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کوروش زارعی در گفتوگو با «فرهیختگان» از اجرای نمایش در سوریه میگوید

درعرصههنرهمکنارسوریهاهستیم
مهمتریـن دغدغـه بـرای تولیـد چنیـن اثـری در خـارج

شـدهاند .درباره خیلی از مسـائل که سیاسـت نتوانسـته آن

سیاسـتهایی تصمیـم گرفتیـد کـه بـرای اجـرای ایـن

مطـرح کرده اسـت.

را حـل کنـد و پیـش ببـرد ،هنـر پـا بـه میـدان گذاشـته و آن را

از مرزهـای ایـران چـه بـود و براسـاس چـه اهـداف و

نمایـش ،کشـور سـوریه را انتخـاب کنیـد؟

یکـی از دغدغههـا و سیاسـتهای مهـم سـازمان رسـانهای
مشـترک سـوریه و ایران بود که با گروهی متشـکل از بازیگران

داشـتند مبنیبـر برگـزاری کالسهای آموزشـی و درسـی که

اوج موضـوع و مـکان ایـن نمایـش بـود .این نمایـش تولیدی

متعـددی دعوتمـان کردهانـد و درخواسـتهای مکـرری

دو کشور روی صحنه رفت .موضوع این نمایش اتفاقی است

ایـن مسـاله نشـان از قـدرت زبان هنر اسـت.

کـه در شـهر حلـب رخ داده و قصـه آن ،قصه مشـهدالنقطه یا

ی و پرمایهای در حوزه فیلمسازی
سازمان اوج کالسهای غن 

مشهدالرأسـی اسـت که در سـال  61هجری کاروان اسـرای

در اینجـا برگـزار میکنـد کـه فار غالتحصیالن سـینما هم در

کربلا از مسـیر کوفـه بـه شـام در آن توقـف میکننـد و در

ی از آنهـا عالقـه
آن دورههـا شـرکت میکننـد و حتـی تعـداد 

همانجـا گفتوگویـی بیـن یک راهب مسـیحی و سـر مبارک

ی بـه ایـران مهاجـرت کننـد.
دارنـد بـرای تحصیلات تکمیلـ 

امـام حسـین(ع) شـکل میگیرد .به بهانـه موقعیت تاریخی

قطعـا میتـوان آینـده خوبـی بـرای ایـن اتفاقـات پیشبینی

ایـن نمایـش ،تصمیـم گرفتیـم نمایشمـان در همـان جایی

کـرد .االن روسـیه اینجا بهشـدت کار میکنـد و در حوزههای

کـه موقعیـت مکانی نمایش اسـت ،اجرا شـود .از طرف دیگر

مختلـف فرهنگـی و هنـری فعالیـت دارد و سـوریها هـم

حـاال کـه جنـگ بـه لطـف خداوند در سـوریه به پایان رسـیده

اسـتقبال میکننـد .مـا اگـر میخواهیـم انقلاب خودمـان،

و شـهر حلـب بـه امنیـت دسـت یافتـه اسـت،انگیزهمـا برای

ســـرزمین شام در کنار مصر یکی از دو پایگاه اصلی

اجرای این اثر در این شـهر و کشـور بیشـتر شـد.

نشـده بـود بـرای همیـن خواسـتیم تجربـهای در ایـن زمینـه
داشـته باشـیم و فتح بابی باشـد برای این مسـاله که بتوانیم

در آینده ،در آثار نمایشی و غیرنمایشی و بهطور کل کارهای

فرهنگـی و بینافرهنگـی ،بـه تولیـدات مشـترک متعـددی
برسیم.

حـدود دو سـال پیـش سـمیناری بـا هنرمنـدان غـرب آسـیا،
بـرای تولیـد مشـترک برگـزار شـد .ایـن اجالس بر اشـتراکات
اعتقادی و فرهنگی بین کشـورها تاکید داشـت؛ اما اتفاقی

در آن دوره نیفتـاد و فکـر میکنـم اجـرای نمایـش «الشـمس
تشـرق مـن حلـب» میتواند نقطه شـروع خوبـی برای تحقق

ایـن هـدف مهم باشـد .تولیـد هر اثر نمایشـی در هر اقلیمی
بـا هـر موضوعـی ،ریشـه در فرهنگ و سـنت آن جامعـه دارد.

