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چرخش از واقعگرایی به جریان سیال ذهن

گــروه فرهنگی /همکاری هــادی مرزبان و
اکبر رادی  ۳۷سال پیش با اجرای نمایش
«پلکان» شــروع شــد .نمایشی که به گفته
رادی براســاس ســه قطعه عکــس از یک
نفر در ســه دوره از زندگیاش نوشته شده
بــود .روایت زندگی مــردی بهنام بلبل که
از پســیخان رشــت تا فرمانیه بــا پس زدن
آدمها باال میرود و در نهایت نیز خودش
عدالت را برقرار میکند.
ëëسرآغازیکهمکاریدنبالهداردرخشان
ایــن ســرآغاز یــک همــکاری دنبالــهدار
میــان هادی مرزبــان و اکبر رادی بــود و با
«آهســته با گل ســرخ»« ،هاملت با ساالد
فصــل»« ،آمیزقلمــدون»« ،شــب روی
ســنگفرش خیــس»« ،بــاغ شــبنمای
مــا»« ،ملــودی شــهر بارانــی»« ،پاییــن،
گــذر ســقاخانه»« ،لبخنــد باشــکوه آقــای
گیــل»« ،خانمچــه و مهتابــی»« ،تانگوی

تخممرغ داغ» و ...ادامه پیدا کرد تا جایی
کــه نــام ایــن دو گوهــر هنرهای نمایشــی
ایــران را بــه یکدیگــر پیونــد داد و هــر کجا
نــام رادی میآمد ،نــام مرزبــان بهعنوان
کارگــردان بســیاری از نمایشــنامههای او
و هرکجــا نــام مرزبــان میآمد ،نــام رادی
بهعنوان نویســنده بســیاری از اجراهای او
ذکــر و پیوند کســانی مانند فــردی بوش و
لوئیــس بونوئل و بســیاری دیگــر را یادآور
میشد؛ فردی بوش ،منتقد و درامشناس
معاصر انگلیســی که شاید قریب به تمام
زندگــیاش را صرف شــناخت کارگردان و
فیلمساز بزرگ اسپانیایی ،لوئیس بونوئل
کــرده بــود و هــادی مرزبان ،درامشــناس
و کارگــردان بــزرگ کــه بخــش اعظمی از
زندگــی هنــریاش را وقــف اجــرای آثــار
درامنویــس سرشــناس ،اکبــر رادی کــرده
اســت .اتفاقی که مرزبان خود در موردش

میگویــد« :مــن  ۳۰ســال بــا آثــار رادی
زندگی کردم و میتوانم بگویم بســیار هم
آموختم و این  ۳۰ســال دوران باشــکوهی
در کارهای من بود».
این پیونــد چنان عمیق و ناگسســتنی بود
کــه تنهــا دســتان مــرگ توانســت آن را از
هم بگســلد .اکبــر رادی پنجــم دی ۱۳۸۶
درگذشــت و مرزبــان در ســوگش چنیــن
نوشــت« :رادی عزیــز ،شــبی بــه تــو گفتم
میخواهــم  ۱۰نمایشــنامهات را روی
صحنــه ببــرم و تــو گفتی چــرا  ۱۰تــا؟ بگو
 ۱۵تــا و بیشــتر ،اما عمر همــکاری ما از ۱۰
نمایشنامه بیشتر نرفت واینک تو رفتهای
و منتظــر نمانــدی کــه ببینــی در مقابــل
فرمانت ســر تعظیــم فرود خواهــم آورد.
حــال با چه امیــدی«خانمچه و مهتابی»
را در غیــاب تــو اجــرا کنم؟ با که مشــورت
کنم و از که کمک بخواهم؟ رادیجان غم

دوریات بســی دشوار است .من معتقدم
رادی هنــوز نرفتــه اســت ،رادی هســت.
مگر میشــود رادی نباشد؟! همانطور که
چخوف هســت .ایبسن هست .همانطور
که شکســپیر هســت؛ تا تئاتر هست،رادی
هســت و تــو هرگــز فراموش نمیشــوی و
زمان این را ثابت میکند».
ëëتأثیــر و تأثــرات دو هنرمنــد بــزرگ بــر
یکدیگر
هرچنــد هــادی مرزبــان را تنهــا بواســطه
روی صحنــه بــردن نمایشــنامههای
اکبــر رادی نمیشناســیم و او متونــی
از دیگــر نمایشنامهنویســان ایرانــی از
جملــه بهــرام بیضایــی ،علــی نصیریان،
محمــد رحمانیــان ،امیــر دژاکام و ...را نیز
روی صحنــه بــرده اســت و عــاوه بــر آن
ســابقه نویســندگی ،بازیگــری در تئاتــر،
ســینما ،تلویزیــون و کارگردانــی تلهتئاتــر

