
6

نقدى بر نمايش «دوليتر در دو ليتر صلح»
حيف، حيف 

ــه بازيگران  � ــت ك ــف، حيف... اين مرثيه اى اس حي
ــح» با صداى بلند  ــش «دوليتر در دو ليتر صل زن نماي
ــه آدم هايى كه زير خاك  ــاد  و ضجه مى زنند. مرثي فري
ــد و آنها زنده ماندند تا تقاص خون آنها را پس  خوابيدن
بگيرند. پيروزى براى آنها، در ريختن خون طرف مقابل 
تعريف شده است و تا خون دشمن به خاك نريزد، داغ 

عزيزانشان سرد نمى شود. 
بازيگران نمايش، به دودسته تقسيم مى شوند. در هر 
دو دسته، يك مرد و يك زن وجود دارد. يك سرباز كه 
براى وجب به وجب خاك سرزمينش مى جنگد و يك زن 
ــت كه زير خاك خوابيده اند.  كه مادر تمام آنهايى هس
ــتن  ــيدن به «اون ور» و كش ــام آرمان دو طرف، رس تم
ــت. صحنه نمايش، به دو قسمت تقسيم  ــمن اس دش
شده است. هر قسمت، اسمش «اون ور» است و از سوى 
طرف مقابل، «اون وريا» خطاب مى شوند. طراحى لباس 
ــلوار سياه/ شلوار قرمز و لباس  مشابه (لباس قرمز و ش
ــوى خط مرزى و ميزانسن هاى  ــياه) بازيگران دو س س
ــده، وضعيتى متقارن براى مخاطب به تصوير  تعريف ش
ــد تا مخاطب به جاى تفاوت هاى دوسوى خط  مى كش
ــران روى  ــد. حركات بازيگ ــباهت ها را ببين مرزى، ش
ــن  ــه دار نمى كند و ميزانس صحنه، اين تقارن را خدش
ــت. حتى با تمهيد  به صورت كامل با متن هماهنگ اس
ــداى بهرام  ــرد (با ص ــه م ــن يك صداپيش به كارگرفت
ــاه محمدلو) براى بازيگران مرد و يك صداپيشه زن  ش
ــتفاده  (با صداى راضيه برومند) براى بازيگران زن و اس
ــابه، اين تشابهات به اوج مى رسد و  از ديالوگ هاى مش
ــاوت را از مخاطب گيرد و نمى تواند فقط با  قدرت قض
يك سوى ميدان همذات پندارى كند. منطق يكسان و 
ــابه، هر دوسوى ميدان را از يك قبيله تعريف  رفتار مش
مى كند كه هيچ دركى از فضاى پيرامون خويش ندارند و 
فقط سرسپرده يك صدا هستند.  هر دو سوى ميدان، با 
صدايى از خارج صحنه هدايت مى شوند و ارزش هايشان 
توسط اين صدا تعيين مى شود. سربازان، از اين صدا با 
عنوان «عقبى ها» ياد مى كنند. عقبى ها، روزى «جنگ» 
ــربازان ديكته مى كنند و روزى ديگر  و «دالورى» به س
صلح و گذاشتن سالح بر زمين. براى عقبى ها اهميتى 
ــان را براى  ــدارد كه حتى مبانى منطقى تصميماتش ن
ــريح كنند و علت تغيير آرمان ها و اهداف  جلويى ها تش
را برايشان توضيح بدهند. فقط به آنها بايد ها و نبايد ها را 

مى گويند و جلويى ها هيچ گاه علت وقايع را نمى فهمند. 
از سوى ديگر، هيچ وقت عقبى ها نمى فهمند كه چه بر 
سر سربازان گذشت و آنها چه روز ها و چه شب هايى را 
گذراندند. به قول يكى از سربازان خطاب به همرزمش: 

«عقبى ها هيچ وقت جلو نمى آن. يادت رفته!». 
سربازان، آدم هاى منفعلى هستند كه در انتظار نبرد 
به سر مى برند. موقعيتى كه روايت مى سازد، انفعال آدم ها  
را در جنگ به تصوير مى كشد؛ موقعيتى كه با استفاده از 
فضاى گروتسك، بى اختيارى آدم ها را نمايش مى دهد و 
آنها را مهره هاى بازى عقبى ها مى داند. سربازانى كه طبق 
ــاده صفر جنگ، اجازه هيچ گونه تصميم گيرى ندارند  م
ــتناكى با آنها مى شود حتى اگر تا  وگرنه برخورد وحش
ديروز قهرمان جنگ بوده اند. اغراق و بهره گيرى از عنصر 
ــا (مانند صحنه برخورد با  طنز تلخ در برخى صحنه ه
سربازان، هنگامى كه قانون را زيرپا مى گذارند) از عوامل 
سازنده اين فضاى كميك است. روايت اين نمايش، قصه 
آدم هاى جنگ است كه معناى زندگى را فراموش كردند 
و اكنون صلح برايشان كابوسى وحشتناك شده است؛ 
كابوسى به قيمت نشستن در كنار دشمن و پايمال شدن 
ــربازى مى گويد: «ما همه چيزمان را از  خون عزيزان. س
ــت داديم، چطور مى توانيد بدون اجازه ما تمامش  دس
كنيد.» آدم هاى جنگ، آدم هاى صلح نمى شوند. آنها در 
شب هاى آرامش عقبى ها، هزاران بار مى ميرند و دوباره 

زنده مى شوند و تا ابد محكوم به اين عذاب هستند.