ی برگرفتـه از دین
یعنـی حتـی زمانـی کـه یک اثـر با موضوعـ 
اسلام و وقایع عاشـورا سـاخته شـود ،باز هم فرهنگ و سـنت

کشـوری کـه ایـن اثـر در آن تولیـد شـده ،جـای خـودش را در
آن بـاز میکنـد؛ چـه از دیـد گروه تولید چـه در نظر مخاطب.

تصمیمگیـری بـرای تولید این برنامه چه زمانی و توسـط
چـه کسـی یـا کسـانی انجـام شـد؟ چـه پروسـهای را طی

کردید تا به اجرا برسید؟ ایده و متن چگونه شکل گرفت
و بـه مرحله کارگردانی و تمرین رسـید؟

فرهنگ و هنر مترقی ،در جهان عرب است .سوریه

ایمان رنجبر

روزنامهنگار

بافت این تابلوی حریر بزنند .کوروش زارعی ،یکی از هنرمندان کارکشـــته تئاتر ایران است که البته چند باری
هم مقابل دوربین ســـینما و تلویزیون ظاهر شـــده و در سریال «یوســـف پیامبر» که مخاطب منطقهای فراوانی

داشت ،یکی از نقشهای اصلی را بازی میکرد و روی همین حساب خیلیها در سوریه چهرهاش را میشناسند.
زارعی چند وقتی است که به سوریه رفته تا تئاتر «الشمس تشرق من حلب» را برای مردم حلب اجرا کند و پس

از اجرای  10شـــب در این شـــهر ،همراه با گروه که متشکل از بازیگران سوری و ایرانی است ،به دمشق خواهد

رفت تا  10شـــب هم در کنار بارگاه حضرت زینب(س) اجرا داشـــته باشند .این نمایش روایتگر ماجرای مالقات

سر امام حسین(ع) با یک راهب نصرانی در همین شهر است و زارعی با بهروز کردن نمایشنامهای که نیم قرن
پیش توسط یک نویسنده عرب نگارش شده بود ،آن را به مسائلی از قبیل تکفیر ،اسالم غیرواقعی و ...هم ربط
داده است .گفتوگو با کوروش زارعی درباره فضای فرهنگی سوریه و روحیه مردم این کشور ،نسبت هنرمندان
ســـوری با فرهنگ و هنر ایران ،نوع اســـتقبال از نمایش«الشمس تشرق من حلب» و مسائل مختلف دیگری از

این دست را در ادامه میخوانید.

ایشان ارادت دارند .این مساله کار ما را کمی راحت میکند.
از طرفی ما قرار اسـت در اینجا یک تئاتر را روی صحنه ببریم

دارد ،بـا مخاطـب سـوری ارتبـاط برقـرار کنیم و چیـزی را به او

یـا هرچیـز دیگـر ،در جنـس ارتباطگیـری تاثیری نـدارد بلکه
آنچـه کـه موثـر اسـت نـوع سـاخت آن تئاتـر و رعایـت عناصر
زیباییشناسـانه آن است.

بر این بود که فقط از دید و نگاه اعتقادی و تعصبات مذهبی
کشـور خودمان به سـاخت این اثر نگاه نکنیم .بلکه وسـیعتر

به قضیه بنگریم و مخاطب بیشـتری را در نظر بگیریم .چون

ب ه نظرم هنرمند باید با توجه به جغرافیای فرهنگی ،اعتقادی

و سیاسـی کشـوری که قرار اسـت در آن اثری را اجرا کند ،به
تولیـد و عرضه هنـرش بپردازد.

