10

تئاتر

سال بیستوسوم شماره  6576چهارشنبه  1شهریور 1396

editorial@iran-newspaper.com

iran-newspaper

شکوه مقیمی

س  :رضا معطریان
عک 

اروین ،با جلیقه و عینک و موهای فـــر ،با حرکاتی عجیب و منقطع ،رو به
تماشاچیان ســـخن میگوید و آنها را به مدرسهای ،در گذشتهاش ،دعوت
میکند و فرومیریزد؛ فروریختنی که حاصل از آینده این مدرســـه اســـت
و در رفتوبرگشـــتهای زمانی معنایش را منتقل میکند .به مدرسهای
میرویم که معلمی به نام هکتور ،دانشآموزان را به توداری و درونریزی
تشـــویق میکنـــد .در مقابـــل اروین ،کـــه به گفتـــه مدیـــر ،دانشآموخته
آکسفورد اســـت آمده تا پســـران تاریخ را برای آزمون دانشگاه آماده کند
و راز این پیروزی را در رد کردن واقعیات و به ســـؤال کشـــیدن هر حقیقتی
میدانـــد .دانشآموزان میـــان این طنابها کشـــیده میشـــوند و رؤیای
کمبریج و آکســـفورد را در سر میپرورانند .اما این پســـران تاریخ ،انگار از
دل تاریخی خیالی و عقبمانده بیرون آمدهاند ،گهگاه باورشان میکنی
و گاهی خـــود را همراه آنان میبینی ،با وجود تمـــام حرکات غیر متعارف
و حتی ســـکونی که گاهی گلویت را میفشـــارد .نمایش «پســـران تاریخ»
نوشـــته الن بنت ،به کارگردانی اشـــکان خیلنژاد ،تجربـــهای متفاوت در
تئاتر این روزهاســـت که تمام تالش خود را کرده اســـت بـــا وجود متنی
قـــوی ،فضاها را با بـــدن بازیگران و کنش آنها نســـبت به خـــأ این فضا،
بســـازد .پسران تاریخ شبیه شـــعری بلند شـــده که حتی ترجیعبندش هم
مخاطب را تشـــنهتر و کنجکاوتـــر میکند و نیاز به خوانشـــی مجدد دارد.
در ادامه گفتوگوی «ایـــران» را با خیلنژاد درباره این تالش و نگاه او به
بدن و فرم و محتوا میخوانید:

گفتوگوی «ایران» با اشکان خیلنژاد ،کارگردان «پسران تاریخ»