هادی مرزبان در گفتوگو با «ایران»
از اجرای نمایش «دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد» میگوید

نرگس کیانی
خبرنگار

هادی مرزبان ،چهره شناختهشــده هنرهای نمایشی این روزها مشغول تمرین نمایش
«دکتر نون زنش را بیشــتر از مصدق دوســت دارد» اســت .نمایشــی که قرار اســت از
اواســط مرداد در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه برود و تا اینجای کار دکتر
نونش؛ مهدی فخیمزاده ،مصدقش؛ صدرالدین زاهد و جوانیهای ملکتاجش؛ شــیوا
مکینیان هســتند .تنظیم متن برای اجرای صحنهای نیز توســط دالرا نوشین و محمد
وفایی انجام شده است« .پشــت همین میز چوبی شهادت میدهم که دکتر نون ُمرد،
ُمــردُ ،مرد .وقتی او میمرد ،برگهای زرد و ســرخ از شــاخههای تنومنــد فرزندانش فرو
میبارید و صدای گوشنواز خواننــده محبوبش ،دلکش با صدای جیکجیک صدها
گنجشــک و عطــر صابونی کــه دوای درد بوی بد پیری نبــود ،درهم آمیختــه بود ».این
مقدمه رمان درخشــان شــهرام رحیمیان« ،دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست
دارد» است که هرچند شاید بواسطه بودن نام مصدق در عنوانش به شک بیندازدمان
که با اثری سیاسی مواجه خواهیم بود اما متنی عاشقانه است ،عاشقانهای طوفانی که
فروپاشــی روانی دکتر نون و ســرگردانیاش میان عشــق به ملکتاج و انجام وظیفه در
برابر محمد مصدق رقمش زده اســت .آنچه در ادامــه میخوانید حاصل گفتوگو با
هادی مرزبان است که میخواهد اجرایی متفاوت با آنچه را تاکنون از او دیدهایم روی
صحنه ببرد.
ëëاگــر موافــق باشــید بــا رمــان گیــرا و
خواندنــی شــهرام رحیمیــان و عالقــه
چندین ســاله شــما بــه روی صحنه بردن
آن آغــاز کنیــم .پیونــد شــما و «دکتر نون
زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد» از
چه زمانی رقم خورد؟
حدود  ۱۰یا  ۱۲ســال پیش بود که یکی از
دوستانم رمان «دکتر نون زنش را بیشتر
از مصدق دوســت دارد» به قلم شهرام
رحیمیــان را بــه دســتم رســاند و از مــن
راست
خواست آن را بخوانم و گفت این ِ
کار خودت اســت .من متــن را خواندم و
ِ
بــرای نقش دکتر نون ،زندهیاد جمشــید
مشــایخی را انتخاب و حتی چند جلســه
بــا ایشــان تمریــن خصوصی کــردم .در
ادامه ،ماجرایی پیش آمد که آن دوست
به من گفت اگر میشــود خــودم متن را
روی صحنه ببرم که من هم اگرچه کمی
دلخور شدم اما مخالفتی نکردم هرچند
او هم هیچگاه این متن را اجرا نکرد.
 ۴یــا  ۵ســال پیــش بــود کــه در ســفری به
امریــکا در مــاه رمضــان ،فرزندانــم کــه

