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اندر حکایت اقتباس از متون ادبی در تئاتر ایران

دخل و تصرف هوشمندانه

حرکتی را آغاز کرد که شــاید از نظر زمانی برای بررســی روند و تأثیر آن زود باشد
اما الزم اســت به نگاه خاص او که گاه به برداشتهای غیر وفادارانه از آثار ادبی
و نمایشی منجر شد اشاره کرد .مهمترین ویژگی بازآفرینیهای محمد چرمشیر
کــه او آن را بازخوانــی مینامــد شــجاعت بــرای طرحــی نــو درانداختــن از آثار
کالســیک و نئوکالسیک و نیز رمانها و داســتانهای نویسندگان بزرگ و مطرح
ایــران و جهان اســت .آثاری مانند مکبث ،دیر راهبان ،روز رســتاخیز ،اســتیک و
خون ،میبوســمت و اشــک ،رومئو و ژولیت و ...و از دیگر درامنویســان ،نگارنده
اســت که با نمایشــنامههای آژاکسْ ،
کالَون و قیام کاســتلیون ،فاوســت ،ریچارد
ســوم ،شــوایک ،چهگوارا ،ضحاک نمیمیرد ،زال و رودابه ،مدهآ و ...در کنار آثار
غیر اقتباسی سعی داشته است این ظرفیت ادبی و نمایشی را گسترش ببخشد.
آنچــه کــه هرازگاهی در نقــد و نگاه به موضــوع اقتباس از آثار ادبی ،اســتادان و
منتقدان را به واکنش و تندنویسی واداشته است این بوده که نویسندگان جوان
و حتی گاه صاحب تجربه ،اقتباس را امری ساده و دم دستی دیدهاند .واضح و
مبرهن است که نگارش اثری اقتباسی بههیچ وجه به معنای راحت بودن کار
نویسنده نیســت ،زیرا مخاطب متخصص و آگاه در صورت آشنایی با اصل اثر
در مقام مقایسه بر خواهد آمد و اگر اثر جدید توان برابری با داشتههای ذهنی
مخاطب را نداشته باشد محکوم به شکست خواهد بود .اقتباسهایی که امروزه
روز در ادبیات نمایشی ما اتفاق میافتد متأسفانه عجوالنه و در بیشتر مواقع از
سر ناآگاهی از توانایی و تکنیک درامنویسی رخ میدهد .یک درامنویس در امر
اقتباس میبایست به این پرسشها و پرسشهای دیگر بیندیشد:
 -۱ضرورت این اقتباس چیست؟
 -۲مــن (درامنویــس) در کجــای این اقتباس قرار دارم و زاوی ه دیدم نســبت به
نگاه ،اندیشه و زاوی ه دید نویسنده اصلی کجاست؟
 -۳مخاطــب امــروزی جامعــه مــن در چــه ســطح و زاویــهای در ایــن اقتباس
تعریف میشوند؟
 -۴فرم جدیدی که کشف و پیشنهاد من است ،چیست؟
 -۵چه بخشهایی از اصل اثر حذف میشوند و چرا؟
 -۶چه بخشهایی در اقتباس من اضافه میشوند و چرا؟
 -۷شخصیت محوری ،قهرمان و ضدقهرمان در اقتباس من کیست؟
 -۸تعریف زبان در اقتباس من چیست؟
 -۹شروع و پایان نمایشنامه اقتباسی من چگونه است؟
 -۱۰آیا نمایشــنامه اقتباســی من اکنون دارای هویتی مستقل و منحصر به خود
هست ،یا میبایست مخاطب با اصل اثر آشنایی کامل داشته باشد؟

ایــن روزها نمایش «خنکای ختــم خاطره» با کارگردانی نویســنده
اثر یعنی حمیدرضا آذرنگ در ســالن استاد سمندریان تماشاخانه
ایرانشــهر روی صحنه رفته است .خود حمیدرضا آذرنگ به همراه
فاطمه معتمــد آریا ،علــی ســلیمانی ،مرتضی آقاحســینی ،مجید
رحمتی ،امین میری ،بهنام شــرفی ،پریا وزیری ،ســارا شاهرودیان،
امیــد ســلیمی ،هیــراد آذرنــگ و ماهــرخ لک گــروه بازیگــران این
نمایش نــود دقیقــهای را تشــکیل میدهنــد .بــه بهانه ایــن اجرا با
حمیدرضــا آذرنگ؛ نویســنده ،کارگــردان و بازیگر «خنــکای ختم
خاطره» گفتوگو کردهایم.

