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مرا زهار امید است ...

گروهی که چراغ تئاتر را روشن نگه داشته است

جنگ «برای عشق

»

مرتضوی
گروه تئاتر «هو» شاید تنها گروهی در استان است
که عشق به تئاتر آن را سرپا نگه داشته و در این
روزها و تعطیلی فعالیت های فرهنگی و هنری
بیکار ننشسته و سخت مشغول تمرین و به عبارتی
به جنگ با کمبودها و کرونا رفته است تا در همین
تابستان چراغ تئاتر را که سوسو می زند ،روشن
نگه دارد .به همین بهانه گپ و گفتی با «امیر
حسین جان نثار» کارگردان اثر نمایشی «برای
عشق» داشتیم تا از چند و چون کار در این شرایط
کرونایی برای مان بگوید.
از ایده شکل گیری اثر نمایشی «برای
عشق» برای مان بگویید.
مدتی به مطالعه مثنوی معنوی مشغول بودم و
همزمان به پیشنهاد یکی از دوستان رمان «ملت
عشق» را مطالعه کردم و برخی صحنه های این
اثر را به لحاظ بازیگری ،طراحی صحنه و دکور
برای تئاتر مناسب دیدم و همزمان صحنه های
مناسب را یادداشت و ثبت و بالفاصله شروع به
نوشتن کردم و به نوعی «برای عشق» برداشت
رها و اقتباسی از رمان «ملت عشق» است.
اولویت من اجرای عمومی این اثر نمایشی برای
مردم شهرم در این روزها و شرایط سخت است و
به نظر می رسد مردم نیاز دارند به تماشای تئاتر
بنشینند و من همه انرژی ام را به کار گرفتم تا

این اتفاق بیفتد و بعد در جشنواره های مختلف
شرکت خواهم کرد.
چگونه دست به انتخاب بازیگر زدید؟
انتخاب بازیگران و متقاعد کردن افراد
برای حضور در یک اثر نمایشی در این
شرایط کرونایی سخت نبود؟
خوشبختانه بازیگران افــرادی بودند که ارادت
ویــژه ای به موالنا داشتند و از ســوی دیگر آن
قدر عطش و دلتنگی دوستان در خصوص تئاتر
به واسطه دوری از فضای نمایش زیــاد بود که
مشکلی برای انتخاب بازیگر نداشتم و به هیچ
وجه از روی اجبار پای کار نیامدند و بیشتر دلی
بود.
برای فضای تمرین با مشکل مواجه
نشده اید؟
تا قبل از تعطیلی مکان هــای مختلف و مراکز
فرهنگی و هنری ،در فرهنگ ســرای شهرداری
برای دورخوانی اقدام کردیم اما به واسطه تعطیلی
این مراکز به لطف «منوچهر محمدپور» پیش کسوت
عرصه تئاتر بخش مهمی از تمرینات دورخوانی در
آموزشگاه او انجام شد .هم اکنون دورخوانی متن
به اتمام رسیده است و به محض عادی شدن شرایط
و بازگشایی مراکز فرهنگی و هنری برای تمرین در
فضای پالتوی شمس اقدام خواهیم کرد.
فکر نمی کنید وقفه ایجاد شده برای
تمرین ،کار را برای عوامل سخت

معتقدم
فقط فردی
که عاشق
تئاتر است
می تواند در
هر شرایطی
عاشقانه کار
کند و برای
این هنر
بجنگد
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امثال الحکم

تازه های هنر

داغ َده جِ یران ِگرساتیَه

ﺍ ﺍ«عبدالوهاب ملکی نیا» این
روزهــا در حــال آمــاده سازی
ماکت «مختوم قلی فراغی»
از بزرگ ترین شاعران زبان
ترکمنی است.