دانشجو و در حال تحصیل در آنجا هستند
از مــن خواســتند در یــک مراســم افطــار
شــرکت کنــم و گفتند آقایی متوجه شــده
اســت که شــما این جایید و بــرای حضور
در این مراسم دعوتتان کرده است .من
به آن مراســم رفتــم و از هر دری صحبت
کردیــم و حرف به «بنگاه تئاترال» رســید
که من آن زمان میخواســتم روی صحنه
ببرمش .یکی از آقایانی که آنجا بود و مرا
هم میشناخت ،گفت شما میخواستید
«دکتــر نــون زنــش را بیشــتر از مصــدق
دوســت دارد» را روی صحنــه ببرید ،چرا
نبردید؟! من هم گفتم کسی که این متن
را برای روی صحنه بردن به من پیشنهاد
کــرده بــود گفت که خــودش قصد اجرای
آن را دارد .آن آقا که این سؤال را پرسیده
بــود ،گفت آقای شــهرام رحیمیــان اینجا
نشستهاند و خودشان موافقند.
ëëپس شهرام رحیمیان هم در آن مراسم
بود.
بله ،ما با هم آشــنا شدیم و ایشان آنقدر
بــه من لطف داشــتند کــه گفتند نــه تنها

اجازه روی صحنه بردن این رمان را دارید
و آن را به شــما تقدیم میکنم که دوست
دارم یکــی از نمایشــنامههایم بهنــام
«فیلهــا تنهــا میمیرنــد» را هــم تقدیم
شــما کنم .زمانی که به ایران برگشتم آن
نمایشــنامه را خواندم و به ایشان گفتم با
متن ارتباط برقرار نکردهام اما «دکتر نون
زنش را بیشــتر از مصدق دوست دارد» را
حتماً اجرا میکنم.
ëëتبدیل رمان به نمایشــنامه کار خودتان
بود؟
نــه ،خانــم دالرا نوشــین و آقــای محمد
وفایــی ایــن کار را انجــام دادنــد .آنهــا
مینوشــتند و هفتــهای یــک بــار جلســه
میگذاشــتیم و مــن میگفتــم بــا کجــا
موافقــم و با کجا نه .ما ســه نفــر ،این کار
را با هم به نتیجه رساندیم و حاصل آن،
متنی شــد کــه ســال گذشــته تصمیم به
اجرایش گرفتم.
ëëتصمیمی که شیوع کرونا مانع از اجرای
آن شد.
بلــه .مــا قــرار بــود از هفتــم اســفند ۱۳۹۹
در تــاالر وحــدت روی صحنــه برویــم کــه
کرونا ،لعنتاهلل علیه نگذاشــت و کارمان
تعطیل شــد و نتیجه این شد که در مرداد
 ۱۴۰۰روی صحنه خواهیم رفت .البته قرار
بــود اجرایمــان را از ابتــدای مــرداد آغاز
کنیــم اما به دالیلــی احتمــاالً از  ۱۵مرداد
روی صحنــه خواهیــم رفــت و امیــدوارم
نتیجــه کار آنقدر جذاب باشــد که بعد از
ماه محرم هم به اجرا ادامه دهیم.
ëëعنــوان اثــر ممکــن اســت در وهلــه
نخســت این فکر را بــه ذهن متبــادر کند
که با متنــی تاریخی یا سیاســی مواجهیم
اما بعد از خواندنش متوجه میشویم که
یک عاشقانه کامل است.
دقیقــاً« .دکتــر نــون زنــش را بیشــتر از
مصدق دوست دارد» برخالف تصوراتی
کــه ممکــن اســت در قــدم اول شــکل
بگیــرد ،یک عاشــقانه صددرصد اســت.

آنچه میگویم به این معنا نیســت که ما
به وجــوه اجتماعی و تاریخی و سیاســی
متــن نپرداختهایم اما چیــزی که در این
متن ،حرف اول را میزند عشــق اســت.
عشــقی کــه میــان دکتــر نــون و ملکتــاج
جاری است.
ëëو فروپاشی روانی دکتر نون است که مو
را به تن سیخ میکند.
بله .عشــق به ملکتاج آنقدر برای دکتر
نــون بــزرگ اســت کــه انجــام وظیفه در
برابــر دکتر محمد مصــدق را قربانی آن
میکنــد و انجــام وظیفــه در برابــر دکتــر
مصدق آنقــدر برایش بزرگ اســت که
خــود ،قربانی خشــمش نســبت به خود
بابــت قربانــی کــردن آن میشــود .دکتر
محمد مصــدق قطب و مــراد دکتر نون
اســت و ملکتــاج ،عشــقش و روان دکتــر
نــون بابــت آنچــه خیانــت خــود بــه
مصــدق بــرای نجــات عشــقش از
مهلکه میداند ،از هم میپاشد.
ëëاشــاره کردید کــه ابتدا قــرار بود
زندهیــاد جمشــید مشــایخی این
نقش را ایفا کند .میدانیم که سال
گذشــته هم قرار بود رضــا کیانیان
روی صحنــه نمایشتــان بیایــد و
اکنــون بــازی در نقــش دکتر نــون به
مهدی فخیمزاده رسیده است.
بلــه .اگر ایــن متن همــان زمان روی
صحنــه میرفــت ،ایــن جمشــید
مشــایخی بــود کــه دکتــر نــون
میشــد و اگــر ســال گذشــته
اجرا میشــد رضا کیانیان
بــود کــه دکتــر نــون
میشــد و اکنون مهدی
فخیــمزاده اســت کــه
دکتــر نــون میشــود.
اشــارهام به ایــن نکته
اســت که هر بازیگری
تواناییهــای
بــا
خودش ،در مســیر و

