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نقدي بر نمايش »الرنس راهب«

 الرنس راهب 
و ما آدم هاي محترم... 

نمايش آغاز مي شود و مخاطب نمي داند كه نمايش  �
آغاز ش��ده است. نمايش به عمد با تاخير آغاز مي شود و 
بازيگر در كافه سالن سايه به مخاطبان اعالم مي كند كه 
نمايش اجرا نمي شود. موقعيت ساخته شده، مخاطب را 
به واكنش وامي دارد و سبب مي شود از وضعيت انفعالي 
دربيايد و وارد بازي ش��ود. اعتراض مخاطبان، فضايي را 
مي س��ازد تا الرنس راهب در اين فضا روايت خود را آغاز 
كند. مس��اله اي كه موقعيت نمايش را مي سازد، ملغي 
شدن اجراي نمايش است. اين امر، براي مخاطب بسيار 
باورپذير اس��ت. دليل اين امر، بهره گي��ري از ارجاعات 
ذهني مخاطبان است. اين امر، به دليل وقوع رخدادهاي 
مش��ابه در گذش��ته، به عنوان يك »رخداد ممكن« در 
ذهن مخاطبان ثبت شده است. براي همين نويسنده با 
تيزهوشي، از اين ارجاع ذهني مخاطبان بهره مي گيرد و 
موقعيت ساخته شده  را براي مخاطبان باورپذير مي كند. 

بازيگ��ر، تعامل خودش را ب��ا مخاطب آغاز مي كند. 
بازيگ��ر تالش مي كند تا مونولوگ خود را به ديالوگي با 
مخاطبان تبديل كند تا بتواند روايت خويش را در ذهن 
مخاطبان ب��ه پيش ببرد. اين تكنيك انتقال مفاهيم بر 
نظريات گادامر اس��توار است. گادامر هر فهم و تفسيري 
را مس��تلزم هم آمي��زي افق هاي ديد خوانن��ده و متن 
مي داند. او معتقد بود يك مت��ن در يك زمان مي تواند 
افق هاي جديدي را در همراهي با مخاطبش به دس��ت 
آورد. وضعيت ساخته شده در اين نمايش مي توانست با 
بهره گيري از اعتراض ها و پرس��ش هاي تماشاگران، هر 
اجرا را به اجرايي خاص تبديل كند و براي هر اجرا سير 
جديدي تعيين كند. اما كارگردان ، رويكردش به اين امر، 
كنترل واكنش هاي تماش��اگران اس��ت. او با اتخاذ يك 
ساختار مهندسي ش��ده، به واكنش هاي بداهه مخاطب، 
پاسخي تعيين شده و يكسان مي دهد تا خط روايي اجرا 
از دس��ت نرود. اين رويكرد، سبب مي شود كه خط  سير 
روايت، در اختيار متن قرار گيرد و اجراهاي يكس��اني از 
متن به مخاطبان مختلف، نشان داده شود. از سوي ديگر 
هدف از اين فرم، دستيابي به افق هاي مشترك مخاطب 
با متن اس��ت و زيبايي كار، در تفاوت اجراهاي مختلف 
با همديگر اس��ت؛ اجراهايي كه تاثي��ر مخاطب در اجرا 

مشهود است و اجرا با مشاركت او به پيش مي رود. 
مضم��ون اصلي اي��ن نمايش اعت��راض به وضعيت 
موجود اس��ت و كارگردان با هوشمندي، فرم اجرا را در 
هماهنگ��ي با مضمون اثر انتخاب كرده اس��ت. اين فرم 
اجرا، برداشتي از نظريات »آنا هلپرين« است. هلپرين با 
مشاركت تماشاگر در اجراي يك اثر، تالش مي كرد افراد 
را در موقعيت هاي معتبر زندگي قرار بدهد و واكنش هاي 
آنان را به تصوير بكشد. هلپرين در بيان نظراتش عنوان 
مي كند: »من عالقه مند تئاتري هس��تم كه در آن همه 
چي��ز گويي ب��راي اولين بار تجربه مي ش��ود. يك تئا تر 
خطركردني. من خواستار همكاري تماشاگر و نمايشگرم. 
مي خواهم مردم را با محيط شان درگير كنم تا زندگي با 
جامعيت خود جريان پيدا كن��د...« در نمايش »الرنس 
راهب...«، موقعيتي ايجاد مي شود كه بازيگر با مخاطب 
به گفت وگو بنشيند. تفاوت مهمي در اينجا خودش را به 
رخ مي كشد؛ مخاطبان هلپرين، آگاهانه وارد بازي  شدند 
و مخاطبان الرنس راهب بر مبناي اصل غافلگيري وارد 
بازي الرنس راهب و ناخواس��ته با مس��اله روايت درگير 