روزنه آبى

تاملى بر نمايش «دن كاميلو»
در بطن يك كمدى چه مى گذرد؟ 

كمدى باكيفيتى كه بشود چند بار ديد يا بازتوليدش  �
ــرد، بايد آنچه كه از مخاطب مى طلبد (يعنى خنده)  ك
ــد. اين  ــته باش را در بطن و درون موقعيت هايش داش
ــت كه اجراكردن  ــاده به اين معناس جمله در ظاهر س
جدى ترين لحظات و حتى يك تراژدى به شكل كمدى 
ــده از درون لحظه و  ــت كه برآم امرى صرفا اجرايى اس
ــت، بلكه به نوعى دست انداختن و ايجاد  موقعيت نيس
تضادى - در بعضى موارد جالب- بين اجرا و متن است. 
ــران به وفور رخ  ــت كه در تئاتر اي اين اتفاق چيزى اس
مى دهد يعنى آنچه به عنوان كمدى مى بينيم بيشتر از 
آنكه يك لحظه يا موقعيت كميك يا مجموعه اى از اين 
لحظات در قالب يك چالش و كشمكش خنده دار باشد، 
يك اجراى مضحك از يك لحظه يا موقعيت غيركميك 
ــت. اين نقصانى است كه به دليل ناتوانى در اجراى  اس
لحظات نفسگير و بغرنج و در فرآيند كنترل نشده تمرين 
ــد نه در فرآيند ايده پردازى، نگارش و تعيين  رخ مى ده

ساختار و شيوه هاى اجرايى. 
ــو رخ داده تضاد و  ــش دن كاميل ــه در نماي اما آنچ
ــت. چالش آدم هاست  رويارويى كميك در باطن اثر اس
كه كميك است و براى همين «دن كاميلو» يك كمدى 
ــا لحظه ها و  ــت كه ماهيت ــان اما قابل بازتوليد اس آس
ــمكش مى كنند و به  موقعيت هاى كميكش ايجاد كش
ــتند. تضاد اصلى اثر از  لحاظ دراماتيك پيش رونده هس
ــد. تضاد حزب به قدرت  دوگانه پپه و دن كاميلو مى آي
ــيده كمونيست با كليسا آن هم در مكانى كه هنوز  رس
ــهر هم نشده. خود بستر وقوع درام در تضاد با ماجرا  ش
قرار دارد و عاملى كميك را مى سازد؛ تضادى سياسى در 
يك بستر ساده كه آن تضاد در درونش معنا و مفهومى 
ــدارد و براى همين واكنش آدم ها را خنده دار مى كند.  ن
ــايل مطروحه - كه به شكلى مضحك و  اين تضاد مس
ــى آدم ها  ــتر زندگ ــود- با بس مغلوط هم مطرح مى ش
همان طور كه واضح و مبرهن است سويه اى انتقادى با 
كنايات بزرگ تر هم دارد. اما چون در بطن اثر است، براى 
انتقادى شدن هيچ دليلى ندارد كه با ديالوگ هاى اضافه 
و مشابهت سازى هاى مبتذل مخاطب را از بستر رويداد و 

درام به بيرون پرت كند. 
ــر غسل تعميد فرزند  چالش دن كاميلو و پپه بر س
پپه با حضور اهرم فشار زِن سنتى و عصبى پپه تبديل 
ــاختارى سرراست و آشنا  به يك چالش دراماتيك با س
مى شود كه به سادگى دو طرف تضاد را شكل مى دهد. 
فشار زن در حالى كه مرد نمى تواند با كشيش به توافق 
ــرباززدن كشيش از غسل تعميد به سادگى  برسد و س
پتانسيل بحرانى شدن دارد و مانند بسيارى از كمدى ها 

همه آدم ها را به درون كشمكش ساده اش مى كشاند. 
در عين حال تضاد بعيد و اغراق آميز آدم ها در فضاى 
ــت. تضاد  ــى يكى از نكات مهم كار اس ــى و بيرون درون
شخصيت پپه به عنوان يك آدم حزبى كه حاال شهردار 
شده، با موقعيتى كه در خانه به عنوان يك ترسو در برابر 
ــو و همين طور تضاد رفتارى  ــرش دارد از يك س همس
ــيح در كليسا و جامعه بيرون از سوى  دن كاميلو با مس
ديگر، عنصر ديگر سازنده موقعيت هاى كميك است كه 
ــخصيت پردازى اثر بروز مى يابد. آدم هاى  در ساختار ش
ــواره درون و بيرون متضاد و  ــور عيان هم كمدى به ط
ــه با  متزلزلى دارند و به همين دليل كمدى در مقايس
ــيال تر و دگرگون شونده تر  ــى س گونه هاى ديگر نمايش
ــش و تا پيش از  ــت. آدم هاى تراژدى در طول نماي اس
دگرگونى و بحران، تالش مى كنند برتر باشند و ضعف 
خود را پنهان كنند، اما آدم هاى كمدى اولين چيزى كه 
ــت.  از خود به نمايش مى گذارند ضعف و فرومايگى اس
اين به آن معناست كه آدم هاى گونه هاى غيركميك از 
ِل مدام عاجزند. همين مساله است كه  توان تغيير و تبدُّ
شيادان و شياطين را در كمدى دوست داشتنى مى كند 
ــتنى مى گرداند، هر  و اينجا دن كاميلوى يهودا را خواس