فرم ،یک شیوه اندیشیدن است

ëëکاراکترهـــای «پســـران تاریخ» شـــبیه
مولکولهایی هســـتند کـــه در یک فضای
بســـته حرکتهای نامتعارفی میکنند و
موجب گرمایش این فضا میشوند .ایده
این شیوه اجرایی چگونه قوام یافت؟
ما خواســـتیم بـــدن را بهعنـــوان یک
متریـــال اجرایـــی و عاملـــی بـــرای کنش
اســـتفاده کنیم .برای این مسیر در طول
 10مـــاه تمریـــن ابتدا تمرینهـــای بدنی
را انجام دادیـــم و روی بوتودنس(نوعی
رقص شرقی) ایستادیم .طی مطالعهها
و در شـــکلهای گوناگون تمرین ،تربیت
و پرورش بدنـــی که گروه مـــا از کار قبلی
داشـــت ،مناســـبترین روش آمادگـــی
بدنی را در بوتودنس یافتیم و در تمرین
آن را آزمایـــش کردیم .مبـــدأ ما این بود
و مقصد جایی اســـت کـــه بدنها در این
مســـیر خودشان شـــروع به خلق کردند.
پســـرهایی کـــه در کالسهـــای هکتور که
حرکـــت زیادی نـــدارد و اِروین با حرکات
مقطع پیچیـــده ،در رفتوآمد هســـتند،
تأثیرهایـــی میپذیرنـــد و تأثیرهایی هم
میگذارند و این تأثیـــرات منطق اصلی
کنـــش صحنهها بـــود .ما اعتقـــاد داریم
بدن بایـــد حامل کنشها باشـــد و گفتار
نبایـــد صرفاً نمایش را پیش ببرد .خیلی
از این حرکتها که طراحی شده ،برآمده
از همین نگاه اســـت .بعضی از صحنهها
بســـیار پر جنب و جوش و برخی بســـیار
ســـاکن اســـت و تئاتر ما بر جنـــس بازی
اســـتوار اســـت .بـــدن بازیگـــران فضای
صحنهها را از خودش پرســـیده و به این
نوع اجرا رسیده است.
ëëدکـــور هـــم فضایـــی خالی اســـت و ما
آکسســـواری در نمایـــش شـــما بجز چند
وســـیله کوچک نمیبینیـــم ،مانند توپ
تنیسی که آن هم بعد از چند دقیقه حذف
میشود و بازیگران با توپ نامرئی به بازی
ادامه میدهند .این خأل و بیچیزی برای
چیست؟
طراحیهـــا هم بـــر اســـاس ضرورت
همـــان مســـائل پیـــش رفـــت و در ادامه
چنین مســـیری خـــودش را به ما نشـــان
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و آنها را محو کردیم
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داد .وقتی وارد بحث فضا میشوید مهم
است که انتخاب در طراحی چه باشد .نور
و صحنه و لبـــاس میتوانند کمک کنند،
صحنهای پر جزئیات از منظر آکسســـوار
باشـــد یا نورهایـــی از جنس دیگـــر .ابژه و
آکسســـوار تمرین ما را مختـــل میکرد و
برای همین کنار گذاشـــته شد و چیزی از
پیش تعیین شـــده نبود .انگار آن بدنها
باید در خأل شـــروع به حرکت میکردند.
بـــرای همیـــن اواســـط تمریـــن تصمیم
گرفتیم که برای ســـاخت فضای نمایش
به یک خأل نیـــاز داریم و بایـــد در مکانی
تهی از معنی بایستیم ،با یک دیوار بلند و
دری بزرگ که فضای ما را محصور کرده
است و بدنهایی که در آن حرکت دارند.
اگر بین طراحیها بهعنوان یکی از عناصر
فضاســـازی و پیش برنده کنش و بدنها
بهعنوان عنصری دیگر ،یک همســـانی و
خط سیر متصل وجود دارد ،این اشتراک
به همان پرسشهای ابتدایی برمیگردد.
شـــاید اگر این نمایش پر آکسســـوار بود و
نور اینقدر تخت نبود اتفاقات دیگری هم
در بدنها میافتاد و آنوقت دیگر اجرای
دیگری را از این متن شاهد بودیم.
ëëنقاشـــیهای محو روی دیوار مضامین
مختلفی چون مذهب ،تاریخ و فرازمینی
و ...را القـــا میکنند .چرا انتخـــاب به این
صورت محو و چندوجهی بود؟
هرچیـــزی کـــه روی صحنه اســـت با
توگویـــی برقرار میکند.
بدن بازیگر گف 
مـــا خیلی بـــه نقاشـــیها فکـــر کردیم و
میدانســـتیم که نباید معنـــای ثانویهای
بیش از همان چیزی که هســـتند ساطع
کنند .اگر این نقاشیهایی که تماشاگر به
شـــکل محو میبیند گلدرشت میشد،
مخاطب مجبور بود حتماً آنها را بفهمد
و ارتباط مضمونی بیابد و کنجکاو شـــود
که ســـازندگان دنبال چه معنای ســـومی
بودهاند .به خاطر همین ما بیشتر با فرم
و اشکالی که بهعنوان امکان بصری برای
تماشـــاگر پرتاب میشـــود کار داشتیم و
آنهـــا را محو کردیم تا هرکس برداشـــت
خـــودش را کند .بـــه جای آنکه مـــا اثر را