شدند. 
مساله روايت، وضعيت عشق در زمان حاضر و مقايسه 
آن با زمان شكس��پير اس��ت. روايت از نمايش »رومئو و 
ژوليت« شكسپير، ش��خصيت الرنس  راهب را انتخاب 
كرده است تا با مقايسه زماني اين دوره با زمان شكسپير، 
الرنس راهب خ��اص دوره زماني ما را بس��ازد. الرنس، 
تنها ش��اهد عقد رومئ��و و ژوليت و به عب��ارت ديگري 
ناظر عش��ق اين دو در آن برهه زماني بود. حال افشين 
هاشمي با خواندن خبرهاي مختلف روزنامه ها، شاهدي 
براي وضعيت عشق در زمان حاضر است. او از مخاطبان 
مي خواهد تا درك كنند ك��ه چرا او نمي خواهد الرنس  
راهب شكسپير باش��د؛ براي آنكه وضعيت عشق در آن 
زم��ان، تفاوت اساس��ي با اين زم��ان دارد. گفتار و رفتار 
شخصيت هاي آن زمان، براي مخاطب امروزي تخيلي و 
احمقانه است. بازيگر وانمود مي كند قبل از آنكه به متن 
متعهد باشد، به مخاطب خود متعهد است. او مختصات 
وضعيتي را بيان مي كند كه مخاطب در آن به سر مي برد 
اما به خاطر روزمرگي با آن كنار آمده است. او به مخاطب 
ي��ادآوري مي كند كه مرگ و اخبار فاجعه برايش عادي 
ش��ده و به آن عادت كرده  اس��ت. اين روايت، مرثيه اي 
برای معصوميت گمش��ده اس��ت. اعتراضي بر وضعيت 
خشونت باري است كه بر متن زندگي مخاطبانش حاكم 

شده است.
بازي بازيگر، نقش مهمي در س��اختن موقعيت اين 
نمايش و روند پيشبرد روايت دارد. استرس و اضطراب، 
تپق هاي عمدي  و بيان گسس��ته  افش��ين هاشمي در 
ابتداي نمايش، سبب مي شود كه مخاطب خاص بودن 
و غيرعادي بودن وضعيت را بپذيرد و در ترديد واقعيت 
و بازي بماند. به نظر مي رس��د اين سردرگمي مخاطب، 

استراتژي متن است. 
رويكرد پاياني نمايش، بازگشت به متن شكسپير و 
بازخواني آن است. در انتهاي نمايش روايت، مخاطبانش 
را مونتاگو ه��ا و كاپولت هاي امروزي خطاب مي كند كه 
بر جنازه عشق حاضر ش��ده اند. از آنها مي خواهد كه به 
خانه هايش��ان بازنگردند ت��ا فراموش نكنند كه حماقت 
 روي پوست شان ماسيده و مغزشان را دربرگرفته است. 
در ابتداي نمايش، بازيگر به مخاطبان مي گويد: »ش��ما 
آدم هاي محترمي هستيد؛ چون اعتراض نكرديد...« و ما 

آدم هاي محترمي هستيم كه اعتراض نكرديم... 
s. ahmadipouya@gmail. com

 نگاهي به نمايش »گلن گري گلن راس« 
اثر ديويد مامت و كار پارسا پيروزفر

قدرت كارگرداني

پارس��ا پيروزفر چند سال پيش نمايشي از ياسمينا  �
رضا را در فرهنگس��راي هنر تهران كارگرداني كرد كه 
خب��ر و نگاهي ب��ه آن نمايش در مطبوعات به ش��كل 
چشمگير ارايه نشد. شايد هم چندان موفق نبود وگرنه 
در دورترين نقاط هم آثار مهم و ارزش��مند با هياهو يا 
دس��ت كم نگاه درس��ت و نقد قابل تامل روبه رو خواهد 
ش��د. اما اين دليل نمي شود كه ديگر پيروزفر در عرصه 
تئاتر خ��ود را نيازمايد. اگر بازه��م در »گلن گري گري 
راس« موفق باش��د، باز دليل بر ترك تئاتر يا تداوم آن 
نيس��ت. هنرمند كارش آزمودن خود اس��ت؛ البته اگر 
اي��ن آزمودن ها به تدريج بيانگر بودن نگاه و تاثيري در 
جامعه باشد. يعني هنرمند باري به هر جهت نبايد حضور 
داشته باش��د. منظورم كم و زياد بودن مخاطب نيست 
بلكه ارزشمندي آثار اس��ت كه در بقاي تئاتر و حضور 

موثر تماشاگران در تاالرها نقش دارد. 
آيا پيروزفر در جذب مخاط��ب با اجراي گلن گري 
گلن راس موفق بوده اس��ت؟ اگر موفق بوده، داليل اين 
موفقيت چيست؟ آيا اين موفقيت بايد در همين وادي 
و تجربه ادامه داشته باشد يا بايد هنرمند به سراغ نوع و 

گونه  ديگر تئاتري برود؟ 
پارس��ا پيروزفر در گلن گري گل��ن راس، صددرصد 
موفق اس��ت. ب��راي آنكه در انتخ��اب و تحليل متن و 
انتخاب بازيگران و عوامل اجرا موفق است. آنچه ديويد 
مامت در نمايشنامه  خود لحاظ كرده، پيروزفر همان را 
در صحنه و براي مخاطب ايراني بازنمايي كرده اس��ت. 
اين يعني قدرت پارس��ا پيروزفر در كارگرداني يك اثر 
واقع گرا. بنابراين پيروزفر شايد بخواهد گونه و شيوه هاي 
ديگ��ر تئاتري را هم تجربه كند اما در آن آزمون و خطا 
نتيجه چيزي غير از اين خواهد بود. شايد باز هم موفقيت 
تكرار ش��ود و ش��ايد او به تدريج بيابد كه فقط در يك 
نوع ش��كل و شمايل معنادار از پس ارايه اثر اجرايي در 
حيطه  تئات��ر برخواهد آمد. البته همه  اين احتماالت از 
پس ارايه آثار بعدي به يك داوري درست منجر خواهد 
ش��د. آيا نمايش هنر كه فضايي فانتزي تر و حتي شبه 
ابزورد دارد، شكست پيروزفر در فضاهاي غيرمتعارف را 