میدانیـد داعـش وقتـی وارد عـراق و سـوریه شـد همـان

ایـران اجـرا میشـوند ،در مسـائل فرهنگی یا هرچیـز دیگر با

فرنگی یا کشـورهای غربی میآیند و در جشـنواره تئاتر فجر

حرفـی را زد کـه یزیدبنمعاویه(لعنهاللـه علیـه) در سـال 61

ما مشـترک هسـتند؟ خیر .ولی ما با آنها ارتباط میگیریم یا

«حسـینبنعلی(ع) از دین خارج شـده و از بیعت با خالفت

پـس حلقـه ارتباطـی هـر اثـر بـا تماشـاگرش در چیـز دیگری

برعکسـش وقتی ما به کشـور آنها میرویم هم صادق اسـت.
اسـت .ایده نمایش ،شـیوه اجرا ،کارگردانی و ...اگر درسـت،

حرفـهای و تکنیـکال باشـد ،تماشـاگرش از هر نـوع ،جنس و

داعش هم همین کار را با اسالم کرد و نتیجه هم این شد که

فرهنگـی با آن ارتبـاط میگیرد.

آمـد و گفـت اسلام واقعـی آن چیـزی اسـت که مـا میگوییم

اثرمـان فقـط بـا جغرافیـای

به اسلام زدند و آنرا بهعنوان یک دین و مذهب تروریسـتی

معرفـی کردنـد .مـا سـعی کردیـم ایـن موضـوع را هـم به متن
ایـن کار اضافـه کنیـم و در زیـر متـن و الیههـای پنهانـی اثـر

چنیـن چیزی لحاظ شـود.

کاملا تکنیـکال و یـک تئاتـر بـه معنـای واقعـی ،نـه کاری

نمایشـی -شـعاری و گلدرشت بسازیم ،همچنین مفاهیمی

را کـه بـه ذهـنمـا میرسـید و بایـد منتقل میشـدند منتقل
کنیم .امیدواریم خود سیدالشهدا و بانو زینبکبری(علیهما

السلام) در این مسـیر کمکمان کنند و اثری در خور شـأن

گروهـی از هنرمنـدان ایـران و سـوریه ارائه دهیم.

فکر میکنید تماشـاگر سـوری که شاید تفاوت زیادی با

پایـان نمایـش هـم یـک

سـرود بـه زبـان عربـی بـا
آهنگسـازی سـعید ذهنـی
که از آهنگسازان مطرح تئاتر

است با شـعری هوشمندانه،

در نمایـش گنجانـده شـده
اسـت .ایـن ترانـه هشـدار

میدهـد ،مقاومـت تـازه آغاز

شـده اسـت؛ مقاومت در برابر
ظلـم ،تبعیـض و تروریسـم.

را بپسـندند و هـم از لحـاظ

اسـتقبال پذیرفتند .شـاید عجیب باشـد اما من از هنرمندان

برسـد .مـا همـ ه تالشمـان را کردیـم تـا بتوانیـم یـک نمایش

را نشـان خواهیـم داد .در

اجرا داشـته باشـیم ،هم از لحاظ

امـام حسـین(ع) موضوعـی

اظهـار خوشـحالی میکننـد و تمایـل دارند اثر زودتـر به اجرا

اسـتفاده میکنیـم و صحنههایـی از رنـج و آالم مـردم سـوریه

در نظر بگیریم که اگر خواسـتیم

مسـیری هـم کـه طـی شـد اینگونـه بـود کـه سـازمان اوج،

آنچنانکه میبینم مردم و هنرمندان هم از این اتفاق خیلی

ی مـا هـم طـوری اسـت کـه از ویدئوپروژکشـن
شـیوه اجرایـ 

جغرافیای جهانی و گستردهتر را

مفهـوم اثـر بتوانیم بـا آنها ارتباط

کشـور یـک نمایـش و تئاتـر تاریخی روی صحنه نرفته اسـت.

در صحنـه جنـگ و چه در عرصه فرهنگ و هنر.

تلاش کردیـم یـک نـگاه و

تماما زیر لوای «ال اله اال الله» هستند و نقطه مشترک بزرگی

اینجا شـنیدهام که میگفتند حدود  70سـال اسـت در این

بودند ،ما هم هسـتیم .مردم ایران در کنار شـما هسـتند چه

خودمـان نـگاه نکردیـم ،بلکـه

فـرم سـاختاری و تکنیـکال کار

اجرای این اثر را به مسـئوالن سـوریه پیشـنهاد داد و آنها هم با

که مردان غیوری از ایرانمان در صحنه نبرد سخت کنار شما

اعتقـادی و فرهنگـی کشـور

یکـی دیگـر از ایـن پرداختها ،بحث تقریـب مذاهب و ادیان

دارنـد ،پـس دلیلـی برای تفرقه و جدایـی وجود ندارد.