چند مسيح از او روگردان شود و تركش كند. 
ــك نمايش كوروش  ــد خوب و دراماتي ــا اين رون ام
نريمانى در جايى متوقف شده و به حاشيه مى رود. روند 
ــاخت كمدى كه با اندامى منسجم  منطقى و خوش س
ــود. يكى از  ــته مى ش ــت مى كند در جايى گسس حرك
اصلى ترين داليل اين گسستگى تقليل و به حاشيه رفتن 
شخصيت زن پپه است كه در ابتدا به عنوان اهرم فشار 
براى غسل تعميد به عنوان عنصرى مهم موقعيت سازى 
ــت كه پپه و دن كاميلو را به اجبار و براى  مى كند. اوس
غسل تعميد بچه تازه به دنياآمده، با هم روبه رو مى كند. 
ــود، مساله غسل تعميد در  اما از جايى زن حذف مى ش
البه الى خرده داستان هاى ديگر وامى رود و صحنه هاى 
طوالنى فرح بخش جاى لحظه ها و موقعيت هاى كميكى 
ــد را مى گيرد. نمايش از  ــاختار اثر اصالت دارن كه در س
خنده هاى موقعيت كميك مى رسد به لحظه هايى كه 
ــطه بازى هاى خوب و تبحر در چينش و  اگرچه به واس
ريتم، همچنان اجرا را سرپا نگه مى دارند، اما ديگر قوام 
ابتدايى را ندارند. نمايش به  سادگى به دست صحنه هاى 
بداهه گونه و بيشتر مضحك مى افتد. گسست ديگر، عدم 
همراهى متوازن و دوشادوش خرده  داستان ها كنار هم 
ــل تعميد به واسطه ايده نوشتن بيانيه  است، مثال غس
شهردار كه خود ناتوان از نوشتن است، فراموش مى شود، 
اين در حالى است كه ايده جذاب دوم بايد در كنار ايده 
ــند نه اينكه  ــرانجام برس ــش برود و هر دو به س اول پي
ــود. با همه اين  ــى با آمدن ديگرى موقتا متوقف ش يك
گسست ها البته بسيار نمايش اقناع  كننده و از نظر حسى 
رضايت بخش است. نمايش كمدى همواره نمايش بازيگر 
است و «دن كاميلو» يك هوتن شكيباى  لذت بخش دارد.

پرده خانه
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  نمايش «تانگوى تخم مرغ داغ» و نقش حاج موسـا  �
چه مختصاتى داشت تا بازى در آن را بپذيريد؟ 

ــنهاد كار مى شود اولين  براى هر بازيگرى وقتى پيش
ــت و آن نقشى كه  نكته براى انتخاب كردن، خود متن اس
بايد بازى كند كه آن سكوى پرتاب و در واقع انگيزه آمدن 
به سمت وسوى يك كار را تعيين مى كند. من خودم پيش 
از انقالب يكى از متن هاى جناب رادى را كار كرده بودم. 

 فكر كنم افول باشد؟  �
ــان متن را كوتاه كرديم تا  بله! البته در حضور خودش
ــنا بودم اما برخى از  ــود. با كارهاى رادى آش قابل اجرا ش
جنبه هايش را نمى پذيرفتم. ولى متن تانگوى تخم مرغ داغ 
ــخصيت هايش را خيلى نزديك به  را كه خواندم زبان و ش
ــت چون در  هدايت ديدم. البته اين ويژگى ايراد كار نيس

عالم هنر آدم ها از هم تاثير مى گيرند. 
 مثال بزنيد شبيه به كدام قصه ها شده است؟  �

ــت از آدم هاى هدايت و زبان آنها. از  يك تاثير كلى اس
حاج آقا گرفته تا بقيه آدم ها. 

 خود شـما در دهه30 يكى از پيشقراوالن اقتباس  �
از آثار هدايت بوده ايد؟ هم آثارى كه با عباس جوانمرد 
كار كرده ايد و چه آثارى كه خودتان مثل افعى طاليى و 