رقم زده است؟ 
پيروزفر نقاشي خوانده و بازيگر است. قبال هم در دو 
نمايش »بينوايان« بهروز غريب پور و »بانو آئويي« بهرام 
بيضايي و »هنر« با كارگرداني خود بازي كرده است. حاال 
هوس كارگرداني و بازي همزمان دارد. اين آيا ش��دني 
است؟ پاس��خ در اجراي »گلن گري گلن راس« مثبت 
است. او در كارگرداني كم نمي گذارد. مي داند با چه متن 
سنگين و پرتنشي مواجه است. تنشي كه بيشتر دروني 
اس��ت و همين بازي ها را دروني تر، دقيق تر و ظريف تر 
مي گرداند. هر بازيگر ضمن حركت روي خط واقع گرايانه 
باي��د طنز و هج��و رفتار خود و كنش انتق��ادي اش در 
مواجهه با ديگران و ش��رايط كثيف و نامطلوب را ارايه 
كند. انصافا پارس��ا پيروزفر بازيگر توانمن��دي در ارايه 
نقش ريچارد روماست. نقشي كه بخش عمده اي از فراز 
و نش��يب هاي متن را عهده دار است. حيله و دلسوزي 
دو وجه اين ش��خصيت اس��ت و اين رياي در رفتار در 
ترك مناس��بات دروني اين مرد، نكات برجس��ته اي را 
آشكار مي كند. پس ِ رفتار اين بازيگر شخصيت درستي 
پنهان اس��ت كه در ويرانگرترين ش��رايط، براي دوري 
جستن از آسيب ها تن به هر بازي غيرمعقولي مي دهد. 
او نمي خواهد بازنده باش��د و تيزهوشانه و زرنگ خود را 
به كنش مندي كاذب واداشته است. او پذيرنده شرايط 
اش��تباه اس��ت و همين خود ب��ازي او را چند وجهي و 
سخت مي نمايد. حاال خود در دل ماجراست و بايد بده و 
بستان همه را زير نظر داشته باشد و در هدايت بازيگران 
و عناصر صحنه هم نگاهش را حفظ گرداند. او بازي ها را 
با دليل ترسيم و اجرا كرده است. عناصر صحنه هم براي 
همين منظور در حد كفايت به كار گرفته شده است. در 
پايان هم با زندان رفتن ش��لي )رضا بهبودي( ماجراي 
دزدي از يك بنگاه معامالت مسكن توسط كاركنان آنجا 
به ظاهر بسته مي شود. اما در باطن با طرح پرسش هايي 
در ذهن مخاطب باز مي ماند. چرا بايد همه  اين كاركنان 
بن��گاه تن به هر رس��وايی و بيچار گ��ي ای بدهند؟ اين 
خود ش��رايط چرك جامعه آمريكايي دهه 80 ميالدي 
را ي��ادآوري مي كند. مامت به هيچ كس باج نمي  دهد و 
انگشت اتهام خود را سوي صاحبان سرمايه در فضاي باز 
اقتصادي مي گيرد؛ چرا كه در اين فضا معيارهاي انساني 
از بين رفته و حاكميت پول و ماده انسان را به هر حيله 
و ترفندي سوق مي دهد. نتيجه اختالف طبقاتي شديد و 
از سوي ديگر ايجاد ناهنجاري هاي اجتماعي مانند رشوه، 
كالهب��رداري، دزدي، دروغ، ريا و غيره خواهد بود. اين 
مفاهيم هم در پس اجراي پيروزفر ديده مي ش��ود كه 
سخن مامت است. بنابراين اجراي پيروزفر موفق است. 
بي آنكه ادعا و هياهويي در اين زمينه شده باشد. همين 
راحتي مواجهه با متن مامت خط سير درستي را براي 

بهتر ديده شدن اجرا فراهم كرده است. 
شايد اين تجربه پارس��ا پيروزفر را ترغيب كند كه 
بيشتر در عرصه  تئاتر بماند هر چند اوضاع اقتصادي اش 
نابسامان است. اما حضور هر كارگردان بنام و با تجربه ای 
زمينه رونق گرفتن تئاتر و بس��امان شدن اقتصادش را 
آماده خواهد كرد. حتما حرف و س��خن مامت از طريق 
اين نمايش براي خود فضاي تئاتر نيز كارس��از خواهد 
بود و بين حرف و عمل هم س��ويي وجود داش��ته است 
وگرنه اين متن تن��د و انتقادي، دغدغه  ذهني پيروزفر 
و گروهش نمي ش��د. اين اجرا به دليل باور كردن حرف 
و حديث مام��ت در متن »گلن گري گلن راس« موفق 
است. بي شك اين موفقيت بازهم در اجراي ديگر متون 
بارز دنيا و ايران توس��ط همين هنرمن��دان تكرارپذير 

خواهد بود. 