حمیدرضاآذرنگازنمایشیتفکربرانگیزمیگوید

مثل باروت برای بهآتش کشیدن همهچیز!

در اغلــب آثــار نمایشــی ،نهایتــاً با یــک یا دو
نقطه عطف مواجه هســتیم کــه نقطه ثقل درام
میشــوند اما در «خنکای ختم خاطره» از ابتدا
تا انتها نقاط عطف داریم .آیا این بخش بهخاطر
مســألهبرانگیز بــودن خــود موضــوع نمایــش
است؟
قصه پارتبندی شده بود و از ابتدا قرار بود
نمایش از شش الی هفت داستان تشکیل شود
که هرکدام قصه خود را داشته باشد .از آنجا که
روح درام بــا تعلیق شــکل پیدا میکنــد و باید
همــواره مخاطــب را یک قدم به پیــش برانید
تــا با خود فکر کند کــه میتواند بهگونه دیگری
ببینــد ،ایــن شــیوه را پیــش گرفتــم .از ســویی
دیگر در جامعهای زندگی میکنیم که سراســر
قضاوت هســتیم .اگر دقت کرده باشید ابتدای
هــر اپیزود با لبخند آغاز میشــود امــا در پایان
اپیزود ،تماشــاگر از خنده پیشین خود شرمنده
میشــود .ایــن اتفاقهــا در جامعــه خودمــان
هم میافتد و ما همواره نادانســته با خاطرات
و روایــت دیگران ،درباره فــردی که هیچگاه در
زندگی خود او را ندیدهایم ،صحبت میکنیم!
وقتــی بــا ایــن شــخص روبــهرو میشــویم ،از
حرفهایی که زدهایم شــرمنده میشــویم اما
بــاز هم ایــن کار را تکرار میکنیــم .درنتیجه به
ایــن بازخورد فکر کردم که مردم را در مواجهه
با خودشان قرار دهم.
از معدود آثــاری که خودم را به این وضعیت
دچار کرده اســت ،میتوانم به «سفر به انتهای
شب» و «دســته دلقکها» نوشته سلین اشاره
کنم.درابتدایعنی 10تا 15صفحهاولباخواندن
اینکتابقهقههمیزنیداماهرچه بیشترپیش
میروید ،دچار نوعی عذاب وجدان میشــوید.
این تأثیرگذاری در خود موضوع مستتر است یا
به نوع نگاه مربوط میشود؟
قطعــاً نــگاه و پرداخــت موضــوع تأثیــر
دارد .تاکنــون کــم قصه ســاخته نشــده اســت
و زمانیکــه دربــاره ادبیات نمایشــی صحبت
میکنیــم ،میبینیــم آثــار کمی دربــاره جنگ
و تبعــات آن ســاخته نشــدهاند امــا اینکــه از
چــه منظــری روایت کنیــم و از چــه زاویهای با
مخاطب مسأله را بیان کنید مهم است و باید
به آن فکر شود .متأســفانه اغلب آثاری که در
ایــن زمینــه دیدهایم یا صرفاً احســاسگرایانه
هســتند یا صرفــاً قهرمانپردازانه .متأســفانه
در هــر دو نــوع اثــر ،نوعی کلیشهســازی اتفاق
افتــاده اســت .از دیــد من در درام ،جبر اســت
که قــرارداد را شــکل میدهد .شــما میتوانید
بــا هر قــراردادی که تمایل داریــد ،مخاطب را
با خود همراه کنید به شرط اینکه جبر قرارداد
وجود داشته باشد .باید مخاطب را به پذیرش
وادار کنیــد تا بتواند زاویه دید خود به مســائل
را تغییــر دهــد .اگــر در روایــت چنــد قــدم از
مخاطب جلوتر باشــید ،میتوانید مخاطب را
با اتفاق تازه مواجه کنید.
اجــرای «خنکای ختم خاطره» احســاسگرا
بود اما ســانتیمانتال نبود .یعنی از کلیشههایی
که سالها آنها را دیدهایم ،خبری نبود.
خــود موضــوع احســاس برانگیــز اســت.
مگــر میشــود قصــه فردی کــه بچــهاش رفته
اما برنگشــته است ،خالی از احســاس باشد؟!
ســالها انتظار این شخص پر از احساس است
و نمیشــود بــه ایــن موضــوع بدون احســاس
نگاه کرد .یکی از مشــکالتی که من با اجراهای
متفاوتــی اعــم از آثــاری کــه با مجوز نویســنده
اجرا شدند و همچنین بیشمار جوانهایی که
بدون مجوز نمایش را اجرا کردهاند ،داشــتهام
این بود که نگاه آنها به مقوله احساســی که در
اثر وجود دارد و باید به مخاطب منتقل شــود،

