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بهنام بهزادی در گفتوگو با «ایران» از تجربه نمایش
«من میترسم» در جشنواره فیلم فجر میگوید

در جستوجوی نسبت میان شرایط اقتصادی با
تولیدات سینمای ایران

از معیارهایم
عقبنشینی نکردهام

روزهای خاکستری

امین ابراهیمی ،کارگردان نمایش
«قزل حصار» در گفتوگو با «ایران»:

نمایش «صدمین سالگرد فتح گریه»

5
نگاهی با ذره بین

این تئاتر حرف
طبقه محروم را
میزند

ایران تئاتر

سید حسین رسولی

ëëدربــاره متــن و اجــرای نمایــش «قــزل
حصار»بگویید.
مــن بــه شهرســتان بازگشــتم و قــرار
بــود تــا  ۳مــاه بمانــم ولــی اآلن  ۸ســالی
اســت که در آنجا زندگی میکنم .شــرایط
مالــی خیلــی ســخت اســت و ازدواج هم
کــردم .مــن یکســری پیشــنهاد کاری هم
داشــتم ولی نمیشــد زن و بچــه را دو ماه
تنهــا گذاشــت .صادقانــه اینکــه خیلی از
آدمهای ســمت ما به تهــران آمدند ولی
دچار مشــکالتی شدند .بسیاری از آنها در
ناهنجاریهــا و بزههــای اجتماعی گرفتار
شــدند .یکی خاطرهای از اقوام خودش را
تعریف کرد و من هم آن را دســتمایه این
نمایشــنامه قــرار دادم .او میگفــت یکی
از آشنایانشــان به آخر خط میرســد و از
نظر اقتصادی به چنــان وضعیتی گرفتار
میشــود که تصمیم به ســرقت میگیرد.
حرکت این آدم خیلی ساده انگارانه بوده
اســت چون تمام راهها را رفتــه بود و تنها
میخواســت زنده بمانــد .او از همه پولی
قــرض گرفتــه بــود و تا آنجــا که توانســته
بــود کارگــری کــرده بــود ولــی زندگیاش
به جایی رســید که دســت بــه دزدی زد .با
خــودش فکر کرده بود کــه فوقش زندانی
میشــود .این آدم در فکر خودکشــی بود.
ایــن داســتان در ذهنــم مانــده بــود .مــن
داستان را ماهها در ذهنم بررسی میکنم
و در نهایــت در طول یک مــاه آن را پیاده
میکنــم .ابتــدا به ســمت و ســوی فــرم و
فرمالیســم رفتم ولی بعد بــه این نتیجه
رسیدم که باید رئالیستی پیش بروم چون
حرفی اجتماعی میزدم .امکانات مالی و
اقتصادی در اینجا برایم ســخت شــد .هر
روز مــن و یکــی از بازیگــران نمایــش باید
بیشــتر از  ۱۳۰کیلومتــر راه میرفتیم تا به
شــهر خرمآباد برســیم و تمرین خودمان
را انجام بدهیم .بعد با بازیگر دیگری این