اگر قیمت من را مسوول 
ارشادنشین نمي داند، دلیل 

نمي شود من در هر كار سخیفي 
بازي كنم. اما خوب حكايت 

گلن گري گلن راس است كه وقتي 
شرايط اقتصادي فشار مي آورد من 

بازيگر هم ممكن است بروم
هر نقشي را با هر قیمتي بازي كنم

Á  از آنجاي�ي كه ق�رار اس�ت درباره بازيگ�ري تئاتر 
صحبت كنیم، دوس�ت دارم با همین نقش ش�لي لوين 
در نمايش »گلن گري، گل�ن راس« آغاز كنم. از آنجايي 
كه شلي، يكي از نقش هاي كلیدي اين نمايش است كه 
اساسا شخصیت اصلي ندارد، چطور شد با توجه به اينكه 
ش�ما از اعضاي اصلي گروه ديگري هستید به اين گروه 
پیوستید و براي اين نقش انتخاب شديد؟ يعني از ابتدا 
قرار بود ش�ما در اين نقش بازي كنید و نظر خود ش�ما 

هم شلي بود؟ 
آش��نايي من با پارس��ا پيروزفر برمي گ��ردد به نمايش 
بينوايان به كارگرداني بهروز غريب پور كه در سال هاي دور 
در فرهنگس��راي بهمن روي صحنه رفت. پارسا پيروزفر در 
آن نمايش، نق��ش ماريوس را بازي مي كرد و من هم عضو 
گروه بودم. در همان همكاري بود كه متوجه شديم يك سري 
عاليق مشترك داريم و وسواس هايي كه شبيه به هم است. 
از همانجا اين دوس��تي شكل گرفت و در سال هاي بعد اين 
دوس��تي ادامه يافت تا اينكه او قصد داشت نمايش مالقات 
با بانوي س��الخورده را به صحنه بياورد كه چندين ماه هم 
تمرين شد. اما از آنجايي كه در آن زمان خيلي گرفتار بود 
و داش��ت در فيلم بازي مي كرد، اين نمايش به اجرا نرسيد. 
وقتي بعد از چند سال دوباره به تئاتر برگشت و اين متن را 
براي اجرا پيش��نهاد داد؛ از همان ابتدا لطف داشت و من را 

براي اين كار و اين نقش انتخاب كرد. 
Á  پس ش�ما جزو اولی�ن انتخاب هاي آق�اي پیروزفر 

بوديد. از همان ابتدا هم قرار بود كه در نقش شلي بازي 
كنید؟ 

بله، از همان ابتدا هم براي نقش شلي انتخاب شدم. بارها 
هم در صحبت هايي كه داشتيم اين سوال را مطرح كردم كه 
من مي توانم نقش ش��لي را بازي كنم؟ اما خودش از همان 
ابتدا اين اطمينان را به من داد كه بله، تنها كسي كه مي تواند 

شلي را بازي كند، من هستم. 
Á  به عنوان تماشاگر اين نمايش فكر مي كنم با پارسا 

پیروزفر هم عقیده هس�تم كه اين نقش خیلي نزديك 
به بازي شما بود. درس�ت است كه در نمايش گلن گري 
گلن راس ما نقش اصلي نداريم، اما بعضي از شخصیت ها 
شكل دهنده ماجرايي هستند كه مامت به دنبال آن بوده 
است؛ ش�لي يكي از اين شخصیت هاست. تعريف رضا 
بهبودي از شلي به تعريفي كه در ذهن تماشاگران وجود 

دارد، نزديك است؟ 
تعريف شما چيست؟ 

Á  همان ط�وري كه اش�اره كردم گلن گ�ري گلن راس 
ش�خصیت محوري ن�دارد. هم�ه كاراكتره�ا در جهت 
پیش�برد نمايش وارد و خارج مي ش�وند. ام�ا به نظرم 
ش�خصیت ش�لي تا حدودي تعیین كننده پايان بندي 