نگاه درستی نبوده است.
هر اپیــزود نمایش در یک مــکان جغرافیایی
روایت میشود که در سراسر ایران پراکنده شده
است و هرکدام داســتانی خاص دارند .چه شد
که این فضاهای متفاوت را بهوجود آوردید؟
چنــدی پیــش خانمی زیــر پســت نمایش
«خنــکای ختــم خاطــره» نوشــته بــود کــه از
نمایــش بســیار خوشــش آمده اســت امــا چرا
از سیســتان و بلوچســتان و محرومیــت ایــن
جغرافیــا چیــزی نگفتیــد؟ و مــن پاســخی
نداشتم .دلیل پراکندگی جغرافیایی اپیزودها
این بود که میخواستم بهنوعی از تمرکزگرایی
و انحصارطلبــی جنــگ کــه به یکســری آدم
خاص تعلق دارد و عدهای احســاس میکنند
تنهــا آنها داغداران و وامداران جنگ هســتند،
دوری کنم .دوســت داشــتم ایــن فراگیر بودن
تبعــات جنــگ در ســرزمین و جغرافیــای
خودمان را نشــان دهــم .فقط جنــوب و غرب
درگیر جنگ نبودند بلکه تمام ایران درگیر این
شــرایط بودند .بیجهت نبود که توانســتیم 8
سال دوام بیاوریم چون هشت سال جوانهای
مــا از اقصینقــاط ایــران جنگیدند و بســیاری
بازنگشــتند تا این مقاومت شکل گرفت .برای
خــود مــن قومیتهــای مختلــف و گویشهــا
همــواره جذاب اســت و متأســفم کــه برخورد
بســیار بدی با گویشها شــده اســت و بهقدری
برخی از گویشها را بهشکل مضحک ه استفاده
کردهاند که مخاطب ناخودآگاه با شنیدن یک
گویش میخندد .شــرایط به قدری ناگوار شده
کــه وقتــی در یک مجموعــه تلویزیونــی از یک
لهجــه اســتفاده میشــود ،مــردم آن جغرافیا
ناراحــت میشــوند و به قول معروف بهشــان
برمیخورد .از دیربــاز جوکهایی درباره اقوام
مختلــف میســاختیم و انــگار تنهــا تهرانیها
ســامت بودنــد! واقعــاً هرگــز بــا گویشهــا
محترمانه برخورد نکردهایم .دوســت داشــتم
شــرافت و قداســت گویشهــا و اقــوام رعایت
شــود و قصــه در ایــن شــرایط لحــاظ شــود .در
نتیجــه شــما یــک زوج آذری را میبینیــد که با
صداقت کامل میگویند« :این شهید استخوان
اســت ،پــاک اســت .هرچه هســت مــال ما!»
موقعیت طنزی بهوجــود میآید که مخاطب
میخنــدد امــا در ادامــه ،این قصه یقــهاش را
میگیرد.
بــرای نشــان دادن هرکــدام از اقلیمها ،عالوه
بــر لهجــه و گویــش ،عناصــر دیگری هم نشــان
داده میشــود .بهعنوانمثــال در اپیــزود پــدر و
دختر کرد ،خاصیتی جادویی در شخصیت پدر
گنجانده شــده اســت .کمی دربــاره این عناصر
خاص توضیح دهید.
وقتــی قصــهای از بن ،بــه ذهنم میرســد،
دیگــر دخالتی در گفتمانهــا انجام نمیدهم
و اجــازه میدهــم خودشــان حــرف بزننــد .در
نمایــش «ترن» از زبان نویســنده میشــنویم:
«از اول به اســتقبال و به سمتوســوی یک تم
خاص رفتن و چارچوب قائل شدن برای متن،
انســان را از فضاهای دیگــر دور میکند ».البته
انســان میدانــد چــه میخواهد بگویــد اما اگر
کادری قائل شــویم که فقــط مطلب مدنظر
ما گفته شــود ،شــاید بســیاری از سرنوشــتها
بهدرســتی روایت نشــوند چون نگاه سلیقهای
نویسنده لحاظ میشود .یا برخی از نویسندهها
دوســت دارنــد فــارغ از اندیشــهای کــه دارنــد،
سوادشــان هم بهرخ کشیده شود اما من سعی
کــردم گوناگونی و برخورد با اقلیمها به شــکل
درست روایت شــود .درواقع صاحبان اثر خود
آدمهــا هســتند .میخواهــم مثالــی بزنــم .در
پروسه نگارش متن ،در برههای دیگر قصهای