بلبل سرگشته نوشته ايد، برگرفته از هدايت بود. 
ــه30 كار كرديم چون من  ــا را در اواخر ده ــه! آنه بل
ــتم و هنوز هم دوستش دارم. او  ــت داش هدايت را دوس
ــت. چون او آدم مظلومى  هنوز هم آدم جذاب و گيراس
ــت انقالبى  بود. در آن دوران تاريك تاريخى ايران توانس
ــش خيلى گيرا بود.  ــات قصه اى ايجاد كند. زبان در ادبي
ــباهت ها برايم گيرا بود،  ــردم بود. اين ش زبانش زبان م
چون شخصيت (حاجى) هم جذاب بود و زيروبم داشت 
ــود گفت كه سياه يا سفيد است و ملغمه اى از  و نمى ش
ــش را برايم جالب مى كرد. او  خوبى و بدى بود. اينها نق
مجموعه اى از ريا و ايمان است. او خاكسترى است. من 
ــخصيت خوشم آمد. آقاى مرزبان هم آدم بااهميت  از ش
ــت كه كارهاى رادى را پيگيرى مى كند.  و همكارى اس
آقاى رادى هم از نمايشنامه نويسان جديد ما بود كه يكى 
از پايه هاى نمايشنامه نويسى معاصر را گذاشت. بنابراين 

دوست داشتم در اين نمايش بازى كنم. 
افـول رادى را به صحنه برديد كه در كارهاى رادى  �

يك نقطه عطف است آن متن چه ويژگى هايى داشت 
كه كار كرديد؟ 

ــن درباره ملك و مالكيت و فئودال ها، خان ها و  آن مت
ــت كه بر زندگى و سرنوشت انسان ها تسلط  آدم هايى اس
ــت و بعدها  ــد. در آن زمان خيلى برد و گيرايى داش دارن
هم مى تواند به عنوان تمثيل استفاده شود. ساختار اثر هم 
ــه، چهارنفر ديگر  ــذاب و گيرا بود. رادى هم در كنار س ج
ــاختند. افرادى مثل ساعدى  ــى ما را س نمايشنامه نويس
ــان به سينما هم كشيد. من اينها را  و بيضايى كه آثارش
مى شناختم و با آنها مراوده داشتم و دوستشان هم داشتم. 

 نمايش تانگوى تخم مرغ داغ مساله اش مربوط به  �
چنددهه قبل و پيش از انقالب است. آيا بهتر نبود كه 

اين متن با دراماتورژى به روز شود؟ 
به روزشدن؟ نمى دانم منظورتان چيست. 

 مثال اين حاج آقا را بهتر نيست در دهه90 ببينيم تا  �
آن حاج آقاى دهه چهلى؟ 

ــت. آن استبداد شرقى و  ــا آدم آن زمان اس حاج موس
پدرساالرى و رياكارى در هر زمانى مى تواند مطرح شود. 
فكر نمى كنم فرم زمان خودش را ارايه كنيم. اين ديگر به 
ــت كارگردان برمى گردد. شايد اگر قرار مى شد كه  خواس
به روز شود مشكالت بيشترى از لحاظ اجرايى و مميزى 
ــل اين نمايش هم مثل فيلم گاو وقتى  پيدا مى كرد. الاق
ــتند اكران كنند مشكل پيدا كرد و خواستند جلو  خواس
اكرانش را گرفته. حتى پيشنهاد كردند كه در ابتداى فيلم 
ــيد اين فيلم براى قبل از انقالب شاه و مردم است  بنويس
يعنى اين فيلم براى اين دوره نيست و بعد ديدند كه اين 
كار را خيلى بدتر مى كند، درباره اين تئاتر هم نگذاشتند 
بنويسند. اگر بخواهند ايراد بگيرند مى شود گفت كه براى 

دهه40 است كمااينكه ايراد هم گرفتند. 
 با توجه به اينكه منطقا قصه مربوط به دهه40 است  �

چرا جلو كار را براى چند روزى گرفتند؟ 
ــى و اجتماعى و  ــايد ايراد اخالق ــى را از باب ش نكات
خدشه دارشدن اجتماع از لحاظ زبان گرفتند. در حالى كه 
به خود كار ايرادى نمى گرفتند و زبان را زشت مى دانستند. 
چون مساله اين هست كه اين آدم رياكار و پسرش مومن 
است كه اينها را دچار تقابل و چالش مى كند و از اين باب 
هم ايرادى نمى گرفتند. من هم به همين خاطر از مثنوى 
موالنا مثال زدم تا تفهيم شود كه كلمات سخيف و زشت 
گاهى چنين كاركردى ندارد. چرا موالنا زشت ترين كلمات 
را به كار مى برد؟ آيا موالنا بى ادب است يا اينكه مى خواهد 

جامعه اش را خدشه دار كند؟ نه! 
 حتى عبيد زاكانى كه زبان تندتر و زشت ترى هم  �

دارد، اما هدفش دقيقا اصالح اجتماعى است؟ 
بله، آنها قصه هايشان را با اين زبان به مردم نزديك تر 
مى كنند، مثال در قصه كنيزك موالنا مى گويد يك جانبه 
قضيه را نگاه نكنيد بلكه هر قضيه جوانبى هم دارد. جوانب 
قضيه را هم ببينيد. يا قصه آن فيل! يا خر برفت و خر برفت 

و خر برفت! اينها را مى خواهد به جامعه اش تفهيم كند. 
 درك عامه را باالتر ببرد؟  �

ــت.  بله، يعنى به مردم حالى كند كه قضيه اين اس
رادى هم در مقدمه اشاره مى كند كه االن زمانش رسيده 
ــى را به زبان مردم  ــكنيم و زبان ادب كه ما تابوها را بش
نزديك تر كنيم. چنانچه هدايت هم در مرده خوارهايش 
ــه و جوانمرد كار كرده بود. من نقش مرده را بازى  گفت
مى كردم. خانم صفوى -خدا بيامرزدش- ضرب المثلى را 
مى گفت، جمعيت را از جا مى كند، مى گفت: اگر بخت ما 
بخت بود دسته خر هم براى خودش درخت بود! االن در 
همين كار اين كلمات به ظاهر زشت گوشه و كنايه زده 
مى شود، تماشاگر را مى خنداند چون طنز ما هم بيشتر 

ركاكت و هجو است. 