نمايش است. 
من حرف ش��ما را طور ديگري تاييد و از راه ديگري اين 
شخصيت را تعريف مي كنم. خيلي سريع مي توانم بگويم كه 
نويس��نده ها با سه نقطه، شروع نمايشنامه و داستان خود را 
مي نويس��ند. يا براساس شخصيت خاصي مي نويسند، مثل 
هملت يا اديپوس كه اسم نمايش هم براساس اسم شخصيت 
انتخاب مي ش��ود؛ شخصيت است كه با تصميم هاي ويژه و 
خلق و خويي كه دارد روي پيشبرد نمايش تاثير مي گذارد. 
اما بعضي از نمايش ها براس��اس موقعيت شكل مي گيرند؛ 
شما به عنوان بيننده يك موقعيت ويژه را تخيل مي كنيد. 
يك عده س��رباز در يك موقعيتي گيركردند. شروع سوم با 
موضوع است؛ موضوع سفارشي يا موردي كه دوست داريد 
براساس آن نمايشنامه اي بنويسيد. اين متن همان طور كه 
از اس��مش هم مشخص مي ش��ود نمايش موقعيتی است. 
نقطه ش��روع ذهني مامت موقعيت اس��ت كه شخصيت ها 
را شكل مي دهد. ش��خصيت ها اگر تصميمي هم بخواهند 
بگيرند آنقدرها نمي توانند روي سرنوشت خودشان يا ديگران 
تاثير بگذارند. در اين نمايش هم شما مي بينيد آدم ها تالش 
مي كنند عليه وضعيت بد اقتصادي قيام كنند. با هر كلكي 
هم كه هست ممكن است موفق شوند. اما شرايط و سيستم 
آنقدر فاس��د است و پيچيده عمل مي كند كه آدم ها زير بار 
اين جريان له مي ش��وند. در اين نمايشنامه موقعيت است و 
حرف شما درس��ت است كه در شكل كالسيك شخصيت 
كليدي ندارد. اما شلي در ميان اين شخصيت ها شخصيتي 
است كه داستان هاي ديگري هم دارد. سنش به نسبت بقيه 
كساني كه در اين دفتر هستند، بيشتر است و وضعش بدتر 
و تنهاتر از ديگران اس��ت. به آخر خط هم رس��يده و خلق 
و خوهاي ديگري هم دارد كه او را از ش��خصيت هاي ديگر 
متمايز مي كند. اما داستان نمايشنامه داستان تعداد فروشنده 

در موقعيت بد اقتصادي است. 
Á  به طور كلي نمايشنامه هاي مامت به شكلي نشانه اي 

از جامعه آمريكاست. اما گلن گري گلن گراس، روايت گر 
يك�ي از دوران ه�اي خاص جامعه آمريكاس�ت و به اين 
دلیل ش�خصیت هاي اين نمايش نمايندگان يك نس�ل 
شكست خورده اي هستند كه دوره اي طاليي را پشت سر 
گذاشته اند؛ جامعه ورشكست شده 1980 كه مي خواهد 
خود را بازسازي كند اما به داليلي كه اين نمايش هم آن 
را نش�ان مي دهد، نمي تواند اين كار را انجام دهد. چقدر 
براي نش�ان دادن اين دوره كه خیلي هم شبیه دوران ما 

نیست؛ سعي شده است؟ 
جواب به اين سوال ها هميشه خيلي سخت است. من از 
همان ماه هاي اولي كه اين متن در ايران منتشر شد، يعني 

زماني كه دانشجو بودم، با آن آشنا شدم و بارها هم خواندم. 
اين متن از لحاظ سطح ترجمه، سوژه و زبان نمايشنامه براي 
من دانش��جو در آن زمان يك اتفاق بود. اگر مي خواستم به 
كسي هديه اي بدهم، يكي از گزينه هايم گلن گري گلن راس 
بود. من با اين متن آش��نايي زيادي داشتم و تا حدودي در 
من ته نشين ش��ده بود. مثل سه خواهر چخوف، دايي وانيا. 
اين يك آشنايي ذهني بود كه هميشه داشتم. هرچند هيچ 
وقت به ذهنم نمي رسيد كه قرار است روزي در نقش شلي 

لوين بازي كنم. 
Á  يعني هیچ وقت وسوسه نشديد كه در اين نقش بازي 

كنید؟ 
به هيچ وجه. اص��ال تصور بازي ك��ردن در هيچ كدام از 
نقش هاي اين نمايش را نداشتم. همين االن هم كه در اين 
نقش بازي مي كنم همه اش اين موضوع را تكرار مي كنم كه 

بعضي از متن ها چقدر خوب است. اما 
كمتر به خودم اين جرات را مي دهم 
ك��ه در بعضي از نقش ه��ا بازي كنم. 
مثال هرازچندگاهي هملت را بازخواني 
مي كنم اما هنوز نتوانسته ام به خودم 
ج��رات بدهم ك��ه در اين نقش بازي 
كنم. گلن گري گلن راس هم يكي از 
متن هاي خوب تئاتر دنيا بود كه هيچ 
گماني نداشتم كه در آن نقش داشته 
باشم. البته به عنوان تمرين بيان، اين 

متن را بارها خوانده بودم. اما اينكه مي گوييد چطور شد به 
اين اجرا رسيدم جدا از تجربه هايي كه به عنوان يك بازيگر 
دارم؛ وس��واس هاي آقاي پيروزفر به عنوان كارگردان كمك 
زيادي براي رس��يدن به اين نقش داش��ت. اين وس��واس و 
حساسيت فقط مختص تمرين نبود. همين االن هم وجود 
دارد. چيزي نيس��ت كه وقت تمام ش��ده باشد. اما راه خودم 
براي رس��يدن به نقش متفاوت است. من براي ايفا در يك 
نقش از منظر عواطف شخصيت تالش مي كنم. از خودم بايد 
بپرسم عواطف كاراكتر چگونه است. يك متن ممكن است 

عواطف شخصيت را تحت تاثير قرار دهد. 
Á  چقدر بازي جك لمون در نقش ش�لي لوين در فیلم 