گروه ادب و هنر -ادبیات فارسی سرشار از مثل ها و اصطالحاتی
است که بر غنای آن افزوده است ،به تبع آن ادبیات عامه نیز آیینه ای
از فرهنگ قومیت هاست که پرداختن به آن اندیشه ها و تجربیات
گذشتگان و دانش ها و حکمت های آن ها را به ما منتقل می کند.
در این شماره به یکی از ضرب المثل های رایج در میان قوم ترک از
زبان «ثریا سلطانی» بانویی که سینه اش صندوقچه ای از فرهنگ
شفاهی است ،می پردازیم و آن را با مخاطبان و عالقه مندان به
فرهنگ عامه به اشتراک می گذاریم .وی با بیان این که ضرب المثل
«داغ َده ِجیران گِ
رساتیه» به معنای این است که «در کوه آهو نشان
َ
میدهد» ،می افزاید :این مثل نشان از وعدههای دست نیافتنی
است.

می کند؟
یک وقفه کوتاه بین دورخوانی و تمرین الزم است
اما به محض این که تعطیلی ها برداشته شود
تمرین را با اولویت در پالتوی شمس آغــاز می
کنیم .اگر ببینم این اتفاق نمی افتد ترجیح می
دهم در فضای دیگری به تمرین بپردازم تا وقفه
ای در کار ایجاد نشود زیرا در نظر دارم از دهه
دوم شهریور اثر را روی صحنه ببرم و به همین
خاطر ،منتظر مساعد شدن شرایط نمی مانم و
ترجیح می دهم در این شرایط کار کنم.
کار کردن در این روزها و شرایط سخت
نیست؟
بــه واســطــه پــرداخــتــن بــه ایــن هنر مــقــدس آن
قدر حالم خوب است که اصال متوجه سختی
کــار نیستم و از ســوی دیگر
اجــازه نمی دهم شرایط
بــرای عوامل سخت و
تمرینات فرسایشی
شــود .معتقدم فقط
فــــردی ک ــه عــاشــق
تــئــاتــر اســــت می
تــــوانــــد در هــر

شرایطی عاشقانه کــار کند و بــرای ایــن هنر
بجنگد.
به اجرا نشدن کار یا اجرای آنالین هم
فکر کرده اید؟
نگاهم به قدرتمند تولید کردن اثر است و ترجیح
می دهم همین لحظه بهترین تمرین را انجام
دهــم .هیچ وقت نگاهم به گیشه و اجــرا نیست
بلکه ترجیح می دهم از مسیر تمرین تا اجرا لذت
ببرم زیرا اگر این مسیر را درست بروم اجراها
به طور قطع با لذت خواهد بود و مخاطب لذت
خــواهــد بــرد و ایــن زنجیره ای اســت کــه میان
هنرمند و مخاطب می چرخد .از طرف دیگر هر
زمانی که کاری را تولید کردم سعی کردم از هیچ
کس به جز خودم انتظاری نداشته باشم .این که
هنرمند منتظر حمایت باشد ،چندان خوشایند
نیست.
حال و روز این روزهای تئاتر استان را
چگونه می بینید؟
متاسفانه برخی هم صنفی های من
به خاطر ایــن که چشم به مخاطب
دارند و برای دل خودشان کار نمی
کــنــنــد ،م ــاک را اجـــرا و فـــروش در
گیشه می دانند اما تا زمانی که من به
عنوان هنرمند با اثر خودم ارتباط برقرار
نکنم و لــذت نبرم بــه طــور قطع
ای ــن انــــرژی بــیــن مخاطب
تــقــســیــم ن ــم ــی شــــود،
بــرای همین در سال
هــای اخیر کارهای
ضعیف تولید شد
و مخاطبان توسط
بــچــه هــــای تــئــاتــر
از ســالــن هــا دور
شـــدنـــد .بــســیــار
مــهــم اســــت که
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ﺍ ﺍ«ســمــیــه حــســیــن زاده» از
شــــاعــــران اس ــف ــرای ــن ــی ،در
نظر دارد مجموعه ای از
نوسروده های عاشقانه خود
را در  2سال اخیر در قالب
مجموعه ای با عنوان «گسل»
منتشر کند.