 يك نوع رك گويى و صراحت هم دارند؟  �
ــى ها  ــه، كلمه را خيلى رك مى گويند مثل انگليس بل
نمى خواهند پيچيده حرف بزنند. خيلى تودار و درهم حرف 
نمى زنند. ما افراطى هستيم. عزا و شادى مان افراطى است. 
طنزمان كارش به هجو و بدوبيراه گويى مى كشد. اين است 
ــايلى در كار بود. االن برخى آثار شكسپير را به روز  كه مس
مى كنند. من يادداشت هاى كازانتيسف كارگردان روسى 
ــته بود كه خيلى  ــاخته، مى خواندم. نوش كه هملت را س
ــت. او با پاسترناك نامه نگارى هايى داشته كه او  جالب اس
مترجم انگليسى به روسى متن هملت بوده و پاسترناك 
ــد هر كارى دلت  ــه اى به كارگردان روس مى نويس در نام
مى خواهد بكن متن را كامال به هم بريز و پابند اين قضايا 
ــپير نباش و آنكه  نباش. بعد توضيح مى دهد پابند شكس
ــد و درك مى كنى و از مجموعه اين متن  دلت مى خواه
آن را مى فهمى و مى خواهى، بيان كن. البته آقاى مرزبان 
كمى از متن تانگوى تخم مرغ داغ را كوتاه كرده چون يكى 
از مشكالت رادى زياده گويى است. ديالوگ هايش پرحجم 
ــت و آدم را خسته مى كند. امروز كسى حوصله  و زياد اس
ــپير هم پر از  ــى ندارد. همان طور كه در آثار شكس پرگوي
مونولوگ هاى طوالنى است. كسى حوصله شنيدنشان را 
ــتگى به نگاه كارگردان داشته كه متن  ندارد. االن هم بس
را درست مثل دهه40 كار كند. البته اين هم حرفى است 
ــود اما به روزكردنش به نظرم اشكاالتى ايجاد  كه به روز ش

مى كرد. 
 آيا پادرميانى و توضيحات شـما راهگشـا بود كه  �

دست كم در آثار بعدى با مالحظه بيشتر مواجه شوند؟ 
بله. مشكالتى در كار بود اما فكر نمى كرديم دخالتى 
ــفانه ما جامعه رياكارى داريم. يعنى انواع بد  كنند. متاس
ــن بچه ها اينها گفته  ــت. بي و بيراه در اغلب خانواده هاس
مى شود. مادر و بابا بدوبيراه مى گويند. در جامعه هم هست 
ولى به محض اينكه وارد تئاتر و سينما و هنر مى شود؛ همه 
چيز را با تايد و صابون تميز و مرتب و نازنينش مى كنيم تا 

كف دست مردم بگذاريم! گفتم چرا 
اين كار را كنيم؟ گفتند به هر حال 
جامعه عرفى دارد كه نبايد شكسته 
شود. اما مردم به همين كلمات در 

زمان اجرا مى خندند. 
 مردم بـه اين زبـان و بيان  �

احسـاس نزديكـى مى كنند و 
خودشان را مى بينند؟ 

بله، ما اهل پنهانكارى هستيم. 
ــزو طبيعت  ــم آنچه ج مى خواهي
انسان هست، پنهانش كنيم و از آن 
تابو بسازيم. االن اينها تبديل به چيز 
عجيب وغريبى مى شود كه نمى شود 

به آن نزديك شد. 
 در صورتى كه كار هنر افشـاگرى و آشـكاركردن  �

نكات پنهان و مجهول آدميان است براى آنكه بعدش 
تاثير و تغيير و تحولى القا شود؟ 

ــانى  اين كارها را همه مى كنيم و مى دانيم غرايز انس
است و چه ابايى هست كه نبايد در صحنه مطرحش كنيم. 
بايد اين مسايل مطرح شود البته بعضى موقع ها مى خواهد 
از آن سوءاستفاده شود كه من آن را اصال قبول ندارم. من 
وقتى اين آدم را بازى مى كنم بايد بگويم مردك نمى تواند 
ــتم حتى بگويم كه مردك  ــويد! مى توانس خودش را بش
نمى تواند خوب طهارت بگيرد اما اين ديگر آن حاج آقاهه 
نيست. زبانش همان است كه كلمه ها را به جايش بگويد. 