گلن گري گلن راس به شما كمك كرد. قطعا شما اين فیلم 
را ديده بوديد؟ 

قطعا نه. 
Á  يعني شما اين فیلم را نديده بوديد؟ 

بله. راس��تش بنا ب��ه داليلي تا همي��ن دو هفته پيش 
نتوانستم اين فيلم را ببينم. يعني يكي، دو هفته بعد از اينكه 
نمايش روي صحنه رفت تازه توانستم اين فيلم را ببينم. قبل 
از اينكه بخواهم در اين فيلم بازي كنم نشد. بعد كه حضورم 
در اين نمايش قطعي شد عمدا نديدم. حقيقتش را بخواهيد، 
عادت ندارم و مقدمه كتاب ها را هيچ وقت نمي خوانم. چون 
معتقدم بايد ببينم در ابتدا چطور مي توانم داستان را بفهمم. 
اگر اين كار را نفهميدم به توضيح مترجم يا نويسنده مراجعه 
مي كنم. اگر كاري هم اجرا شده و قرار است در آن بازي كنم، 
وقت اجرا كار را نمي بينم. به اين دليل كه ببينم خودم چه 
تفسيري از اين نقش دارم. مگر اينكه كاري باشد كه از سر 
اتفاق قبل از بازي خودم ديده باشم. سعي مي كنم اتودهاي 
خودم را داشته باشم و دريافت هاي شخصي از آن ارايه دهم. 

Á  پس بگذاريد اين سوال را اين گونه مطرح كنم كه بعد
از اجرا  وديدن اين فیلم بازي خودتان 

را به بازي لمون شبیه ديديد؟ 
من نمي توانم در اين مورد صحبت 
زيادي بكنم. اين را بايد ديگران بگويند 
كه من چطور بازي كردم. من مي توانم 
بازي جك لمون را ببينم، اما نمي توانم 
درب��اره بازي خودم نظر بدهم. اما من 
ادراك خ��ودم را از وضعي��ت ش��لي 
داش��تم. به هر دليل��ي چيزهايي در 
اجراي ما هس��ت كه در فيلم نيست. 
اين موضوع مخالفان و موافقان خودش را هم دارد. اما واقعيت 
اين است كه لحظه هايي را در تمرين هايمان پيدا كرديم كه 
در فيلم وجود ن��دارد. در بازي جك لمون هم اين لحظه ها 

نيست. نتيجه اين است كه ما كوشش خودمان را كرديم. 
Á  شما از بازيگراني هس�تید كه كمتر خارج از فضاي 

تئاتر ب�ازي مي كنید. به نوعي تمركز اصلي ش�ما تئاتر 
اس�ت. چرا مثل خیلي از همكاران ت�ان وارد حیطه هاي 

ديگري نمي شويد؟ 
اميدوارم مشمول اين ضرب المثل نشوم كه گربه دستش 
به گوشت نمي رس��يد. اما  اي كاش اين سوال اساسا از من 
بازيگر پرسيده نمي شد و يك شرايط اقتصادي ای به وجود 
مي آمد كه اين س��وال مطرح نمي شد. ما مي پذيرفتيم كه 
بازيگ��ر تئاتر، بازيگر تئاتر اس��ت و بازيگر تلويزيون، بازيگر 

تلويزيون. 
Á  شايد سوالم را بايد اين طور مطرح كنم كه شما روي 

صحنه بازيگر توانايي هستید. مثل خیلي از همكاران تان 
كه در اين سال ها به داليل مسايل اقتصادي اي كه وجود 
دارد و نمي شود منكرش هم شد، وارد حوزه هاي ديگري 
ش�دند. ج�دا از بازيگ�ران بزرگي كه االن در س�ینما و 
تلويزيون هس�تند، خیلي از بازيگراني كه روي صحنه 
بزرگ بوده و هستند؛ در مقابل دوربین فید مي شوند و 
به بیان ساده تر ديده نمي شوند. اين به اين معنا نیست 
كه توانايي شان كمتر باشد. كمتر پیش آمده كه بازيگري 