کامل بسازیم و در پی معنایی مشخص
و تحمیل آن باشیم ،به مخاطب احترام
میگذاریم و او را بهعنوان کنشگر در نظر
میگیریم تـــا چیزهایی که کاشـــتهایم را
دوبارهسازی کند.
ëëنگاهتـــان به بعـــد زمان و مفهـــوم آن
چگونه است؟ ما در نمایش نه تنها زمان
خطی نداریم انگار در موقعیتی بی زمان
قرارگرفتهایم.
زمـــان در این نمایـــش زمان خطی و
رونـــد جهان واقعی نیســـت .یـــک زمان
ذهنـــی اســـت و چـــون ایـــن اجـــرا یـــک
فلشبک بزرگ است ،خودش منطقش
را پیدا میکند .مثالً وقتی میگویم« :االن
برمیگردم مدرســـه» حاال ایـــن امکان را
دارم که همه چیز را به هم بزنم و با زمان
به مثابه ذهنی برخوردکنم نه امری برای
تعریف مکان .میتوانی با بردن و آوردن
نـــور ایـــن ویژگـــی را از آن پـــس بگیری و
زمـــان را حقیقی کنی ،اما ما به دنبال آن
بودیم که زمان را در آن فلشبک کلی به
چالش بکشـــیم .این برخورد فرازمانی و
فراحقیقی زاده یک ایده تئاتری است که
زمان را به معنای روابط علت و معلولی
کـــه خـــط ســـیری را پیریـــزی میکند از
میان برداریـــم و مخاطب هم بتواند آن
را فهـــم کند .ما بدون بـــردن و آوردن نور
و بدون تغییر صحنه ،بـــدون تداخلی با
امکانات سالن و تئاتر کالسیک این کار را
کردیم .این امکانی اســـت که تنها تئاتر و
ادبیات در زمـــان ایجاد میکنند و ویژگی
ذاتی آنهاســـت .برای اینکه تماشاگر آن
را دریافـــت کنـــد از مقصد و مبـــدأ و بدن
استفاده کردم؛ بازیگران یا عامالن کنش
مکان بدون ساختار
با برخوردی که با این ِ
کالســـیک دارنـــد اطالعاتـــی را از زمـــان
فراحقیقی منتقل میکنند.
ëëنمایش شـــما مانند یک شعر نو است،
بندهـــا و پاراگرافهای مختلفـــی دارد که
یک خـــط از آن هم امکان حـــذف ندارد.
ترجیعبندهاییهمداریدکهآنهاهممانند
حـــرکات بازیگران ،نامنظم در این شـــعر
مینشینند .آیا شما خودتان شباهتی بین