بــه ذهنم نمیرســید .روزی هنگامه قاضیانی
که در اجرای اول با ما همراه بود ،به من گفت:
«همسایهای دارم که پدر شهید و ارمنی است.
از من پرســیده اســت کــه آیا اجــازه میدهیم
بــرای دیــدن کار مــا بیایــد؟» تــا صبــح گریــه
میکردم و اپیزود ارمنی را مینوشــتم .غربت
وحشــتناکی در این جمله بود! چرا باید کســی
که در کشوری زندگی میکند و سهم دارد از آن
کشور ،باید برای دیدن یک تئاتر اجازه بگیرد؟!
اینکــه فقط چون باور و عقیــده متفاوتی دارد،
حــس میکند برای دیدن نمایــش باید اجازه
بگیرد ،بسیار دردناک است.
اتفاقاًاپیزودارمنیازلحاظشخصیتپردازی
از تمام اپیزودها پیچیدهتر بود.
شــاید چــون منطــق بیشــتر از احســاس
راوی ایــن اپیــزود اســت .گفتمانــی کامــاً
منطقــی و گاهی حتی فلســفی در ایــن اپیزود
حکمفرماست که به چرایی بسیاری از مسائل
البتــه در شــکلی ســاده پرداختــه میشــود.
نمیخواســتیم از ادبیات فیلســوفانه استفاده

خودشان محروم هستند.
یکــی از نکاتــی کــه در ایــن اجــرا بهشــدت
دوســت دارم ،ســکوت مخاطبان پس از تمام
شــدن نمایش اســت .آنها دوســت دارند فکر
کننــد .معتقــدم رســالت هنــر ایــن اســت که
مخاطــب را بــه چنــد لحظــه ســکوت و تفکــر
دعــوت کنیــد .البتــه نمایشهــای متفاوتــی
داریــم کــه آنهــا را زیــر ســؤال نمیبــرم امــا از
دید من رســالت هنر تنها کاتارســیس ،تخلیه
روانی ،به آرامش رســاندن یا حتی به سالمت
رساندن نیست! هنر مسئول بهداشت نیست
کــه به ســامت جامعــه خــود فکر کنــد بلکه
هنر موظف اســت دربــاره فجایعی کــه اگر به
آنها بها ندهیم ،تاوان ســنگینی خواهیم داد،
هشــدار دهد .شاهد هستیم افرادی رأس امور
قــرار میگیرند که با فرهنگ مدیریت آن امور
فرســنگها فاصلــه دارنــد .بــه همیــن دلیــل
میبینیــم ناگهان فردی هشــت ســال رئیس
جمهــوری میشــود کــه از ادبیــات او خجالت
میکشیدیم!