 تند و تيز؟  �
ــت. يك بعدى از ابعاد  ــكه! اين زبانش اس قاقالى خش
شخصيت زبان است. شما وقتى زبان را تغيير دهيد يكى 
از ابعاد شخصيت را نفى كرده ايد. بايد زبان را رعايت كنيم 
و بعد لحن و لهجه اش را. البته چيز بدى به ما نگفتند ولى 
همين كه جلو كار را گرفتند، كمى ناراحت كننده بود. البته 

االن تا حدودى اين شب هاى آخر رعايت شد. 
 شـما از دهه30 بازيگريـد باتوجه به اين سـابقه  �

چنددهـه اى، االن وضعيت بازيگرى را چگونه ارزيابى 
مى كنيد؟ 

خيلى جلو رفته ايم براى اينكه وضع آموزش خيلى بهتر 

ــده است. كتاب، ارتباطات و فرهنگ و ديدن فيلم زياد  ش
ــده. ما در دهه30 فقط يك كتاب آموزشى داشتيم كه  ش
كتاب تئاتر عبدالحسين نوشين بود. االن مطالب تئاترى در 
مجالت و روزنامه ها بيشتر شده است. همچنين ترجمه و 
تاليف كتاب هاى آموزشى خيلى زياد شده و فيلم هاى روز 
خيلى زود در اختيار جوانان است كه مطالعه اين كتاب ها و 

ديدن فيلم به روند يادگيرى كمك زيادى مى كند. 
 االن در هميـن گـروه بـا چند نسـل متفـاوت از  �

بازيگران مواجه هسـتيم آيا برآيند اين نوع برخورد 
نسـل ها به واسـطه تبادل تحليل و حس خوشـايند 

خواهد بود؟ 
ــن تجربه را  ــاد آييش اي ــا گروه فره ــن قبال هم ب م
ــتم. در آنجا هم بازيگران  اجراى نمايش پنجره ها داش در 
ــرار گرفته بودند. ولى  ــل در كنار هم ق زيادى از چند نس
ــرى جوان هستند كه همين تجربه را  اينجا چون يك س
جالب مى كند چراكه هماهنگ شدن و مشاركت كردن با 
ــت. نه اينكه من  بچه هاى جوان به نظرم اتفاق مثبتى اس
به كسى چيزى ياد دهم، بلكه حضور يك نفر از نسل هاى 
ــث نوعى حمايت خالقه،  ــى دورتر از اين بچه ها باع خيل
معنوى و اخالقى خواهد شد. بدون اينكه اتفاقى بيفتد. بعد 
ــاله اتيكت هاى كارى و پرنسيب هاى كارى است.  هم مس
اينكه آنها ببينند يارو چه گذشته اى دارد، چگونه اخالق 
ــازى مى كند و نقش را  ــى دارد و چگونه ب و روال و تربيت
چگونه در مراحل تمرين درمى آورد، ديدن همين چيزها 
براى جوانان الزم است. چنانچه نسل هاى دورتر از ما هم 
چنين روال و تاثيرى را گذاشته اند. با آنكه نسل قبل تر از 
ما به لحاظ تكنيكى نكته اى نداشت اما آنها آدم هاى بزرگوار 
ــيرى، حالتى، مهرتاش  و تاثيرگذارى بودند. مانند گرمس
ــان بد نبود و در  و دكتر نامداريان. آنها فرهنگ تئاترى ش
ــد. در نتيجه از لحاظ آگاهى هاى  دهه20 تاثيرگذار بودن
انسانى و اخالقى، معنوى و پشتوانه هاى فكرى مثال توجه 
ــگ ايرانى و پرداختن به  ــه تئاتر ايرانى و جذب به فرهن ب
ــان و تاريخ  ــه و فرهنگ و زب جامع
ــان را همين ها به ما آموزش  خودم
ــم از گفته هاى آنها  دادند. هنوز ه

بهره مند هستم. 
�   كارهـاى ايرانـى چگونه بايد 

باشند؟ 
ــر ايرانى يك نوع كار  البته تئات
ــازه و تجربى را  ــت. كارهاى ت نيس
هم شامل مى شود. كارهاى ايرانى 
مى تواند انواع گوناگونى داشته باشد. 
ــر چقدر به موقعيت ما نزديك تر  ه
باشد، بهتر است. حتى اگر بخواهيم 
فرم هاى غربى را اجرا كنيم هر چه 
ــت. اين بهتر است كه اداى  ــود بهتر اس براى خودمان ش
غربى هاى را درنياورديم. نمى خواهم بگويم سنت گرا باشيم. 
ــرى  ــيفته يك س بايد نوگرايى كنيم منتها مجذوب و ش
كارهاى جذاب آنها نشويم. البته جذاب هم هست اما براى 
ــه در فرهنگ خودشان دارد اما متناسب  آنهاست و ريش
ــت بنابراين بايد ما خودمان بسازيم و از  با فرهنگ ما نيس