کردیم .به عبارتی از یک اتفاق تاریخی ،اسـتفادهای امروزی

ضمـن اینکـه مـا بـه محتـوای

در یـک کشـور غیرمسـلمان هـم

اسـت و توجـه به اینکه اسلام ،مسـیحیت و یهودیـت واقعی،

تئاتـر سـوریه در بین کشـورهای عربـی جایگاه ویـژهای دارد،

البته در مقایسـه با کشـور خودمان اصال قابل قیاس نیسـت،
تئاتر کشـور ما خیلی پیشـروتر و پویاتر اسـت ،جوانان ویژهای

داریـم کـه اگـر نگوییـم بینظیـر ،بـه جـرأت میتـوان گفـت
کمنظیرنـد .بـا ایـن وجـود میتـوان گفـت کـه هنـر نمایـش

سـوریه در مقایسـه با کشـورهای عربی دیگر خیلی برجسـته
اسـت .ژانـر کمـدی و تئاتـر کـودک در بین مردم بیشـتر مورد

در شـرایط روحی و روانی خوبی بهسـر نمیبرند و به هر حال

پـس «الشـمس تشـرق مـن
حلـب» شـاید بـه نظـر برسـد

بگیریـم .واقعـه کربلا و موضـوع

موضوعی اعتقادی و مذهبی
دارد ،امـا درواقـع بـه نظـر من

جهانشـمول اسـت .مخصوص

یـک جامعـه ،زمـان خـاص و

ل استقبالشـان نسـبت به این نوع تئاترهای کمدی و
از عل 

موضـو ع آن جها نشـمول
اسـت و بـا تمـام جهـان

روز اجراهـای نمایشمـان کنسـل نشـد و هنرمنـدان پـای
کارشـان ایسـتادند و مـردم هـم اسـتقبال میکردنـد و بـه

تماشـا مینشسـتند.

ندارد .پس ذات موضوع سیدالشهدا موضوعی جهانشمول

و فرامـرزی و ورای زمـان اسـت.

وهله اول یک اثر نمایشـی و تئاتر روی صحنه ببریم .بیشـتر

اینجـا الزم اسـت بگویـم اتفاقـا نـگاه اولیـه مـا و ایـده اجـرای

در نظـر داریـم یـک تبـادل هنـری و فرهنگـی ایجـاد کنیـم.

شـود بر آنکه این واقعه مخصوص یک دین یا مذهب نیسـت،

داده اسـت و حرفهـای بسـیاری تاکنـون بـا این زبان منتقل

اصلیمـان هـم همیـن مسـاله بـود و هسـت .اینکـه تاکیدی

تاکنـون در جهـان تبـادالت فرهنگـی و هنـری زیـادی رخ

در ایـــن زمان او قبول کرد که خاطراتش را روایت کند تا در قالب کتابی
فتاحی با اشـــاره به اثرات جنگ در کرمانشاه گفت« :هنوز در کشور ما
مینها قربانی میگیرند ،مردم کرمانشاه نجیب و درد کشیده هستند،

خیلی از آنها هنوز پرونده جانبازی ندارند .خانمهایی که در گوشهگوشه
ایران قلم میزنند و درباره جنگ مینویســـند شاید از هم دور باشند اما

دلهایشان به هم نزدیک است».

نویسنده کتاب فرنگیس در پایان با اشاره به نقش زنان در خاطرهنویسی
دفاع مقدس گفت« :زنـــان این حوزه بهصورت ویژه حمایت میطلبند،
امیدواریم که روزی بتوانیم از طریق داشتن یک انجمن از این زنان حمایت

کنیم تا آنها بهتر از پیش در این حوزه قدم بردارند».

وی در پایان اظهار داشت« :خانم حیدرپور حاال کتابش را در نشستهای
کتابخوانی مطالعه و تبلیغ میکند».