قدرت و تاریخ ،جدال بیپایان

یادداشت

دهه هفتاد میالدی را باید دهه عجیبی برای درامنویسی بریتانیا دانست .روزی
که تام استوپارد نمایشـــنامه «روزنکرانتز و گیلدرســـترن مردهاند» را نگاشت و
ناگهان مورد توجه منتقدان قرار گرفت ،فصل جدیدی در درامنویســـی شـــکل
گرفت؛ درامی که تنها وابســـته به دیالوگ و داستان و شخصیت نبود .درام تازه
وابسته به ارجاعات و متونی بود که نمایشنامهنویس به فراخور طرح و پیرنگ از
آنها بهره میبرد« .پسران تاریخ» اثری متأخر از این گونه درامنویسی بریتانیایی
احسان زیورعالم
است .الن بنت ،نمایشنامهنویس کهنهکاری است که با تکیه بر دانش تاریخی
و اشـــرافش بر ادبیات اروپا «پســـران تاریخ» را نگاشته اســـت .نمایش داستان
تقابل دو معلم دبیرســـتان اســـت .هکتور با تکیه بر ادبیات و متون شـــاعرانه جوانـــان را به در دل نگاه
داشـــتن معلومات دعوت میکند و در آن سو اروین ،مشـــوق بهرهگیری از برهان خلف برای زیر سؤال
بردن واقعیتهای تاریخی است تا با آن شانس پیروزی در مصاحبه آکسفورد افزایش یابد .نمایش به
یک جدال مبدل میشود .جدال بر سر دو دیدگاه آموزشی که یکی کارکردگرا و دیگری بر پایه احساسات
فردی اســـت .یک بلبشـــو در یک تک فضـــا رخ میدهد .در هم میلولند و مبـــارزه میکنند بدون آنکه
تضارب روی صحنه رخ دهد .اشکان خیلنژاد پیشتر در زمان اجرای نمایش «باالخره این زندگی مال
کیه» در باب شیوه اجرایی خود گفته بود تمایل دارد به نقاشی مشهور نسبیت موریس آشر ،مجموعهای
از پلکانهای در هم بدون هیچ نقطه قطع ،برآمده از ریاضیات و هندسه نزدیک شود .همان چیزی که
در حرکت بازیگرانش در «پسران تاریخ» دیده میشود .شیوه اجرایی مشتق از ریاضیات در کنار دنیای
تاریخ و ادبیات این دبیرستان انتزاعی را شکل میدهد.
خیلنژاد از بدن بهعنوان المانی در تعریف شخصیتها بهره میبرد .همه آنان واجد شرایط فیزیکی
خود هســـتند .حتی میتوان سیطرهشـــان بر صحنه را نیز لحاظ کرد .شـــاید بازیگران بواسطه محتوای
متن ســـهمی از حجم صحنه میگیرند .همانند آدمکهای نقاشـــی آشر که حجمهای خیالی هستند
در راســـتای اثبات محتوا .مدیر عامل قدرت اســـت ،او آزادانه حرکت میکند .اریب و عمود و موازی با
ما ،مانعی بر سر راهش نیســـت .در مقابل اروین یا هکتور عمود بر ما حرکت میکنند و دانشآموزان،
آنان همواره روبهروی ما میایستند و گوش میدهند .آنجا که معلم میخواهد قدمی پیش میگذارند.
تعدادشان بیشتر است و اسارتشان در فضا نیز بیشتر .همه چیز از یک تلنگر آغاز میشود .اینکه متون
مورد بحث در ابتدای مطلب خواهان چیزی فراتر از ســـاختارهای کالسیک یا حتی ابزوردبازی پینتری
بودند .آنان جهان را بیرون از این متون میجستند .استوپارد شکسپیر را از منظر امروزی ،با شکست زبان
و فرم خوانش میکرد .آنان قدرت را نقد میکردند ،حتی اگر پای درامنویس قدر قدرتی چون شکسپیر
یا چخوف در میان باشد .متن بنت نیز نقد قدرت است .بماند که با گذشت زمان آنان نیز واجد قدرت
شدند .مؤلفان شاخص ادبیات دراماتیک بریتانیا شدند .خیلنژاد این مهم را درک کرده است .او قدرت
را به چالش میکشد .به مؤلفگرایی در فرم اجرایی و میزانسن اصرار میکند و البته شاید مدارج قدرت
را طی میکند تا شاید روزی یک پساپستمدرن او را نقد کند.

اثرتان و شعر میبینید؟
بله ،اگر به این اثر به مثابه شعری بلند
نگاه کنیـــم در پارههای مختلف کلیتی از
تصاویر پراکندهای به شما میدهد و آنجا
شمایید که دارید تئاتر را میسازید .شاید
بتوان پارهها را جداگانه متوجه شد ،اما در

پایان نمیتوان تصویر واضحی از کلیت
داشت و باید به آن رجوع کرد .در ساختار
کالســـیک شـــعر پارســـی رابطـــه علت و
معلولی اســـت و قالب مشـــخص است
اما رابطه مخاطـــب با اثر ما مانند رابطه
با همان شعر نو است ،او زمانی میتواند

کاملکننده باشـــد که پیشفرضهایش
را در مورد تئاتر به این ســـمت پیش برد.
یکی از اهداف ما نیز همین اســـت که به
مخاطب یادآور شـــویم جور دیگری هم
میشود یک اثر هنری را دریافت و تماشا
و با آن برخورد کرد.