خودمان در بياوريم. 
 شـما و عباس جوانمرد به لحاظ عملى از پيشروان  �

تئاتـر ايرانـى و ملى هسـتيد كه البته پيش از شـما 
نسـل هاى قبل تر مانند آخوندزاده، ميرزاآقا تبريزى، 
حسـن مقـدم، عبدالحسـين نوشـين و شـاهين 
سركيسيان نظريه پردازان اين ماجرا هستند. كارهاى 
شما از جمله بلبل سرگشـته يك نقطه عطف در اين 
مسير اسـت. االن اين روال از چه وضعيتى برخوردار 
است آيا به نقطه مطلوبى رسيده است كه تئاتر ايرانى 

خارج از ايران هم خودش را ابراز بكند؟ 
بالقوه چنين است و حتى برخى از آثار هم توانسته اند 
ــوند. اما آنچه در توان ما  در سطوح بين المللى مطرح بش
هست هنوز نيامده و ارايه نشده است. نمى دانم آن چيست 
ــت چه اتفاقى بيفتد. در واقع بايد بيرون ريخته  و قرار اس
ــته اند  ــل هاى بعد از ما قدم هاى خوبى برداش ــود. نس بش
ــت.  ــده اس ــته نش اما هنوز آن قدم اصلى كه بايد برداش
ــت؛ اتفاقا كارهاى خوبى در سينما  مثل سينماى مان اس

داشته ايم. ما قرار نيست براى دنيا نمايش بسازيم بلكه ما 
ــازيم و آن وقت آنها ببينند. اگر ما  بايد براى خودمان بس
بتوانيم تئاتر و سينماى متنوعى براى خودمان بسازيم و 
نه تئاتر و سينماى يكدست، آن وقت تئاتر و سينماى مان 
ــد. هر كس فكر مى كند كه فقط خودش  ملى خواهد ش
ــت است. در حالى كه تنوع زاياست و زندگى را جدى  درس
ــه ايده ها و  ــتعدادهاى خوبى داريم ك مى كند. بالقوه اس
انرژى هاى خوبى دارند. هنوز يك جريان ايجاد نشده است 
ــه30 كه با حضور بچه هاى  ــل همان جريان اواخر ده مث
ــگى در آپارتمان شاهين سركيسيان  هنرستان هنرپيش
ــكويى ها از شوروى  ــكل گرفت حتى پيش از آنكه اس ش
ــيان به ما استانيسالوسكى را شناساند و  بيايند، سركيس
آثارش را برايمان ترجمه كرد و خواند و شيوه اش را به ما 
آموزش داد. مرغ دريايى و ايبسن كار كرد. او تئاتر مدرن 
ــين  ــين نوش را به ما آموخت با آنكه پيش از او عبدالحس
هم در دهه20 در شكل گرفتن تئاتر ما سعى كرده بود و 
يك نقطه عطف بود و شاهين سركيسيان و فارغ التحصيالن 
ــگى هم يك نقطه عطف ديگر بودند.  هنرستان هنرپيش
ــندگانى بود كه متن نوشت  رادى هم يكى از همان نويس
و به گروه سركيسيان پيوست و وارد معركه شد... اما هنوز 

آن اتفاق نيفتاده. 
 اما چشم اندازش هست؟  �

 آره. من جوانان بااستعداد و با جربزه زيادى را مى بينم 
كه با نگاه هاى خوب و تازه مى توانند كار كنند. متاسفانه 
هنوز توجه عمده اى به ادبيات فولكلور و معاصر و جامعه 
و فرهنگ و تاريخ مان نشده است. شايد براى مطرح كردن 
ــايل امروز خطوط قرمزى باشد اما راه هم براى عبور  مس
ــت. به هر حال بايد زندگى امروز  از اين خطوط قرمز هس
هم نشان داده شود. خواست ها، تمنيات و نيازهاى زندگى 
ــت. ايده هاى جالبى در خانواده ها،  امروز خيلى جالب اس
ــگاه ها، ادارات و جامعه هست كه مى شود  مدارس و دانش
درباره اش تئاتر كار كرد. اينها مى تواند دستمايه موضوعات 

جدى جامعه قرار گيرد. 
 يك سرى ماجراهاى سياسـى داريم مثل انقالب،  �

جنگ، سـازندگى، اصالحات و... . چقدر اين مسـايل 
موثرند؟ 

ــكل ما اين است كه به همه اين موضوعات  تمام مش
مى خواهند نگاه تك سويه شود. اينها مسايل مهمى هستند 
كه هركدام نيز ابعاد گوناگونى دارند و نمى شود همه  اين 
ــود درباره جنگ آنطور كه  مقوالت مهم را ببينند. نمى ش
هست نمايش خلق شود. انگار فقط مى خواهند بگويند كه 
از جنگ تعريف شود و بگويند خيلى خوب بود. در حالى 
ــته است. من يك  ــيب هاى خود را هم داش كه جنگ آس
كتاب درباره جنگ خواندم كه بسيار زيبا و دقيق به جنگ 
ــين جهنمى نوشته حبيب احمدزاده.  پرداخته بود؛ ماش
ــويه بگويند. در  به قدرى جذاب و جالب بود. نبايد يك س
ــر و گرفتارى هم داشته ايم.  جنگ اتفاقات منفى و دردس
اينها مسايل انسانى و بشرى است. اينها هم انسان بودند 
ــهيد شده اند. چرا نمى گذاريد  كه رفته اند جنگيده اند و ش