کار را تکرار میکردم .شــهر ما سالن ندارد
و محــل تمریــن هم کــه نیســت .دو ماه و
نیم این مسیر را هر روز رفتیم .کوهدشت
هیچ امکاناتی ندارد .خرمآباد سالن دارد.
من هــر ســال در فجر شــرکت میکردم و
در بخش اســتانی کار اول شدیم .کالً هیچ
اجــرای درســت و حســابی هم نداشــتیم
چون نور ســالن خرمآباد خــراب بود .من
بــه تمریــن کوتــاه اعتقــادی نــدارم .هیچ
پولــی هــم کســی بــه مــا کمــک نکــرد .ما
بیشــتر از  ۴میلیون تومان پول رفت و آمد
دادیــم .آنقــدر هزینــه کردیم کــه دیدیم
پولــی بــرای خانوادهمــان نمیماند .بعد
تصمیــم گرفتــم روی بــازی و متن تمرکز
کنــم چــون دیگــر پولــی نداشــتم .خیلی
خــوب شــد ســمت فــرم نرفتــم و راضی
هســتم .چون مــن از کارهای روشــنفکری
زیــاد خوشــم نمیآیــد و در نهایــت قــرار
اســت تنها چهارتــا منتقد بگوینــد خیلی
خــوب بود .مــن حرف طبقــه محرومی را
زدم کــه صدایــی نــدارد .دیگــر دوره ایــن
نیســت که در لفافــه حرف بزنیــم و همه
چیــز را در فــرم پنهان کنیــم و باید دردها
و حرفهــا را مســتقیم بگوییــم .به نظرم
شکاف طبقاتی گسترش یافته است .چند
تــا کاراکتر داریــم که همه عاقبت شــومی
دارنــد ولی من بــه همین بســنده نکردم
و در آخــر نمایــش شــاهد زلزلــه بودیــم.
برادر بزرگترم به من مشــاوره میدهد و
وقتی متــن را خواند ،گفت از کار دو ســال
پیش بهتر اســت .آن کار قبلــی در بخش
بینالملــل جشــنواره تئاتــر فجــر جایــزه
گرفــت .برادرم گفت ذهــن تو خیلی تلخ
و ســیاه شده اســت .بعضی از تماشاگران
هم سؤالهایی از من کردند .من در پایان
نمایش در جشــنواره بــه مخاطبان گفتم
کــه واقعــاً نمیدانــم کار تئاتــر کــردن در
وضعیت سخت اقتصادی خوب است یا

چهــل و انــدی ســال از اجــرای نمایــش
«قلندرخانــه» ایرج صغیــری میگــذرد و هنوز
میــراث او در اجرا کار میکند .هنوز بهره بردن از
موسیقی فولکوریک و تبدیل کردنش به شرایط
دراماتیک میتواند جذابیتهای ویژهای داشته
احسان زیورعالم
باشد .جذابیتی که مخاطب را با خود درگیر کند
و تصویری از جهانی ناشناخته برای او بیافریند .صغیری در کنار موسیقی،
بــا بهرهگیری از میزانســنهای نامتعــارف ،جهانی ناآشــنا میآفرید که در
آن ،رئالیســم جادویی برآمده از فرهنگ جنوب ایران ،رؤیاآفرینی میکرد.
نمایش از آن ســلبی آثار کالســیک و غربی خالص میشــد و چــون امواج
دریــا ،بر ســاحل به ســیالیت درمیآمــد .پویایی «قلندرخانــه» صغیری و
شــیوه اجراییش را ابدی کرد« .صدمین ســالگرد فتح گریه» کاری از شــهر
گچســاران و بهکارگردانی مهرداد علیپور ،داستان زنی را روایت میکند که
تمام فرزندانش را از دســت داده اســت و مقصر این عزای بزرگ ،برادران
او هســتند ،برادرانی که مانع از درمان فرزندان و آمدن طبیب بر ســر بالین
آنان میشــوند .زن ،برنوی خود را برداشــته و با جنازه تنها دخترش راهی
کــوه و کمر میشــود .ســفری که در پــی آن ،بخشــی از رعیت از پــی او روان
میشــوند و به جرگه قشون خونخواه زن میپیوندند .زن علیه ظلم حاکم
بر جایگاه و جنسیتش قیام میکند ،قیامی که به حرکتی علیه قدرتمندان
نیز بدل میشــود .اگر این روزها در جشنواره فیلم مدام از تازهترین ساخته
یک کارگردان خاص ســخن به میان میآید که در فیلم – البته با پشــتوانه
مالــی و معنــوی بســیار – موفق به ســاخت اثری انتقادی شــده اســت ،در
تئاتر نیز مهرداد علیپور ،بدون حمایت مالی و بدون ســرمایه معنوی ،با
بهرهگیری از سنتهای زاگرس جنوبی ،نمایشی به غایت انتقادی آفریده
است .نمایشی که در آن میتوان رگههایی از احقاق حقوق زنان را دریافت
کــرد و هــم رفتــار دولت مرکــزی و خانهای قدرتمند نســبت بــه مردمان
زاگرسنشــین .علیپور تصویری از احســاس جامعه کهگیلویــهای را ابراز
میکند؛ هر چند به نظر میرسد روایت در گذشته رخ میدهد.
علیپــور برای بیــان حرفهایش به ســراغ موســیقی ُلری مــیرود ،همان
موســیقی کــه در کوهها و دشــتها ،جوانان ُلــر یکصدا میخوانند و بســان
آهنــگ رزم ،عالوه بر ایجــاد اتحاد ،به کنش هارمونی میبخشــد .علیپور
تالش میکند تصویری موزیکال از رفتار عمومی منطقه خویش بیافریند.
این وضعیت موزیکال با ابزار و ادوات آشنا برای مردم ُلر همگام میشود.
یک برنو و یک اسب سرمایه یک مبارز ُلر است .وسایلی که هم با آن معاش
میکند و هم دفاع .این بار وضعیت در موقعیت حمله است .حقی گرفته
شده است و تنها راه باقیمانده ،نبرد برای به دست آوردن حق است .پس
همه همصدا میشوند؛ نغمه رزم و عزا سر میدهند و پای میکوبند.
«صدمین ســالگرد فتح گریه» قرار نیســت واقعگرا باشد .موجودات در آن
به زبان درمیآیند و پیشبینی میکنند .از اینکه چه در آینده به سر خانم و
خاندانش خواهد آمد .همه چیز با ریتم و ضرباهنگی سریع رخ میدهد؛ اما
داستان نقط ه ضعف اثر میشود .آنقدر موسیقی و آوازها کارساز هستند که
روایت یکپارچگی خود را از دست میدهد .انگار مهم نیست قصه چیست،
میشود هر جایی شوخی کرد و از اصل ماجرا دور شد .فضای آفریده شده
کفایــت میکند .ایــن همان نقطهای اســت که نه تنها علیپــور ؛ که بخش
مهمی از تئاتر ایران درگیرش میشود .ایده گویی بر متن کفایت میکند .به
هر روی «صدمین سالگرد فتح گریه» میتواند تنها نمایش بومی جشنواره
امسال لقب بگیرد.