ëëدراماتورژی این اثر چقدر زمان برد؟
تئاتـــر معاصر ما در پـــس تئاتر غرب
دارد اندکـــی بـــه ســـمت امـــر دراماتورژ
مـــیرود .او میتوانـــد شـــخصی در کنـــار
کارگردان باشد ،یا خود کارگردان ،یا حتی
بازیگران بهعنوان کنشگران .دراماتورژی
ابتدایـــی ایـــن کار  10مـــاه طـــول کشـــید،
همان میزان تمریـــن .ما در روند تمرین
تئاتر را میســـاختیم .متریال ما بخشـــی
از نمایشـــنامه ،آوازها و شکســـپیر بود که
خودمـــان بـــه کار اضافـــه کردیـــم .برای
پیش رفتن تئاتر و فرار از منطق کالسیک
بایـــد روی متـــن الـــن بنـــت دراماتورژی
روی مـــیداد .متـــن بـــرای مـــا بهعنوان
یک متریال نهایـــی یا یک کتاب مقدس
نبود بلکـــه ما به آن یـــورش میبردیم و
چیزهایـــی از آن برای ســـاختن تئاترمان
برداشتیم .تئاتر خودش نیازهایش را به
ما میگفت ،این یک گونه از دراماتورژی
است .تئاتر خودش ،خودش را میسازد،
به متـــن بهعنـــوان یک متریـــال کوچک
نگاه میکند ،هرجا بخواهد آن را دفرمه

میکنـــد ،از متـــون و حوزههـــای دیگری
مثـــل آواز وام میگیـــرد و ...گونههـــای
دیگری هم میشـــود دراماتـــورژی کرد،
پیش از شـــروع تمرین دربـــاره مفاهیم،
تحلیـــل ،بنمایهها ،بافتهـــای تاریخی
و جغرافیایـــی بحث کرد و متـــن را برای
تمرین آماده کرد.
ëëآوردن شکسپیر در کار برای نشان دادن
تقابل تئاتر کالسیک و مدرن بود؟
برداشـــت جالبـــی اســـت امـــا دلیل
اصلـــی این بود که من نیـــاز میدیدم در
آن مدرســـه کالس تئاتری الزم اســـت و
معلمـــی که تئاتـــر را از طریق شکســـپیر
درس میدهد .ما به تقسیم یک اجرا به
دو بخـــش فرم و موضـــوع قایل نبودیم،
نمیخواهـــم بگویم فـــرم و محتوا یکی
اســـت ،اما فرم که یک شـــیوه اندیشیدن
زایش انباشت مفهوم میآید.
اســـت ،از ِ
این دیگر یک انتخاب نیســـت ،بلکه یک
ضرورت اســـت؛ وقتی انباشـــت مفاهیم
زیاد میشـــود ناگهان با یک بازی بزرگ
روبـــهرو میشـــوید کـــه ناخـــودآگاه یک
منطق هم با خودش حمل میکند .همه
چیز یک بازی بزرگ اســـت که آدمها در
آن مناســـبات خودشـــان را دارنـــد ،حتی
آمـــوزش و پرورش و انگار همه یک بازی
بزرگی را شاهد هستیم.
ëëمفهوم قدرت یکی از درونمایههای این
نمایش اســـت .خودتان قدرت را در هنر
چگونهمیبینید؟
بلـــه ،انتقـــال دانـــش فینفســـه یک
عمل هیجانی و عاطفی است و هر عمل
هیجانی و عاطفی نسبتی با قدرت دارد.
در نگاه فوکویی ،شـــکلگیری هر نهادی
نســـبت کالنی بـــا قـــدرت دارد؛ اقتصاد،
ورزش ،آموزش و پرورش و هنر .مفهوم
قدرت در ذات این اجرا هســـت ،میتوان
حتـــی نســـبت کارگـــردان و بازیگـــران را
نسبتی اینچنینی تعریف کرد ،اینکه من
دوساعت بازیگران را به شکل پیوسته در
رفتارهایی غیرتکراری قـــرار دادهام خود
مـــن کارگردان
بزرگتریـــن اعمال قدرت ِ
است.