فرنگیس حیدرپور راوی کتاب فرنگیس نیز در ادامه با اشاره به بخشی از
خاطراتش که در این کتاب درج شده ،گفت« :خیلی خوشحالم که امروز

در این مراسم حاضر هستم ،در سال  59که نیروهای بعثی به ایران حمله
کرده بودند هشـــت نفر از روستاییان که تعدادی از آنها اعضای خانواده

اینها وقتی عازم میشوند ،بعثیها ماشین آنها را مورد اصابت قرار داده

داشتیم که باید به خاک میسپردیم و از طرف دیگر نیز پیوسته بمباران
میشدیم .با هر سختی که بود این هشت نفر به خاک سپرده میشوند».

وی ادامه داد« :ساعاتی بعد نیروهای بعثی به دل روستا حمله میکنند و

مردم که عموما زن و بچه بودند برای حفظ جانشان به تپهها میگریزند،

بازگشت دو سرباز عراقی دیدم که یکی را توانستم با تبر بکشم و دومی

مهـاد سـازمانی اسـت زیر نظر «اوج» کـه برنامههای فرهنگی

مراسم برگزار شد ،خوشحالم و از خانم فتاحی تشکر میکنم .آرزو دارم

و هنـری اوج را در ایـن کشـور انجـام میدهـد .ایـن اثـر تولید

سـازمان فرهنگی و هنری رسـانهای اوج اسـت.

تصمیـــم میگیریم که برای تهیه غذای بچهها به روســـتا برویم .در راه

را اسیر کردم و با خود به تپهها بردم .از اینکه این کتاب نوشته شده و این
که رهبر معظم انقالب را ببینم».

همچنین مرتضی ســـرهنگی ،مدیر سابق دفتر ادبیات انقالب اسالمی
حوزه هنری نیز در این نشست گفت« :در جنگهای دفاعی همه سرباز

در این مدت آیا مخاطرات جانی و امنیتی هم برای گروه

میشـــوند .کسی پیر و جوان و زن و مرد نیست و همه سرباز میشوند.

آمـده اسـت که تمایل به بازگو کـردن آن دارید؟

و آن ســـرباز شدن مردم ایران بود .خانم فرنگیس حیدرپور با تبر ،نیروی

ی و اتفاقاتی در جوانب کار پیش
ایجاد شـد؟ چه حواشـ 

بعثیهای عراق هم روی یک مساله در حمله به ایران حساب نکرده بودند

همهچیـز خیلـی خـوب پیشـرفته و هیـچ مخاطـره جانـی و

دریایی با ناوها و ...همه سرباز شدیم تا از مملکتمان دفاع کنیم ».وی با

جنـگزده اسـت و هنـوز تهاجماتـی بـه آن ،هـم از جانـب

است و همه از جنگها مینویسند تا به مردمشان نشان دهند مملکت

همچنـان بـرای ایجـاد ناامنی در آن فعال اسـت ،ولی امنیت

نشود ،گویی جنگی وجود نداشته است .تا ادبیات جنگ ما به روستاها

امنیتـی بـرای ما پیش نیامده اسـت .با آنکه سـوریه کشـوری

صهیونیستها و هم از جانب تکفیریها میشود و تروریسم
مـا را دوسـتان در اینجـا تامیـن کردهانـد و ب هراحتـی داریـم

کارمـان را پیـش میبریـم.

برنامهای برای اجرا در کشورهای دیگر هم دارید؟

بیان اینکه نوشتن پس از جنگ سنت است ،افزود« :در دنیا هم اینگونه
چه روزهایی را گذرانده و چه رشادتهایی دیده است ،چراکه اگر نوشته

نرود ،اصالت خود را به دســـت نمیآورد؛ زیرا بســـیاری از فرماندهان و
آزادگان ما در روســـتاها هستند و کسی آنها را نمیشناسد؛ درحالی که

برای مملکت بسیار فداکاری کردهاند .امیدواریم یک گشایشی در حوزه
ادبیات مقاومت کرمانشـــاه رخ دهد .کرمانشاه عضو پنج استان جنگی