عکس :تیوال

نمایی از نمایش «عروسی خون»نوشته فدریکو گارسیا لورکا که علی رفیعی بر اساس ترجمه
احمد شاملو در سال  78آن را به صحنه برد

سهند آدمعارف
خبرنگار

عکس :ایران تئاتر

کهنتریــن آثار نمایشــی مکتوبی کــه از یونان باســتان به
دســت ما رســیده است بر اســاس متون ادبی ،حماسی و
نگــــاه اســاطیری یونانیان نوشته و بازآفرینی شدهاند .اقتباس و
بازآفرینی عمری به درازای تئاتر دارد .از آنجا که هنرمند
ش است،
برای خلق یک اثر ،متأثر از دنیای پیرامون خوی 
بیتردید نخستین دســتاویزها انگارههای بومی و قومی،
شرایط زیســتی و جغرافیایی یا باورها ،آیینها ،قصهها و
داســتانهایی هستند که پیشتر ساخته شدهاند و جریان
حمیدرضانعیمی
درامنویس ،دارند .براســتی نخســتین بــار (غیــر از حکیم ابوالقاســم
کارگردان،بازیگر فردوســی) چه کســی به داســتانهای شــاهنامه پرداخته
اســت؟ البتــه ایشــان در مقدمه هر داســتان ذکــر میکند
که از یک دهقان این گونه شــنیده اســت .اما آن راوی نخســتین چرا هیچ اســم
و نشــان مشــخصی ندارد؟ شاید هم مهم نیســت .مهم همین است که اتفاق
افتاده ،حماسه ُســرایی فرزانه و حکیم بر اســاس اسنادی مکتوب و گاه شفاهی
اثری سترگ و بدیع آفریده است.
اقتباس ،بازآفرینی ،وام گرفتن ،ملهم شــدن و ...کاری دشــوار و مسئولیتی گران
در برابــر اثر مرجع اســت؛ زیرا نویســنده دوم اگر دســت به خلــق دوباره میزند
ن است
میبایست ضرورت این بازآفرینی را درک کرده باشد .نخستین پرسش آ 
که چرا ما دست به اقتباس میزنیم؟ اگر بناست اثری کمرمق و ضعیف در برابر
اصل اثر بنویسیم ،اساساً چه لزومی برای این کار وجود دارد؟ نمایشنامه ایرانیان
بر اســاس واقعهای تاریخی ،پرومته در زنجیر ،اودیپشــهریار ،آنتیگونه و مدهآ
بر اساس اسطورهها ،آژاکس و هلن و زنان تروا بر اساس ایلیاد اثر هومر نگاشته
شــدهاند ،حال سنهکای رومی بر اساس نمایشــنامههای سوفوکل و اوریپید ،آثار
خود را پیریزی میکند تا دوهزار ســال بعد ما شاهد اقتباسهایی مدرن توسط
ژان آنوی ،داریو فو ،رابرت اولتا و ....از آثار یونان باســتان باشــیم .تئاتر و سینمای
جهان وامدار اقتباس از متون ادبی و نمایشی کهن و مدرن هستند .اما سینما و
تئاتــر ما از این ظرفیــت و امکانات بالفعل و عظیم آنچنان که باید بهره نبرده
است .چرا؟ قطعاً به فقر ما از پشتوانه ادبی بازنمیگردد .زیرا افسانهها و اساطیر
در ایــران عمــری به درازای تاریخ و بشــریت دارد .همراه و همســو با تمدنهای
یونــان ،روم ،چیــن و مصــر ،ایرانیــان در شــکل گســترده جغرافیایــی و قومــی
خویــش کــه هند را هم در برمیگیــرد از غنای عظیم فرهنگــی و ادبی برخوردار
بودهاند .پس چرا از منابع ارزشــمندی همچون بندهشــن ،شاهنامه ،پنج گنج،
هزارویکشــب (هزار افســان) ،تاریخ بیهقی ،ارداویرافنامه ،تاریخ طبری ،مثنوی
معنوی ،منطقالطیر ،گلستان و ...بهره نبردهایم؟ حتی بعدها که ما وارد عصر
مــدرن میشــویم و اولیــن رمــان و داســتانهای کوتــاه را بنابر تعریــف و ریختار
رماننویسی و داستاننویسی غرب خلق میکنیم ،باز هم تئاتر و سینما استفاده
کافی از آن نمیبرد .فیلمهایی همچون گاو ،شوهر آهو خانم ،شازده احتجاب،
اســرار دره جنی ،تنگســیر ،داش آکل ،خاک ،غزل ،ســفر سنگ ،ناخدا خورشید،
بیبی چلچله ،سارا ،پری ،ساحره ،گاوخونی ،تردید ،پاداش گناه و چند اثر دیگر
از اقتباسهای ادبی هستند که پیش و پس از انقالب در حوزه سینما انجام شده
است .در حوزه تئاتر ،اقتباس فرم و روند پیچیدهتری دارد.
ترجمههــای نخســتینی که از آثــار مولیر انجام گرفت بیشــتر از آنکــه برگردانی
وفادارانه باشد ،دخل و تصرفی هوشمندانه و به عبارتی آداپتاسیونی ناگزیر بود
تا مردم ناآشنا با تئاتر (بنا بر الگوی غربیاش) به آن عالقهمند شوند .اما کسانی
چون صادق هدایت و ارسالن پوریا با نگاه به منابع تاریخی و نه صرفاً داستانی
یا ادبی دســت به خلق نمایشــنامههایی قابل تأمل زدند تا بهرام بیضایی از راه
برســد و از اســطوره آرش کمانگیر و ســپس آژدهاک مسیر بازآفرینی را تعریفی
خــاص ببخشــد که در نمایشــنامههایی چون مــرگ یزدگرد و ســیاوشخوانی و
مجلس سهرابکشــی به اوج خود برســد .در این میان آرمان امید با نمایشنامه
کبودان و اسفندیار و قطبالدین صادقی با آثاری همچون هفت قبیله گمشده،
یادگار زریران ،مروارید ،افشــین و بودلف و محمد چرمشــیر با نمایشــنامههای
اقتباســی زیادی که نگاشت به نگاه خاصی از اقتباس رسیدند .محمد چرمشیر