سمانه زندینژاد در گفتوگو با «ایران» مطرح کرد:

رشد تعداد مخاطبان به معنای ارتقای فرهنگ تئاتر نیست!
شیرین کاظمیان

کارشناس تئاتر

تماشاخانه ایرانشـــهر این روزها میزبان نمایش «اگه بمیری »...نوشته فلوریان زلر
است ،نمایشی که با بازی رضا بهبودی ،ستاره پســـیانی ،الهام کردا و کاظم سیاحی
روایتزندگیومرگانسانیرادربسترواقعیتواوهامبهتصویرمیکشد.الیههای
روانشـــناختیایناثربههمراهاجرای خالقانـــهآندرقالبتئاتروالبتهایفای نقش
درخشانبازیگرانایننمایشدستبهدستهمدادهاندتاظرفیتهایکارگردانی
«اگهبمیری»...توسطهنرمندیازنسلسومبیشازپیشبهچشمبیاید.درادامهبه
بهانه اجرای «اگه بمیری »...گفتوگویی با «سمانه زندی نژاد» کارگردان این تئاتر
داشتهایمتابیشترپیرامونکموکیفهنرمندانجواناینعرصهصحبتکنیم:
ëëدلیلانتخاباینمتنچهبودوچگونهبه
اینشیوهاجراییرسیدید؟
من در تجربیات قبلی تنها با یک ایده سر
تمرین میرفتم و متن هنگام اجرا نوشته
میشد و همیشه نویسـ ــندهای در کنارمان
داشتیم .اما این بار میخواستم تجربهای
جدید داشـ ــته باشم و متنی آماده که همه
کارهایـ ــش انجام شـ ــده و آغـ ــاز و پایانش
مشخص است را اجرا کنم و در عین حال
تمایل داشـ ــتم متنـ ــی را انتخـ ــاب کنم که
ویژگیهایش بـ ــه کار من نزدیک باشـ ــد و
آقای کوهسـ ــتانی با توجه به شـ ــناختی که
نسـ ــبت به من و کارهایم داشت این متن
را سال پیش معرفی کرد و گفت این کار به

فکر من نزدیک است و تمام آن ویژگیها
و دغدغههایـ ــی را که باید دارد و وقتی متن
را خواندم نظرم جلب شـ ــد؛ متـ ــن هم از
نظر مفهومی و هم فرمی به سبکی که من
دوست داشتم بسیار نزدیک بود و تصمیم
گرفتم این کار را پیش ببرم.
ëëآیـــا از منظـــر اجتماعی ارتباطـــی میان
شخصیت «آن» در میان مخاطبان امروز
ایرانیقائلهســـتیدیافکـــرمیکنید«آن»
ویژگیهـــایخیلیخاصتـــریداردوبرای
مخاطبعامجوابگونیست؟
اتفاقاً یکی از دالیلی که این نمایشنامه مرا
جذب کرد و باعث شـ ــد بـ ــه آن عالقه پیدا
کنم شخصیت اصلی داسـ ــتان است .این
زن پیچیدگیها و دغدغههایی را در زندگی

دارد کـ ــه بـ ــه نظر من خیلی جهانشـ ــمول
است؛ یعنی دغدغههای این زن میتواند
دغدغههای یک زن امروزی در فرانسـ ــه یا
ایران یا هر جای دیگری باشد! برای همین
حس کردم اتفاقات این داسـ ــتان خارج از
مـ ــرز و بوم خود حرکت میکند و خصوصاً
در ایران امروز خیلی قابل لمستر اسـ ــت،
چـ ــون در دنیای امروز کمـ ــی تعاریف ما از
مسـ ــائل اطرافمان در حال تغییر اسـ ــت!
حرف اصلی این نمایشـ ــنامه این است که
با یک نگاه تازه هم میشود به تعاریفی که
تا به حال در ذهنمان داشتهایم نگاه کنیم.
ëëچه چالشها و مشـــکالتی امکان دارد از
یک متن خارجـــی جدید بـــرای کارگردان
بهوجودبیاید؟