نمایش «غمنومه وطن و تن»
حقیقتی زنجیر شده
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تئاترهایی که این
روزها مشهور
شدهاند بر اساس
تبلیغات و رسانه
است ۶ .سال
پیش اینگونه
نبود .من اوایل
دهه هشتاد
وارد دانشگاه
شدم و از همه
هنرمندان جوان
مطرح این روزها
جوایز بیشتری
گرفتم .آن موقع
مهم نبود که
بچه شهرستان
هستید یا خیر!
و اینکه اصالً
مهم نبود چهره
هستید یا نه!
کسی نمیپرسید
آیا پول دارید یا
نه! آن زمان از
تمام گروههای
شهرستانی
حمایت
میکردند

نقدنامه 38

نمایش «قــزل حصار» بــه نویســندگی و کارگردانی امیــن ابراهیمی در سیوهشــتمین
جشــنواره تئاتر فجر حضور دارد .این کارگردان تئاتراز هنرمندان موفق لرســتان است.
او دغدغه اجتماعی دارد و ســالها میشــود که در جشنوارههای مختلف شرکت میکند
و دســت پر به خانه میرود ولی میگوید که در تهران به او اجرای عموم نمیدهند چون
معروف نیست و بازیگر چهره ندارد .امین ابراهیمی با نمایشهایی چون «خانه مادری»
در تئاتر لرســتان موفق بوده است و پیش از این نیز توانسته با نمایش «ترانهای برای تو»
ی و چهارمین جشــنواره بینالمللی تئاتر فجر جایزه اصلی را بگیــرد .ابراهیمی که
در ســ 
متولد کوهدشــت اســت ،در ســال  86نمایش «خون و لجن» را در جشــنواره تئاتر فجر
بــه صحنه برده بود و با گروه نمایش «ترانهای برای تو» در ســال  ۱۳۹۴کاندیدای  ۵جایزه
بخشبینالملل جشــنواره تئاتر فجر شــدند .آنچــه میخوانید گفتوگــوی ما با امین
ابراهیمی،هنرمندکوهدشتیاست.