میخواستم بهنوعی از تمرکزگرایی و انحصارطلبی
جنگ که به یکسری آدم خاص تعلق دارد و عدهای
احساس میکنند تنها آنها داغداران و وامداران جنگ
هستند ،دوری کنم .دوست داشتم این فراگیر بودن
تبعات جنگ در سرزمین و جغرافیای خودمان را
نشان دهم .فقط جنوب و غرب درگیر جنگ نبودند
بلکه تمام ایران درگیر این شرایط بودند

کنیم بلکه میخواســتیم در دیالکتیکی ساده
منطق شکل بگیرد .باید توجه کنیم که حرف
و کالم بــار دارد .شــاید دقــت روی اتفــاق این
اپیزود را عمیقتر کرده است.
در همین اپیزود به بحث نام اشــاره میشود.
مادر چون خواب دیده اســت ،نــام فرزند خود
را از وارطان به یوســف تغییر میدهد .وارطان
و یوســف که با هم یک شــخصیت را تشــکیل
میدهند .کمی درباره این نامگذاری بگویید.
در ایــن بخش میخواســتم بــه این بحث
بپــردازم که چه فرقی میکنــد این فرد به چه
فرهنــگ و قومی تعلــق دارد .چــرا باید میان
این آدم و کســی کــه نامش را دوســت داریم،
تفاوت قائل شویم .در نهایت مأمور هم قبول
میکنــد که این نامگــذاری اهمیتی نــدارد .ما
ســالها بهخاطــر این مســأله تــاوان دادهایم.
همیــن االن هم به خاطــر وجود این نگاههای
ســلیقهای ،اقلیتهایــی کــه در ســرزمینمان
زندگــی میکننــد از حقــوق حقــه متعلــق به