ما  10شـب در حلب اجرا خواهیم داشـت و بعد به مدت یک

ماســـت .کار ناشده بسیار است .امیدواریم با این اتفاقی که برای کتاب

در آنجا اجرا داریم .دوستانمان برنامهریزی و تالش و رایزنی

پس از برگزاری مراســـم هفتمین پاسداشـــت ادبیات جهاد و مقاومت

هفته دکور را به دمشـق جابهجا خواهیم کرد و  10شـب هم

میکنند برای اجرا در عراق ،لبنان و برخی کشـورهای عربی
دیگـر چـون ایـن اثـر بـا زبـان عربی تولید شـده اسـت .برنامه

مـا ایـن اسـت حداقـل در فـاز اول در ایـن کشـورها اجرا کنیم
و بعـد ببینیـم چـه خواهـد شـد .برنامهریـزی و پیگیـری ایـن
امـور بـا سـازمان اوج و مهـاد اسـت ،من نمیتوانـم به تنهایی
م ما این اسـت پرونده
تصمیمگیـری کنـم .مطمئنـم و تصمی 

ما اصال دنبال این نبودیم که بخواهیم نمایشـی تولید کنیم

را بـه مـردم سـوریه دیکتـه کنیـم .تلاش مـا ایـن بـود کـه در

وی ادامه داد« :او مایل نبود ،خاطراتش را بنویســـد تا اینکه از پدرم که

ایـن کار بـه سـفارش مرکـز فرهنگی-هنـری مهـاد و میزبانـی

چون به زبان عربی اسـت ،در اسـتان خوزسـتان که مردم آن

را میشناسـید که با این مفاهیم مخالف باشـند؟ ابدا وجود

آن است که تبر فرنگیس و قلم من یکی است».

بچهها گرسنه بودند و آب و غذا میخواستند ،من به همراه چند نفر دیگر

عالم عرضه شـد و شـعاع آن اعم از آزادیخواهی ،تالش برای

و توسـط آن اعتقـادات و باورهـا یا همـان ایدئولوژی خودمان

راوی است و من نویسنده یا من راوی هستم و فرنگیس نویسنده؟ حقیقت

بودجه و برنامههای حمایتی این اثر از کجا و توسـط چه

تولیـد اینگونـه آثـار تـا چـه حـد میتوانـد در تبـادل

تروریسـم و ...را تـا ابدیـت در بر خواهـد گرفت .کجای جهان

فرنگیـــس به همه ایران تعلق دارد .قلم من یا تبر فرنگیس؟ آیا فرنگیس

میگفتنـد کـه در شـب و روزهـای جنـگ و بمبـاران هـم یـک

برای اجرا در ایران هم برنامهای دارید؟

زنـده نگـه داشـتن دین ،انسـانیت ،حقیقتطلبی ،مبـارزه با

اشک و آه بود .وقتی خبر چاپ کتاب را به او دادم از ته دل خندید .کتاب

و همه هشـــت نفر را شـــهید میکنند .از یک طرف جنازه هشت شهید

حتـی جالـب اسـت بدانیـد دوسـتان تئاتـری اینجـا بـه مـا

مردمـی معـدود نیسـت .کالسـی بـرای تمـام جهانیـان در

ایدئولـوژی دینـی ،فرهنگـی و هنـری تاثیرگذار باشـد؟

«در طول این ســـالها هرگاه با فرنگیس حیدرپور حرف میزدم با غم و

من بودند به صورت مردمی تصمیم میگیرند که جلوی دشمن را بگیرند.

میتوانـد ارتبـاط بگیـرد.

تاریـخ بشـریت اسـت .درسـی اسـت که سـال  61هجـری به

فتاحی در این مراسم با اشاره به مراحل نگارش کتاب «فرنگیس» گفت:

امـا در کل مـردم فرهیختـه ،فرهنگـی و تئاتردوسـتی دارنـد،

هستند .به همین دلیل در روند اجرایمان جنگ و حربی که

کردیم تا بار دیگر به مردم عزیز اینجا نشـان دهیم همانطور

و بقیه همه مشـرک هسـتند .آنها با این کار ضربه سـنگینی

است؟

گـروه مهنـا کـه در سـوریه فعـال هسـتند ،اجرا شـد .مجتمع

یکـی از آن چیزهایـی کـه بـه کار افزودیـم ،تفکـری بـود کـه

اسلام آمریکایی ،انگلیسـی ،صهیونیستی و وهابی به وجود

را چگونـه میبینیـد و از چـه میـزان کیفیـت برخـوردار

نکتـه مهمتـر دیگـر آنکـه ما با ایـن نمایش خواسـتیم به مردم

مگـر نمایشهایـی کـه از فرانسـه و آلمـان و دیگر کشـورهای

اسلام واقعـی ما هسـتیم».