نــه! اطرافیان من به تئاتــر عالقه ندارند و
همیشه میگویند که شما آدمهایی الکی
خــوش هســتید .تئاتر باید مردمی بشــود
و از زندگــی مــردم بگوید .بایــد تئاترهایی
باشــند کــه نماینــده قشــر آســیبپذیر و
ضعیفاند و تئاتر باید نسبت مستقیمی
با مردم و اجتماع داشــته باشــد و نباید از
مردم جدا باشد .من وقتی غذا میخورم
دلم میشــکند که خیلی از افراد ضعیف
جامعــه غــذا ندارنــد .تئاتر هــم اینگونه
اســت .ما بایــد به مــردم ضعیف نزدیک
بشویم.
ëëوضعیــت تئاتــر ایــن روزهــای ایــران را
چگونهمیبینید؟
مــن هیــچ وقــت گــول تعریفهــای
دوســتان را نمیخــورم .تئاترهایــی کــه
ایــن روزهــا مشــهور شــدهاند بــر اســاس
تبلیغــات و رســانه اســت ۶ .ســال پیــش
اینگونه نبود .من اوایل دهه هشتاد وارد
دانشــگاه شدم و از همه هنرمندان جوان
مطرح این روزها جوایز بیشــتری گرفتم.
آن موقــع مهــم نبود که بچه شهرســتان
هســتید یا خیــر! و اینکه اصــاً مهم نبود
چهره هســتید یــا نه! کســی نمیپرســید
آیــا پــول داریــد یــا نــه! آن زمــان از تمام
گروههای شهرستانی حمایت میکردند.
افرادی مثل ســید محمد مسوات و رضا
ثروتــی هم از جشــنواره مشــهور شــدند.
خیلیهــا در گــوش مــا خواندنــد کــه بــه
شهرســتان خودتــان برگردیــد ولی هیچ
امکاناتــی در آنجــا نیســت و هیچ چیزی
برای تئاتر وجود ندارد .همه امکانات در
شــهر تهران جمع شده است و همه چیز
اینجاســت .من در جشــنوارهای بودم که
جایزه گرفتم و کسی که در پشت صحنه
بود در شــهر تهران ســاکن شد و اآلن
داور اجراهای خود من شــده است.
مــن اعتقــاد دارم که جایــزه مالک
نیســت ولی اگــر جایزه باشــد که
من از همه بیشتر گرفتهام ولی
کســی به من اجرای عمومی
نمیدهــد .دو ســال پیــش
جایــزه بخــش بینالملــل
جشــنواره تئاتر فجر را گرفتم
ولــی هیچ کدام از ســالنهای
دولتــی بــه مــن اجــرا ندادنــد!
میدانید چــرا؟ چون شهرســتانی
هســتم .ســالنهای خصوصــی هم
که فقط پولی هســتند .جالب است
کــه یــک تهیهکننــده تهرانــی آمد و
گفــت اجــرا میخواهــد و در عرض
چند روز تئاترشهر را گرفت! چگونه

میشــود بــه ایــن راحتــی تئاترشــهر را
گرفــت ولی من که خودم جایزه داشــتم
و کلــی تئاتر کار کردم جوابی نگرفتم؟ ما
نشــد اجرا برویم .من آدمی احساســاتی
هســتم و قبــول نکــردم بازیگــران عادی
اجــرا را کنار بگــذارم و چهره و ســلبریتی
بیــاورم .چــرا منتقدان به دیــدن کارهای
مــا نمیآیند .خود شــما هم به تماشــای
کار مــا نمیآییــد .چــرا اهالــی رســانه به
بچههای شهرســتان توجه ندارند؟ همه
رسانه شده است تهران و اهالی تهران.
ëëپس نســبت به موضوعهــای اجتماعی
حساسهستید؟
تبعیض طبقاتی باعث این شده است
کــه طبقه محــروم هیــچ تکانــی نخورند و
مجبــور شــدهاند به ســمت خــاف و جرم
برونــد .به نظــرم طبقه محــروم به راحتی
محکوم به انجام جرم شــده اســت .شــاید
دغدغــه اجتماعــی بــرای خیلیهــا مهــم
نباشــد ولــی اجــرای مــا دیــده شــد .مردم
آمدنــد و دیدنــد امــا منتقــدان و اهالــی
رســانه نیامدند .محرومان خیلی مشــکل
دارنــد ولــی انگار نبایــد حرفــی بزنند .من
دیدم یکی از مســئوالن گفت که اگر کســی