بيان شود؟ 
 برداشت ما از گفته شما اين است كه سياست هاى  �

فرهنگى به گونه اى مانع از تحقق آن چشم اندازى است 
كه مى تواند بسترساز تئاتر ملى ما باشد؟ 

بله؛ مسلم است وقتى براى همه چيز بايد از دولت خط 
بگيريم مسير يافتن تئاتر ملى سخت مى شود. اجازه سالن 
و بودجه از مركزى دولتى مى آيد. بنابراين نمى شود فعال 
كارى كرد. تازه مجوز هم بگيرى بازهم از جاى ديگر  گير 
خواهند داد، مثال من براى تخم مرغ داغ گفتم اين نمايش 
مجوز هم دارد و ما االن قربانى شده ايم چراكه شما يك نفر 
را مى گذاريد تا مجوز دهد و جلو برخى از نكات را بگيرد. 

 مـا در اين سـال ها چهـار نقش متفاوت از شـما  �
ديده ايم. با آنكه شـما چهار نقش را بازى كرده ايد، اما 
هر كدام بـا ديگرى متفاوت بوده اسـت. مى خواهيم 
بدانيـم على نصيريـان چه رونـد و رويكـردى را در 
بازيگرى دنبال مى كند كـه ماحصلش اين نقش هاى 

متفاوت است؟ 
همه آن آدم ها مسن بودند. 

ادامه در صفحه 11

 عليرضا نراقى

 رضا آشفته

 گفت وگو با على نصيريان، بازيگر:

مردمى تابوساز هستيم

امروز كسى حوصله پرگويى 
را ندارد. همان طور كه در آثار 

شكسپير هم پر از مونولوگ هاى 
طوالنى است. كسى حوصله 
شنيدنشان را ندارد. االن هم 

بستگى به نگاه كارگردان داشته 
كه متن را درست مثل دهه40 

كار كند. البته اين هم حرفى است 
كه به روز شود اما به روزكردنش 
به نظرم اشكاالتى ايجاد مى كرد

همه خاطره هايى كه به تشكيل گروه تئاتر ملى اختصاص 
دارد يك سرش به عباس جوانمرد مى رسد و سر ديگرش 
بـه علـى نصيريـان؛ دو جوانى كـه در دهه30 بـه همراه 
همكالس هاى  دانشگاهى كه در كالس كويين بى  آشنا شده 
بودند، راهشان به خيابان رشت و خانه شاهين سركيسيان 
رسـيد؛ خانه اى كه قدم اول براى آغاز راه بلند تئاتر ملى 
بـود و در اين ميان اين على نصيريان و جوانمرد بودند كه 

نقـش مهمى را ايفـا كردند. چه در اجـراى تئاتر و چه در 
نوشـتن شـبيه كارى با على نصيريان و افعى طاليى آغاز 
شد؛ نمايشى كه برگرفته از يكى از آثار هدايت است. على 
نصيريان بعد از بيش از پنج دهه همچنان بر صحنه هست و 
حضور او در نقش حاج موساى تانگوى تخم مرغ داغ نشان 
از تعهد و عالقه مندى او به تئاتر دارد. او برخالف بسيارى 
از هم نسـالن خود تالش كرده تا در كنار بازى به نوشـتن 

هم بپردازد او در دهه90 توانسته چهارنمايش را بازى كند 
كه هر چهارنقش متفاوت و برجسته بوده است. در سال90 
بازى در دو نمايش بازيگر و زنش نوشته خود على نصيريان 
و كار محسن معينى و بعد در سال91 بازى در هفت شب با 
مهمانى ناخوانده نوشته و كار فرهاد آييش كه براى اولين بار 
اين دو در سال72 آن را بازى كرده بودند. تانگوى تخم مرغ  

داغ بهانه اى بود تا با على نصيريان از تئاتر بگوييم. 

 سعيد احمدى پويا

رحمانيان و بيضايى؛ بار ديگر كنار هم
شـرق: محمد رحمانيان كه اين روزها براى اجراى  �

ــران آمده؛  ــيراز به ته ــش ترانه هاى قديمى از ش نماي
ــرام بيضايى «خاطرات  در دومين همكارى خود با به
ــال  ــه نقش دوم» را كارگردانى مى كند. او س هنرپيش
ــاد  ــيوه اجرايى مارا س ــته نمايش آرش را با ش گذش
ــه برد. مهتاب  ــس در تهران و كانادا به صحن پيتر واي
ــكان خطيبى ، على عمرانى ، على سرابى ،  نصيرپور ، اش
هومن برق نورد، بهرام ابراهيمى ، سها سناجو و پرستو 
ــتند كه از  ــان اين نمايش هس ــان نقش خوان رحماني
مشهورترين آثار بهرام بيضايى است. خاطرات هنرپيشه 
نقش دوم در اواسط دهه60 منتشر شد و براى اولين بار 
در سال82 به كارگردانى هادى مرزبان در تاالر سنگلج 
به صحنه رفت. اين نمايش 21تير راس ساعت 21 در 

فرهنگسراى «انديشه» روى صحنه خواهد رفت. 

تماشاخانه