وضعیت تئاتر در سوریه رسیدید .وضعیت تئاتر سوریه

نهاد یا افرادی تامین میشـوند؟

سـوریه بـار دیگـر بگوییـم کـه مردم ایران همراه و پشـت شـما

مرتضی سرهنگی و جمعی از نویسندگان دفاع مقدس برگزار شد .مهناز

منتشر شود .خوشحالم که این کتاب سرانجام ما را به هم پیوند داد».

حضرت رقیه(علیهما السلام) در این کشـور قرار دارد و مردم

یکدیگر جدا هسـتند ،نه آنکه همچون کشـور خودمان دین

نهاد کتابخانههای عمومی کشور ،حجتاالسالم والمسلمین شیرازی،

هـم تولیـد و اجـرا ،بـه یـک شـناخت نسـبی از جایـگاه و

در سـوریه بودیـد و همچنیـن در زمـان پیشتولید و االن

و سیاسـتش توأمان و ادغام در یکدیگر باشـند ،پس سـعیما

بـا این نمایـش ارتباط بگیرد؟

مقاممعظمرهبریبرکتاب«فرنگیس»باحضورعلیرضامختارپور،دبیرکل

در مدتی که مشغول ایجاد بسترهای اجرای این نمایش

مردم سـوریه با وقایع عاشـورا بیگانه نیسـتند و آشنایی نسبتا

است تمام جهان را با یکدیگر متحد کند و به مصلِح برساند.

روزگذشته هفتمین پاسداشت ادبیات جهاد مقاومت با رونمایی از تقریظ

نظامـــی بود با او صحبت کـــردم و اینکه من خودم جنگ را حس کردم،

پسـند قـرار میگیـرد و خصوصـا بـا توجـه به آنکه مـردم اینجا

اخیرا در سوریه رخ داد و مسائل و اتفاقات روز دنیا را هم لحاظ

من سـرباز زده اسـت و اسلام حقیقی اسلام حسین نیست و

آموزشـی خوبـی شـکل گیرد.

مـا در کشـوری اجـرا میکنیـم کـه سیاسـت و دینـش از

کارگـردان آنچـه را از متـن برداشـت کـردم بـا تغییراتـی کـه

هجـری بـه امـام حسـین(ع) گفتـه بـود و آن ایـن اسـت کـه

از آنهـا مسـائل زیـادی یاد بگیریم و تبـادل فرهنگی ،هنری و

کـودک هم همین باشـد.

انتقـال دهیـم .پـس اشـتراکات یـا عدماشـتراکات فرهنگـی

داعشـیها بـرای تبییـن اسلام داشـتند .همانطـور کـه

نبایـد از ایـن قافلـه عقـب بمانیـم .به علاوه ما هـم میتوانیم

تماشـاگر ایرانی در سـلیقه تئاتری داشـته باشد ،بتواند

امـا نـام نویسـنده متـن را تغییـر ندادیـم و اسـم خـود ایشـان

چه چیزهایی به این اثر اضافه شد؟

آن الهـام گرفتهانـد و همینطـور فرهنگمـان را صادر کنیم،

بلکـه بیناالدیـان و تقریبالمذاهبـی اسـت؛ بنـدی کـه قرار

و بـا هنـر تئاتـر و عناصـر زیباییشناسـانهای کـه در آن وجود

احسـاس کردیـم بـه اثـر کمـک میکنـد ،آمـاده اجـرا کـردم.