مشــکل مالی دارد تقصیر خودش اســت.
ایــن حرفها یعنی چــه؟ برخــی از مردم
به جایی رســیدهاند که خجالت میکشــند
حــرف بزنند و بگویند مشــکل دارند .تئاتر
من اعتراضی اســت .من دیــدم که خیلی
از بچههــای بــاالی شــهر تیشــرتهایی
میپوشند که روی آن عکس ارنستو چگوارا
چسبیده و واقعاً برایم عجیب است .انگار
همه چیز مصرفی شــده اســت .نماد ضد
سرمایهداری هم تبدیل به کاال شده است.
تئاتــر نبایــد کاال بشــود بلکــه بایــد صدای
طبقات محروم باشــد .البته با ممیزی هم
دســت و پنجــه نــرم کردیم .به مــن گفتند
که شــخصیتهای نمایــش خیلی واقعی
هســتند و حتــی گفتنــد چــرا حرفهــای
عامیانــه میزننــد و فحــش میدهند .من
هم گفتم این زندگی ماست و روی صحنه
هم باید واقعیت را نشان بدهیم .خود من
هم خیلی از مواقع از حرفهای عامیانه و
فحش اســتفاده میکنم .چــرا روی صحنه
نباید واقعیت را نشــان بدهیم؟ چرا همه
چیــز روی صحنــه تصنعی میشــود؟ من
میخواهــم دغدغــه اجتماعــی خــودم را
به صورت رئالیســتی نشــان بدهم .فحش
تنها ســاح آدمی اســت .شــما وقتی هیچ
زوری نداشــته باشــید فحــش میدهیــد.
خیلی از مــردم هم فحــش میدهند و در
خیابان هم شاهد فحش هستیم ولی چرا
روی صحنه تئاتر ممنوع شــده است؟ چرا
شــورای نظــارت ســالنهای خصوصــی را
نظارت میکنــد مگر خصوصی نیســتند؟
من فکر میکنم قوانین ما روشــن نیستند.
مــن امیــدوارم مواظــب آدمهــا باشــیم و
هوای مردم را داشته باشیم.
ëëشرایط اجرا را چگونه دیدید؟
ســالن مولــوی خیلــی خــوب
اســت .ما از شهرســتان آمدیم
ولــی ســالن پــر شــد و خــدا را
شــکر میکنــم .مــن خیلــی
خواهش کردم که تماشاگران
پشــت در را هــم راه بدهنــد
ولی نشــد .من اولین بــار بود
کــه نمایشــی  ۱۲۰دقیقــهای
اجــرا کــردم .چالش ســخت و
ترســناکی بود .احســاس کردم
کارم بایــد اینگونــه پیــش برود.
البتــه خیلیها از کار تعریف کردند
ولی شــاید تعارف کرده باشــند .من
از جایــزه گرفتــن لــذت نمیبــرم
چون قبالً هم گرفتم ولی فایدهای
نداشت.
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نمایــش «غمنومه وطن و تن» ،کاری از گروه
شــهرکردی اســت که متنش را از یک افسانه
بریتانیایــی وام گرفتــه و با ســویههای شــرقی
و ایرانیزهکــردن آن ،بــرای صحنــه آمــاده
شدهاست.
نیلوفر ثانی
متنــی که میخواهــد اینبار «حقیقــت» را از
وجهــی دیگر و بــا نگاهی ضدقهرمــان ،روایت مردمی باشــد که آنچه
از غــم و رکــود و پیــری برایشــان رخداده و سرنوشتشــان شدهاســت،
خود رقمزده و باعثش هســتند .ســلمانی شهر که همسرزیبایی به نام
فرنگیس داشــته ،مدتهاســت از آن شــهر رفتهاســت و مــردم دراین
ســالها دیگر بــه اصالح و زیبایی ظاهــر خود نمیرســند .او حاال برای