مهمتریـ ــن ویژگی جـ ــذاب این اثـ ــر ،قابل
درک بـ ــودن و ملموس بودنش اسـ ــت که
میشـ ــود با این دید به آن نگاه کرد که این
اتفاق دارد در ایـ ــران امروز ما رخ میدهد!
چون نمایشنامههایی هست که بسیار زیبا
هسـ ــتند اما آنقدر از مسائل زمان ما دورند
که نمیشـ ــود سراغشـ ــان رفـ ــت .از طرفی
وقتی که نمایشـ ــنامهای ترجمه میشود و
به دست ما میرسد ،فاصلهای هم اتفاق
میافتد که نمیتوان منکرش شـ ــد و حتی
جاهایـ ــی در کار بود کـ ــه حس کردم خیلی
از تماشـ ــاگر ایرانی فاصله دارد و مجبور به
حذف یا تغییر آنها شدیم.
ëëاینکه«آنپیر»،نویسندهمردهنمایش،در
همهجاحضوردارد،برداشتوتحلیلیبود
ازخودمتنیادرمتنوجودداشت؟
خیر در متن هم بود و اصالً نخستین جمله
متن هم همین بود کـ ــه «پیر» در همه جا
حضور دارد؛ اما چگونگی حضورش و اینکه
کجا و کی را ما تعیین کردیم.
ëëبهعنوان زن جوانی که در تئاتر سالهای
زیادی از فعالیت حرفـــهایاش نمیگذرد
مشـــکالت حضور در این عرصه ،خصوصاً
در جایگاه کارگردانی را برای خودتان در چه
چیزهاییتجربهکردهاید؟

من این مسأله را جاهای دیگر هم گفتهام
کـ ــه واقعـ ــاً کارگردانی تئاتر جزو مشـ ــاغل
مردانه اسـ ــت و روحیه مردانهای را طلب
میکند! و این سختی کار را نمیشود گفت
به خاطـ ــر کار در فضای تئاتر ایران اسـ ــت؛
همهجاهمینطوراستوامادرایرانشاید
کمیبیشتراینسختینمودپیدامیکند.از
همان آغاز کار ،از پالتو گرفتن و پیش رفتن
و صحبت با بازیگران و همه عوامل ،اینها
همـ ــه را کنار هم قرار بدهید بعد از آن تازه
بایـ ــد برویم سـ ــراغ بخشهـ ــای دولتی که
رسمیتر هستند ،مجوز گرفتن ،سالن اجرا،
شـ ــروع اجرا ،کار با مدیـ ــران ،زمان فروش
بلیت و باقی مسائلی که همه دشواریهای
خود را دارند و به طور کلی میشـ ــود گفت
پروسه ،پروسـ ــه مردانهای است و یک مرد
بابت طـ ــی کردن این مراحـ ــل کمتر دچار
مشکلمیشود!
ëëموافق حضور ستارههای سینما در تئاتر و
تأثیر در فروش گیشه هستید یا فکر میکنید
بهاینفضاآسیبزدهاست؟
چندسـ ــال پیش که بخـ ــش خصوصی راه
افتاد همه ما شـ ــنیدیم که تماشـ ــاخانهها
دارند زیاد میشـ ــوند و بالطبع با این اتفاق
تئاترها و تماشـ ــاگران تئاتر بیشتر میشود

و بـ ــا ایـ ــن فکر که دیگـ ــر قرار نیسـ ــت ما به
سختی سالنی برای کارهایمان پیدا کنیم،
من خیلی خوشحال شدم و فکر میکردم
که چه اتفـ ــاق فرخنـ ــدهای دارد برای تئاتر
مـ ــا میافتـ ــد اما شـ ــاید میشـ ــود گفت به
ی کـ ــه در ایران
خاطـ ــر مدیریـ ــت اشـ ــتباه 
صـ ــورت میگیرد اتفاق فرخندهای نشـ ــد!
چون تماشـ ــاگران ما زیاد شدند اما جنس
تماشاگران تغییر کرد! یعنی آنگونه نشد
که زیاد شدن تماشاگران ما باعث باال رفتن
فرهنگ تماشـ ــای تئاتر شـ ــود و متأسفانه
قشـ ــری وارد تماشـ ــاخانههای ما شدند که
درک درسـ ــتی از تماشـ ــای تئاتر نداشـ ــتند
و ایـ ــن شـ ــاید به خاطـ ــر ورود سـ ــتارههایی
به تئاتـ ــر بود که هیچ ربطی بـ ــه این حرفه
نداشـ ــتند .هرچنـ ــد داشـ ــتن سـ ــتارهها در
یک نمایش اتفاق خوبیاسـ ــت چون هم
تماشـ ــاگران بیشتر میشـ ــوند هم فروش
گیشـ ــه باال میرود اما چـ ــون این راه به یک
بیراهه میرود نتیجه آن چیزی نیست که
باید به دست بیاید! یعنی در این راه شاید
تماشـ ــاگران افزایش پیدا کردند اما سطح
فرهنگتئاترمامتأسفانهکاهشپیداکرد!
ëëبه نظر شما دولت آقای روحانی توانسته
بســـتری مناســـبتر را برای کار کردن شما