آن نوع نگاهی که بهرام بیضایی به مردم دارد
و معتقد اســت تمام مشــکالت مــا از جهالت
اســت .همچنین نگاه خاص او بــه مردم که نه
تقدیسگرایانهاستونهتحقیرگرایانه.
متأســفانه ما هــر دو نگاه را داریــم! ما هم
تابوســازان بهشــدت اغراقگری هستیم و هم
بــا کمتریــن اتفــاق ،ویرانگــر تابوها هســتیم.
در طــول حیــات سیاســی و فرهنگی مــا بارها
دیده شــده اســت که بهســرعت از یک انسان
بت ســاختهایم و با همان سهولت او را ویران
کردهایم.
در نمایــش شــما دیــوار چهــارم در سراســر
نمایــش برقرار اســت امــا همــواره از قــرارداد
اســتفاده میکنیــد .قراردادهــای رئالیســتی را
میشــکنید و یکســری قــرارداد بــا مخاطب
در میــان میگذارید امــا این اتفاق بــا طراحی
صحنــهای بهشــدت مینیمالیســتی اتفــاق
میافتد.کمیدربارهاینمینیمالیسمبگویید.
بهشــدت میخواســتم ایــن اتفــاق بــه

مینیمالترین شکل ممکن در تمام طراحیها
اعم از صحنه و لباس اتفاق بیفتد .چون بشدت
بــرای مــن فهــم قصــه و درک روایــت مهمتر
ب وغریب
از دیگــر شــدن در شــیوههای عجیــ 
کارگردانــی بــود .نمیخواســتم مخاطبــان به
فکر کــردن دربــاره مفهــوم جنــس کارگردانی
فکــر کننــد .مــد شــده اســت کــه کارگردانهــا
مخاطــب را غــرق در نادانســتههایش بکننــد.
نبایــد مخاطــب را درگیر کشــف چیزهایی کرد
کــه بهدردش نمیخورد .من دوســت داشــتم
راوی خوبــی باشــم .بــه همین دلیــل تنها یک
نظــم مرتب و تمیز در لباس و صحنه بهوجود
آوردم .نمیخواســتم چــون قــرار اســت بــه
کردستان میرویم ،شرایط آنجا را نشان دهم.
از دید من آدمها با یکدیگر فرقی ندارند و قرار
نیســت با اســتفاده از لباس آدمهــا را قضاوت
کنیــم .تنپــوش شــخصیتهای نمایــش از
رنگ خاکستری تشکیل شــدهاند که متأسفانه
ســیاهی آنها این روزها بیشــتر شــده اســت .از
نشانههای کوچکی در لباس استفاده کردم.
باید ایــن واقعیت را بپذیریــم که جنگ بر
تمــام مردم ما تأثیر گذاشــته اســت و درگیری
بعــد از جنــگ را حس کــرده اســت .درنتیجه
هــر مخاطــب از منظر خود در یکــی از قصهها
هبــوط میکنــد و جزئــی از قصــه میشــود.
مخاطــب یــا خاطــرهای دارد یــا از اطرافیــان
خــود در ایــن بــاره شــنیده اســت یــا در افــراد
دیگــر جامعه این مســائل را دیده اســت .یک
خانم اجرای اول یــا دوم را دیده بود و حالش
منقلب بود .به من گفت« :بچه شش ماههام
بهخاطر داروهای تاریخ مصرف گذشته مرده
اســت .آیا من هم مادر شــهید هســتم؟» چه
جوابــی باید به او مــیدادم؟! اصالً مگر فرقی
میکنــد و آیــا شــهادت فقــط در جبهــه بودن
است؟ هرکسی در اثر اهمالگری از بین برود،
شــهید شــده اســت .حتــی اهمــال از شــرارت
جنــگ پلیدتر اســت .همین دانشــجویانی که
بهدلیــل اهمالگــری مداومی که در کشــور ما
وجــود دارد ،چندی پیش مردنــد چه فرقی با
شهید دارند؟
اتفاقاً در اپیزود جنوبــی با نوع دیگری از مرگ