آنکه حقیقت را بفهمد ،با چهره مبدل ،دوباره به شــهر و همان خانه
و محل ســلمانیاش باز گشتهاســت .آنچه در طــی نمایش قصهگویی
میشــود ،رویارویی او با این حقیقت اســت که چرا او از آن شــهر رفت
و عاقبت فرنگیس چه شد .حقیقتی که گویا ،تنها راه آرامش است.
داســتان خط روایی مناســبی را طرحریزیکرده و به جهان بومی وطن
و ســلطهگری ارباب بر رعیت ،ارعاب و زور و خشــونت عوامل قدرت،
نزدیک شــده و داســتانی آشــنا که حتی به حکایــات فولکوریک ایرانی
هم شــباهت دارد ،ســاخته و پرداخته میشود .و تا پرده آخر با کششی
در کشــف چراها و حقیقتی دور از انتظار ،به پایانی غیرکلیشــهای ختم
شــود که این پایان در نوع خود ،هســته فکری و قابــل تعمقی را ایجاد
میکند .چرا که برمال میشــود ســلمانی در اثر تهدیــد داروغهچی ،به
جــای ایســتادگی و محافظــت از همســر و زندگــیاش در قبــال طمــع
اربــاب بــه فرنگیــس ،او را تنهــا گذاشــته و فــرار کردهاســت .او در ایــن
30ســال نخوابیده و برای آنکه بتواند به آرامش برســد ،نیازمند کشف
این حقیقت و رویارویی با بزدلی و تســلیم خود است ،همان حقیقتی
که تلخ و گزنده ،آشــکار میکند آنچه از رنج و ناشــادی بر انسان چیره
میشــود ،انتخــاب و تصمیــم خود اوســت .اجــرا با دکوری مناســب از
هشت آینه قدی که شکست زمان و گذر آن را منتقل میکند و بازتابی
از واقعیات درونی مردم شــهر اســت ،یک صندلی آرایشــگری و میز و
جالباســی تشکیل شــده که در عین حفظ ســبک رئال داستان ،گریزی
به فضای ســوررئال نیز دارد با دیالوگهایی جذاب که زبانی ریتمیک
ل اســت و بازیگرانی که از
و مشــخصکننده دوره دوری نســبت بــه حا 
قــدرت بــازی خــوب و جاافتــاده در کاراکترهایشــان ،برخوردارند و از
تمریــن خــوب و کافی این گروه شهرســتانی حکایــت میکند .طراحی
ی صحنه
و اجــرای گریــم نقطه قــوت و در راســتای محتواســت .طراح 
ل اســت هرچند انتظار میرفت ،از اکسســوارهای بیشــتر
نیــز قابل قبو 
و نورپــردازی نقطــهای و حرفهایتری بهره برده شــود تا این داســتان
افســانهای ،از نظر بصری و زیباییشناســی صحنــه نیز ،برای مخاطب
جذابیــت بیشــتری ایجــاد کنــد .جــواد خاکســاری حقانــی ،گرچه یک
افسانه را دستمایه اجرای خود قرارداده اما موضع نقد ظریفی را در
آن جای داده تا بتواند با مسائل روز اجتماعی پیوندی نیز داشتهباشد.
و آینههای کارشــده بــر صحنه ،باهوشــمندی ،نمادی بــرای انعکاس
ی است .در تأکید
نتیجه هر عمل و بازتابش بر زندگی فردی و اجتماع 
بــر جهانی که همــواره با وجــود صورتهای متعدد قدرت ،ســعی در
مسخ و سلطه انسانی دارد که به جای آنکه مقاومت و ایستادگی کند،
تسلیم میشود و هستی خود را میبازد.
غــم نومــه وطن و تن ،اجرایی قابل اعتنا و توج ه اســت که اگر ریتم آن
بهتر حفظ شود ،میتواند اقبال عمومی را بهراحتی بهدست بیاورد.

