت بــا گروههــای دیگــر
چگونهاســت .ایــن کارگــردان به امــکان حضور
 50درصدی تماشــاگران در ســالن هم اشارهای
میکند و میگوید« :برگزاری جشنواره بهصورت
آنالیــن مــا را ازافســردگی و بیکاری نجــات داد
امــا مــا هنرمنــدان اگــر دیــده نشــویم روحمان
میمیــرد .خــدا را شــکر بــا نارنجــی شــدن
شرایط کرونایی ،امکان برگزاری جشنواره با
 50درصد ظرفیت ایجاد شــد .من برگزاری
فجر را نعمت میدانم که اگر تعطیل میشد
اجراهای عمومی سال بعد هم تحت تأثیر قرار
میگرفت».
ëëسرباز کوچک امام
علیرضا معروفی درباره ایده اولیه خلق نمایش
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«تنهــا» بــه خوانــدن یک کتــاب اشــاره میکند و
اینطــور توضیح میدهــد« :کتابی بهنام «ســرباز
کوچک امام» خوانــدم که درباره خاطرات مهدی
تهانیان بود .این رزمنده در  13ســالگی اسیر شده.
ایــن کتاب مرا بشــدت متأثــر کــرد و همانجا ایده
نمایش «تن ها» شــکل گرفت .قصه  8اسیر است
کــه بــرای تخلیه اطالعات ،ســه روز در یک ســلول
کوچــک یــک در یک متــری در اســتخبارات عراق
نگهداشــته شــدهاند ».کارگردان نمایــش «تنها»
از حضور در بخش مســابقه جشــنواره امسال ابراز
خرســندی میکند و معتقد است« :من از سال 91
تــاش میکنم در بخش مســابقه جشــنواره فجر

آشنایی با شهید رضایینژاد به دور از شعار

حضور داشــته باشــم .هر ســالی کــه در جشــنواره
اســتان البرز شــرکت کــردم رتبههــای اول و دوم و
کارگردانــی را کســب میکــردم و به فجــر معرفی
میشدم اما در کمال ناباوری باوجود اینکه خودم
را الیق میدانســتم ،کارم کنار گذاشتهمیشــد .اما
نــا امید نشــدم و در تمام این ســالها تالش کردم
و خدا را شــکر امســال در این بخش حضــور دارم.
هرچنــد بــرای هــر هنرمنــد چــه شهرســتانی چه
تهرانــی برگزیده شــدن خیلی جذاب اســت اما به
نظر من حتی اگر جایزه هم دریافت نکنیم صرفاً
حضــور در بخش مســابقه به قدر کافی ارزشــمند
است».

«این نمایش همانطور که از نامش پیداست درباره آرمیتا دختر شهید رضایینژاد است ،اما در اصل به موضوع ترور پدر
او یعنی داریوش رضایینژاد میپردازد؛ در کنار این موضوع نمایش به فواید انرژی هستهای و تأثیرش در پزشکی هستهای
و نقش آن در کمک به بیماران  ،نیز اشاره دارد ،البته بخش دراماتیک و تأثیرگذار نمایش به چگونگی ترور شهید رضایینژاد و تأثیری
که بر آرمیتا و همسر شهید گذاشته است ،اختصاص دارد؛ این نمایشنامه از بستر رویدادهای واقعی شکل گرفته است که در کنار
داستان اصلی ما قصه دیگری را هم روایت میکنیم که مربوط به کمک و حمایتهای این شهید از کودکان مبتال به سرطان
است و اینکه پزشکی هستهای تا چه اندازه میتواند در درمان این بیماران مؤثر باشد؛ در این نمایش با وجه انسانی و جهانی
شهید رضایینژاد به دور از شعار و فضای کلیشهای آشنا میشویم».

فاطمه رادمنش نویسنده نمایش «روز آرمیتا» درباره موضوع روز نمایش اش صحبت کرد.
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کار دیگری غیر از تئاتر بلد نیستیم

«ما به یک باره با بحرانی مواجه شدیم که همه فعالیتهای تئاتری را به صفر رساند و عمالً بچههای
تئاتری همه عشق و درآمد خود را از دست دادند ،بهطوری که ما فکر میکردیم شاید حاال حاالها
نتوانیم کاری کنیم،البته کار دیگری هم غیر از تئاتر بلد نبودیم که بخواهیم انجام دهیم؛زمانی که شرایط
بهگونهای پیش رفت که توانستیم با همین وضعیت به کار تئاتر بپردازیم ،روزنه امیدی برای ما شد.
بهنظرم حتی با همین شرایط کار کردن بهتر از کار نکردن است ،چراکه این وضعیت برای همه
گروههای تئاتری بود».

ویدا موسوی کارگردان نمایش «بهشت حبیباهلل» از شرایط سخت گروههای تئاتری
در بحران بیماری کرونا گفت.