فراهـــم کند یـــا فکـــر میکنید مشـــکالت و
ســـختیها هنوز هم مثـــل دولتهای قبل
وجوددارند؟
تغییـ ــر محسوسـ ــی احسـ ــاس نمیکنیم
امـ ــا گاهی حتی همین تغییر محسوسـ ــی
احسـ ــاس نکردن هم اتفاق خوبی است،
چون امکان دارد تغییـ ــرات منفی اعمال
شـ ــود و اوضـ ــاع از همینی که هسـ ــت بدتر
شـ ــود .پس در حال حاضر ما با این اوضاع
مشکلینداریم.
ëëباتوجهبهزیادشدنسالنهایخصوصی
کهبرخیازآنهاآنکیفیتالزمراهمندارند
به نظرتان این موضوع مثبتی است یا فکر
میکنیدبهبسترتئاترآسیبرساندهاست؟
بلـ ــه همانطور کـ ــه در مـ ــوردش صحبت
کردم تأثیر منفی داشته اسـ ــت ،اما از یک
سـ ــوی دیگر نگرانی نبـ ــود ،جا هم برطرف
شـ ــده و در زمانی که بعضـ ــی از مدیران با
پارتیبازی کار را پیش میبرند ،نکته مثبت
اینجاسـ ــت که به خاطر زیاد شدن سالنها
راحتتر میشـ ــود برای اجرا مجوز گرفت
ولی در کل این اتفاق به تئاتر ما ضربههای
زیادی خواهد زد.
ëëباتوجهبهمشکالتیکههمیشهپیشپای
هنرمندانتئاتربودهبهعنوانیککارگردان

زنازســـوینهادهـــایمســـئولمهمترین
مشکلیکهسرراهشـــماقرارمیدهندوباید
رفعبشودچیست؟
ما اصوالً به خاطر نقد درسـ ــتی که در تئاتر
نداریـ ــم چارچوب درسـ ــتی هـ ــم نداریم.
نگاهها سـ ــلیقهای شـ ــده اسـ ــت یعنی هر
مدیری که سـ ــر کار میآید برای دوره کاری
خودش ،بر اسـ ــاس عالیق و نگاه خودش
قوانینـ ــی را تعیین میکند .این به نظر من
کاراشتباهیاست.مثالًدرجشنوارهفجرهر
دبیری که سر کار میآید بر اساس سالیق و
عالیقـ ــش یک گـ ــروه از آدمها خوشـ ــحال
میشوند و گروهی دیگر نه! و این مسائل در
کار ما گاهی آزار دهنده میشوند.
ëëدر مورد مقولـــه بازیگری بین اســـتعداد
خودانگیخته و تحصیالت آکادمیک کدام
رادرراستایمعرفیتواناییهاییکبازیگر
ترجیحمیدهید؟
به نظر من تحصیالت آکادمیک همیشه
مثل یک بسـ ــتر مناسب اسـ ــت که آدمها
میتوانند در این بستر خودشان را بشناسند
و پیدا کننـ ــد! ولی این تحصیالت باعث به
کمال رسـ ــیدن و کامل شـ ــدن نمیشوند،
فقط یک بستر است برای شناخته شدن و
پیدا شدن افراد.