هنرمند مالک خود را در تئاتر چه چیزی قرار
دهــد؟ وقتی مــاک لــذت بــردن از تئاتر و حال
خــوب باشد بــه طــور قطع مخاطب هــم همراه
خواهد شد امــا وقتی کــارمــان را بــاور نداشته
باشیم به طور قطع مخاطب همراه نمی شود.باید
بگویم قبل از جشنواره تئاتر استان ،فضا به سمت
کارهای ضعیف و کاهش تولیدات پیش رفت
و شرایط پیش آمده مزید بر علت شده تا حال و
روز خوبی را برای تئاتر استان شاهد نباشیم اما
در این شرایط دیدگاه هر کسی متفاوت است
و من هیچ وقت در این شرایط کوتاه نمی آیم و
در باالترین سطح ممکن می جنگم تا اثر هنری
تولید کنم و این به هنرمند بستگی دارد.
چه چیزهایی دست به دست هم می
دهد تا حال و روز تئاتر استان ما خوب
شود و خوب باقی بماند؟
به نظرم سازمان های ذی ربط باید به سمتی
بروند که هنرمند تربیت کنند .در سال های اخیر
تازه واردانی را در عرصه تئاتر داشتیم که نیازمند
آموزش بودند و متاسفانه بسیاری از این افراد در
تب و تاب های موجود فعالیت کردند و مغرور
شدند بــدون این که با حقیقت اجــرای عمومی
آثار آشنا باشند .برای همین برگزاری دوره های
آموزشی در استان ضرورت دارد.
فکر می کنید چرا تکاپویی در میان اهالی
تئاتر استان دیده نشده است و از دریچه
دیگری به تئاتر نگاه نکردند و وارد دنیای
تئاترنشدند؟
به خاطر غم نان .گاهی اوقات هنرمندان از این
مسیر خسته می شوند و از این فضا فاصله می
گیرند اما در این میان برخی ها از این موقعیت
استفاده می کنند و از ایــن فرصت به عنوان
دورخــیــزی بــرای تقویت و بازگشت دوبـــاره به
دنیای هنر بهره می گیرند و عده ای عطایش را
به لقایش می بخشند.

ادب و هنر
بر بال خیال

روزی می آید...

روزی می آید
ناگهان روزی می آید
که سنگینی ردپاهایم را
در درونت حس می کنی
ردپاهایی که دور می شوند
و این سنگینی
از هر چیزی طاقت فرساتر خواهد بود
ناظم حکمت


کاش...

کاش
نبض ات را می گرفتم و منتشر می کردم
تا دنیا
به حال طبیعی اش برگردد...
شمس لنگرودی


قاصدک

هنرمندان استان در جشنواره
ملی موسیقی جوان
هنرمندان خــراســان شمالی در چهاردهمین
جــشــنــواره مــلــی موسیقی جـــوان حــضــور پیدا
کردند.به گزارش خبرنگار ما ،این جشنواره در
 3بخش «موسیقی دستگاهی ایران»« ،موسیقی
کالسیک» و «موسیقی نواحی ایران» برگزار می
شود و  ۲۴۰۰اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال
شــده اســت که  ۵۰درصــد آثــار مربوط به بخش
موسیقی دستگاهی ۱۵ ،درصد مربوط به بخش
موسیقی کالسیک و  ۳۵درصد مربوط به بخش
موسیقی نواحی اســت .بــراســاس ایــن گــزارش،
«سیدحسن فاطمی»« ،مهدی ولی نژاد»« ،رامین
نوروزی»« ،محمد امین حدادیان» و «امیرحسین
زارع» در زمــره هنرمندانی هستند که در این
جشنواره شرکت کردند.
چهاردهمین جــشــنــواره ملی موسیقی جــوان
با دبیری هومان اسعدی و مشارکت گسترده
استادان موسیقی کشور توسط انجمن موسیقی
ایــران ،با همکاری بنیاد رودکــی و حمایت دفتر
موسیقی و معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی برگزار میشود.