بــرای فرزنــد دوم مواجه میشــویم که قــرارداد
حضور او با شهید تفاوتی ندارد .آیا قرارداد هم از
این رویکرد شما نشأت میگیرد؟
شاید نشانهها را مخاطب دریافت نکند اما
فرزند دوم میگوید« :یک لندکروز به من زد».
لندکــروز که آن زمان فقط یک ماشــین جنگى
بــه نظر میآمد و باید اشــاره میشــد تا بگویم
جنگ هنوز هم به مردم آسیب میزند.
در ابتدای نمایش که یوســف و فرشــته حرف
میزننــد ،گفتوگوها اســتریلیزه هســتند که با
اپیزودهای نمایش رویکــرد متفاوتی دارند .این
بخش چگونه طراحی شد؟
از روی تعمــد ایــن بخــش را غیرزمینی در
نظــر گرفتم و بــرای آن قــرارداد تعیین کردم.
در ادبیــات هم این بخش وجود داشــت چون
میخواســتم با ادبیــات زمینی فاصله داشــته
باشد.
یکــی از دشــواریهای نمایــش ایــن بــود کــه
چگونــه نقشها را بــه بازیگــران بســپارید تا در
تزمان  30شــبی که نمایش اجرا میشــود،
مد 
آنقدر درگیر نشود که شــرایطی ویرانگر برای او
بهوجود آید .برای فاصله گرفتن از نقش توسط
بازیگرانچهتمهیدیداشتید؟
یکــی از شــرایط بازیگــری ایــن اســت کــه
بتوانیــد کنترل داشــته باشــید .نباید احســاس
خود را از بخشــی به بخــش دیگر منتقل کنید.
خوشــبختانه چــون تنها دو نفــر دو نقش بازی
میکنند ،چندان مشــکلی در مورد حسگیری
شــخصیتهای متفــاوت نــدارم اما خــود من
شــرایطی را در بانــو معتمدآریــا دیــدم کــه هر
بــار از صحنه بیرون میآید ،برافروخته اســت.
بیجهت نیســت که بازیگری را دومین شــغل
دشــوار بعد از کارگران معدن میدانند .به این
جهت سخت است که وقتی روی صحنه مرگ
فرزند خــود را روایــت میکنید ،تصویــر فرزند
خــود را هم میبینید .باید فرزند خودتان را در
ذهنتان بکشید تا بتوانید حس را منتقل کنید.
بســیار پیچیده اســت .کارگری معدن فیزیکی
و روحی اســت اما بازیگری کامالً روحی اســت
کــه بــه فیزیــک منتقــل میشــود .در اجراهای
دیگر دیده بودم بازیگران روی سطح با اتاقها
برخــورد کــرده بودند و اتفاقاً دوســت داشــتند
بیشتر به بخش طنز بپردازند.
در ایــن نمایــش از موســیقی زنــده اســتفاده
کردید .چه وجهی از نمایش این لزوم را بهوجود
آورد؟
جــواد طالبــی عزیــز را در ســفری کــه بــه
یاســوج داشتم ،شناختم .احســاس کردم یک
در گرانبهــا در گوشــهای از ایــن جغرافیــا هــدر
میرود .از سویی دیگر نمایش ما شرایطی دارد
که اگر بخشــی را برای تهنشــین شدن اپیزودها
در نظــر نگیریــم ،اذیتکننده اســت ،تصمیم
گرفتم موسیقی استفاده کنم ،در اجرای قبلی
چــون از هــر قصــهای بالفاصلــه به یــک قصه
دیگر میغلتیدیم ،آمادگی الزم وجود نداشت
و مخاطب پر میشــد .نمیخواستم بهسمت
احســاسگرایی مطلــق پیــش بــروم .تصمیم
گرفتــم بــا موســیقی یــک ضــد حــس داشــته
باشم .هر شب از جواد طالبی میخواهم فضا
را بشــکند هرچند این کار بســیار دشــوار اســت
چراکــه او قصه را میبینــد و بهاندازه مخاطب
متأثر میشود.