بتواند خودش را روي صحنه نگه دارد و حفظ كند. 
چند س��ال پيش در مصاحبه اي گفت��م انگار تئاتر ما 
جايي شده براي تمرين عده اي كه بازيگر شوند تا تحويل 
تلويزيون داده شوند و در مرحله اي باالتر به سينما بروند. 
ايرادي هم ندارد. اما تئاتر چه؟ شما به هر جاي دنيا برويد 
گروه هايي وجود دارند كه فكر و ذكرشان تئاتر است. حتي 
كسي كه كار فني مي كند تا بازيگر پيشكسوت، هيچ كدام 
دغدغه اي به جز تئاتر ندارند. اين قدر به كارش��ان عالقه 
دارند و كار دارند و از طريق آن ارتزاق مي كنند كه نيازي 
نمي بينن��د وارد عرصه تصوير بش��وند. اما متاس��فانه در 
ايران به دليل ش��رايط مادي اي ك��ه وجود دارد، خيلي از 
همكاران ما مجبور مي شوند كه سراغ سريال ها و فيلم ها 
برون��د. اما از آن طرف اتفاقي كه مي افتد، اين اس��ت كه 
تهيه كننده ها از اين جهت س��راغ بازيگران تئاتر مي روند 
كه مي دانند اينها وضعيت معيشتي ش��ان خوب نيس��ت 
كه بعد از چندماه تمرين و اجرا پول ش��ان را به مصيبت 
مي گيرند. بنابراين من تئاتري كه به نظرش با دس��تمزد 
كمتر قانع هستم مثال 500هزار تومان بدهد من كالهم را 
هم باال مي اندازم. آن تهيه كننده و كارگردان محترم متوجه 
 نيستند كه من بيش از 20 سال در تئاتر زحمت كشيده ام 
و هزينه دادم و تحصيل كردم و رس��يدم به فالن جايگاه 
در كار خ��ودم. اين قيمت خودش را دارد. اگر قيمت من 
را مسوول ارشادنشين نمي داند، دليل نمي شود من در هر 
كار س��خيفي بازي كنم. اما خب حكايت گلن گري گلن 
راس اس��ت كه وقتي شرايط اقتصادي فشار مي آورد من 
بازيگر هم ممكن است بروم هر نقشي را با هر قيمتي بازي 
كنم. اتفاقي كه مي افتد، اين است كه بازيگران خوبي كه در 
تئاتر رشد كردند به تلويزيون و سينما مي روند و نقش هاي 
نه چندان مهم و جدي را بازي مي كنند. هم در آنجا اتفاق 
آرتيس��تيك نمي افتد و هم از صحنه دور مي ش��وند. من 
در دوره دانش��جويي كس��اني را روي صحنه مي ديدم كه 
االن از خودم مي پرسم آنها كجا هستند؟ چون تلويزيون 
نمي دي��دم. بعدا مي فهميدم كه بله اين خانم و اين آقا در 
تلويزيون اس��ت. اين اس��ت كه مي گويم اساسا نبايد اين 
سوال را از بازيگر تئاتر پرسيد. در گروه هاي خارجي بازيگر 
از كودكي تا ميانس��الي فعاليت مي كند و تنها دغدغه اش 
تئاتر است. اما ما االن بازيگر مسني كه انرژي داشته باشد 
كه دو، س��ه ماه پاي تمرين بيايد و حافظه خوبي داشته 
باشد كه ديالوگ ها را حفظ كند و شرايط مالي اش اجازه 
بدهد كه در تئاتر باشد، تقريبا نداريم. اين است كه خيلي 
از متن هاي خوب تاريخ تئاتر هستند صرفا به اين دليل كه 
بازيگر مسن نداريم در تئاتر اين مملكت به ثمر نمي رسد. 

Á  ام�ا با اي�ن همه مش�كالت، تئاتر اي�ران همچنان 
يك هنر فاخر اس�ت كه شاهد هستیم هرازچندگاهي 
بازيگران سوپراستار به تئاتر مي آيند و بخت شان را در 

آن امتحان مي كنند. 
اما اين مس��اله وارونه و ناعادالنه اس��ت؛ به اين معنا كه 
دوستان خوب بازيگر سينمايي تلويزيوني كه مي آيند چندان 
تعهدي به تئاتر ندارند. بارها پيش آمده كه در حين اجرا به 
خاطر ب��ازي در فيلم، تئاتر را ترك كرده اند و آن انضباط و 
روحيه تئاتري را ندارند. اينها واقعيت هايي اس��ت كه وجود 
دارد يا طلب دستمزدي را مي كنند كه معمول نيست. اصال 
اين بازيگران نمي توانند بپذيرند در قبال اجراي چندماه در 
تئاتر مثال دو، سه ميليون بگيرند. اين بازي براي آنها ايجاد 
تش��خص مي كند. اما من تئاتري وقتي يك س��ريال بازي 
مي كنم به اين دليل كه آقاي تهيه كننده يا بازيگر مقابل، من 
را نمي شناس��د جواب سالمم را هم نمي دهد. من بايد اول 
خودم را معرفي كنم؛ البته اگر بخواهم وارد اين موضوعات 
بشوم دل پرخوني دارم. آنها حق انتخاب دارند اما بازيگران 

تئاتر اين حق را ندارند. 
Á  شما يكي از اعضاي ثابت گروه لیو هستید كه تقريبا 

يكي از گروه هاي فعال تئاتري به شمار مي آيد؛ گروهي 
كه حتي اگر تئات�ري روي صحنه ندارن�د، برنامه هايي 

جهت تئاتر برگزار مي كنند؛ مانند مونولوگ هاي لیو و... 
اين جريان به خود افراد هم بس��تگي دارد. ما در همين 
ش��رايط فرهنگي داريم فعاليت مي كنيم. اين به خود افراد 
و ان��رژي اي كه براي كارها مي گذارند هم بس��تگي دارد. ما 
هم مي توانيم سالي يك بار يك اجرايي بگيريم و بعد برويم 
دنب��ال كارهاي خودمان. ام��ا در اين صورت اصل كار گروه 
تحت الشعاع قرار مي گيرد. همين جريان مونولوگ ها از آنجا 
ش��كل گرفت كه بعد از هفت ماه تمرين نمايش باغ آلبالو 
كه از جش��نواره فجر كنار گذاشته شد، دچار يأس شديم. 
ب��راي غلبه اين يأس به جاي كار روي يك متن پرس��وناژ 
اجراهاي محدودتر و كم هزينه انجام دهيم. ايده مونولوگ ها 
از آنجا آغاز شد و به توليد متن هاي خوبي منجر شده است. 
كارگردان هاي خوبي كار كردند در حقيقت ما در گروه تئاتر 
ليو سعي مي كنيم به هر طريقي كه هست در فضاي تئاتري 

تنفس كنيم. 