همـان انقالبـی کـه کشـورهای متعـددی ا ز جملـه سـوریه از

روزهای سختی را در جنگ پشتسر گذاشتهاند ،شاید یکی

متن دسـتنویس ایشـان را از خانوادهشـان گرفتیم و با اجازه

بهعنوان نویسـنده در کار درج شـده اسـت .من هم بهعنوان

کشـــور را تا حدود زیادی از پویایی در این زمینهها

وقت آن میرســـد که یاران ،به یاری پیکر زخم خورده و خســـته فرهنگ ســـوریه بشتابند و گرهای به یادگار در

اینجا احترام زیادی برای این دو بانوی بزرگ قائل هستند و به

کردیـم و بـه اصطلاح دراماتـورژی کردیم.

شـــعرایی نامآور؛ اما سالها جنگ و کشمکش ،این

مجددا در دســـتور کارش قرار داده اســـت .در اینجاست که نقش دوستان سوریه بسیار مهم خواهد بود .حاال

ایـده نمایشـنامه بـه طرحـی بـر میگـردد کـه فـردی بـه نـام

فرزنـدان و خانـواده ایشـان ،در آن دسـت بردیـم و روی آن کار

در گذشـــته ،هم فیلمسازان شاخصی داشت و هم

عقب انداخته و حاال ســـوریهای که کمکم از روزهای اوج جنگ فاصله گرفته ،توجه به مســـائل فرهنگی را هم

خوبـی بـا ایـن جریـان دارنـد ،همچنین حرم حضـرت زینب و

ابوالقاسـم حیـادار ،حـدود  50سـال پیـش نوشـته بـود و مـا

راوی کتاب فرنگیس
به آرزویش رسید

بهعنـوان مثـال در همیـن سـفری که مـا آمدهایـم تاکنون در
همیـن مـدت بـه نمایشها ،جلسـات و کالسهای آموزشـی

همچنیـن تاکنـون بیـن ایران و سـوریه تئاتر مشـترکی تولید

گزارش

ایـن نمایـش به این زودی بسـته نشـود و مفتوح بماند.

«فرنگیس» رخ داد ،اتفاقات دیگری نیز رقم بخورد».

که در آن تقریظ حضرت آیتالله خامنهای بر کتاب «فرنگیس» منتشـــر

شد ،خانمها فرنگیس حیدرپور (راوی کتاب) و مهناز فتاحی (نویسنده
کتاب) با رهبر انقالب اســـامی دیدار کردند .فتاحی درباره این دیدار
گفت« :پس از ورود حضرتآقا به سالن ،بنده و خانم فرنگیس حیدرپور

معرفی شدیم ،مقام معظم رهبری چند بار فرمودند :خیلی خوب نوشتید،

من از شما تشـــکر میکنم .پس از توضیحات برخی مسئوالن مجددا
رهبـــر انقالب با خطاب قراردادن بنده فرمودند :کارتان خوب بود .برای

نوشتن این کتاب از شما تشکر میکنم ».فتاحی افزود« :در این دیدار

سهیل و سپهر دو فرزندم هم حضور داشتند که ایشان را به محضر رهبر

مـا برنامـه اجـرا در ایـران هم داریم ،من پیشـنهاد دادم این اثر

انقالب معرفی کردم .آقا ســـریع فرمودند :بهمن سال گذشته کتابی از

به این زبان مسـلط هسـتند ،اجرا شـود .این پیشـنهاد هنوز

دعا کنید ،که معظم له دســـتی بر ســـر پسرم کشیدند .اما در این بین

دارد بررسـی میشـود .احتمـال اینکـه در جشـنواره تئاتـر

فجـر امسـال هـم حضـور داشـته باشـیم وجـود دارد .بازهـم
تصمیمگیـری ایـن مسـائل بـا سـازمان اوج اسـت و بـرای

برنامهریزیهـای رفـت و آمـد و بودجههـای آن و اینطـور
مسـائل ،بایـد آنهـا تصمیمگیـری کنند.

شـــما درباره این پسرتان دیدم ،ولی هنوز نخواندهام .گفتم برای پسرم
سهیل هم از فرصت استفاده کرد و از رهبر انقالب انگشترشان را طلب
کرد که آقا هم به ســـهیل و هم سپهر و هم ساسان فرزند خانم حیدرپور

سه انگشتر دادند .اما در ادامه از فداکاری خانم حیدرپور در زمان دفاع
مقدس هم قدردانی کردند».