سعيداحمديپويا رضاآشفته

زن و شوهر در خانه مشغول غذا خوردن هستند. تلفن زنگ مي زند، 
ام��ا آنها تلفن ندارند! عكس هاي منزل عوض ش��ده اند، همچنين 
كتاب ها. مي خواهن��د از خانه بيرون بروند ولي كليد خانه به قفل 
نمي خورد. پليس مي آيد. مي پرسد شما آقاي اشميت هستيد؟ ايشان مي گويند... 
و ماجراهاي ديگر... حتما در كشوري ديگر هستند و... باالخره قبول مي كنند كه 
اشميت هستند! ... باالخره؟ اما اين آقاي اشميت كيه؟ اين يك داستان تخيلي 
نيست بخشي از نمايش��نامه »آقاي اشميت كيه« است كه از يكشنبه گذشته 
درس��ت در روز تولد هفتادوهشت سالگي داوود رشيدي كه اتفاقا كارگردان اين 
نمايش است، در سالن استاد سمندريان تماشاخانه ايرانشهر به روي صحنه رفت. 
رش��يدي كه سال گذش��ته نمايش منهاي دو را به صحنه برد؛ امسال در ميان 

طرح هاي زيادي كه وجود داش��ت، اين نماي��ش ابزورد را آماده كرد. اين كمدي 
ابزورد فرانسوي نوشته سباس��تين تيري را شهال حائري به فارسي برگردانده و 
براي نخستين بار است كه در ايران به روي صحنه رفته است. سيامك صفري كه 
خيلي دير به اين گروه پيوست آقاي اشميت است و بهناز جعفري، در نقش خانم 
اشميت خيالي در كنار احمد ساعتچيان، سروش صحت و اشكان خيل نژاد بازي 
مي كنن��د. ديگر عوامل نمايش عبارتند از ايرج رامين فر طراح، كوروش نريماني 
مشاور كارگردان، شهنام شهباززاده مدير توليد، محمدرضا اصلي دستيار كارگردان 
و برنامه ريز، پريسا گودرزي منشي صحنه، هومن قدرت نما فيلمساز پشت صحنه، 

آرش نعمتي عكاس، امين عظيمي مدير روابط عمومي، پژمان عبدي مدير صحنه، 
پگاه تركي دستيار طراح صحنه و لباس، سعيد زارع، مژگان منتصريان و مهرناز 
نظري دستياران صحنه، علي بوستان انتخاب موسيقي. نمايش »آقاي اشميت 
كيه؟« هر شب، به جز شنبه ها، ساعت 21: 15 در تماشاخانه  استاد سمندريان 
اجرا مي ش��ود. قيمت بليت اين نمايش 90دقيق��ه اي، 15هزارتومان و روزهاي 

يكشنبه براي دانشجويان، با ارايه  كارت دانشجويي معتبر، 10هزار تومان است. 
عالقه مندان براي رزرو بليت مي توانند هر روز، به جز شنبه ها، از ساعت 10:30 
تا 20 با ش��ماره هاي 88814115- 88814116- 88814126 - 88814127 
تماس بگيرند يا براي پيش خريد بليت به صورت حضوري، از ساعت 10:30 تا 17 

به گيشه  تماشاخانه  ايرانشهر مراجعه كنند. 

رضا بهبودي، بازيگر شناخته شده اي در حوزه تئاتر است. اما شايد به اين دلیل كه مانند خیلي از همكارانش با وجود 
مش�كالت اقتصادي كه تئاتر ايران با آنها درگیر است جذب سینما و تلويزيون نشده كمتر او را مي شناسیم. اما او 
از آن دست بازيگراني است كه روي صحنه خوب ظاهر مي شود. راستش از همان زماني كه بهبودي را روي صحنه 
دايي وانیا ديدم، تصمیم داشتم با او مصاحبه كنم اما به داليل زيادي اين اتفاق نیفتاد. ولي بازي او در نقش شلي لوين 
در نمايش »گلن گري گلن راس« بهانه اي شد تا باالخره با رضا بهبودي درباره تئاتر و بازيگري بیشتر بگويیم. البته 
بهبودي در اين گفت وگو به يادمان آورد كه با اينكه بازي در نقش جواني مهندس بازرگان در مجموعه روزگار قريب 
و دو فیلم سینمايي پاداش و اشكان و انگشتر متبرك را در كارنامه خود دارد اما بازيگري است كه تئاتر را به همه 

مديوم ها ترجیح مي دهد. 

گفت وگو با رضا بهبودي، بازيگر تئاتر

نبود بازیگر مسن 
از مشکالت تئاتر است
فرزانهابراهيمزاده
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