با سبک خودش به سمت دکتر نون خیز
برمیدارد.
ëëمیدانیــم که رمــان میتوانــد از ابزاری
بهنام توصیف بهره ببرد که شما در اجرای
صحنــهای از آن محرومایــد و در واقــع
میبایســت بــه عمــل نمایشــی تبدیلش
کنیــد .در آمادهســازی «دکتــر نــون زنش
را بیشــتر از مصــدق دوســت دارد» که به
شــکل گیرایــی از ابــزار توصیف اســتفاده
کــرده اســت بــرای روی صحنــه رفتــن،
چهطور بر این چالش فائق آمدید؟
اشاره کامالً درستی است و انجام این کار
بسیار دشوار است .شیوه کار من همواره
بــه ایــن صــورت بوده اســت کــه چندان
موافقتــی بــا شــرح دادن و توضیحــات
پرطــول و تفصیل ندارم و معتقدم روی
صحنــه باید اکت و عمل نمایشــی را به
مخاطب نشان داد.
ëëو شــاید اگر کارگــردان ســهلگیری بود
تصمیــم میگرفت این شــرح دادنها و
توضیحات پر طول و تفصیل را در قالب
مونولوگی از زبــان دکتر نون روی صحنه
نشان دهد.
بلــه و در آن صــورت یــک تکگویــی
میشــد .یک تکگویــی رو به تماشــاگر.
خاطره جالبی برایتــان بگویم .هنگامی
کــه متــن را بــرای دریافــت مجــوز اجــرا
بــه اعضای شــورای ارزشــیابی و نظارت
اداره کل هنرهــای نمایشــی ارائــه کردم
آنهــا بــه مــن گفتنــد مــا ماندهایــم تــو
میخواهــی بــا ایــن متــن چــه کنــی؟! و
چهطور میخواهی روی صحنه نشانش
دهــی؟! حتی بچههای گروهــم که چند
پیراهن بیشــتر از دیگران پاره کردهاند و
تجربه بیشتری دارند ،هنگامی که اولین
بــار برای خواندن متن بــه خانهام آمده
بودند ،همگی میپرســیدند میخواهید
بــا این پیس چه کنید؟! چــرا این طوری
اســت؟! یــک طــوری اســت کــه انــگار
نمیشود روی صحنه بردش!
 ëëاحتماالً بهرهگیری شهرام رحیمیان از
شیوه سیال ذهن و جابهجایی مکرر راوی
از اول شخص مفرد به سوم شخص مفرد
موجب آن است.
بلــه .یکــی از دوســتانم میگفــت وقتی
تماشــاگر در ســالن انتظــار اســت و
میخواهــد «دکتــر نــون زنش را بیشــتر
از مصــدق دوســت دارد» ببینــد گمــان
میکنــد قــرار اســت بــه تماشــای یکــی
دیگر از آثار رئالیســتی هادی مرزبان در
ادامــه اجراهایش از متنهای اکبر رادی
بنشــیند اما وقتی این اثر را ببیند متوجه
میشــود همهچیــز  ۱۸۰درجــه تغییــر
کرده است و یک کار صددرصد مدرن و
غیر از کارهای قبلی مرزبان روی صحنه
است.
ëëپــس قــرار اســت اجرایــی متفــاوت با
آنچه تا به حال از شما دیدهایم ،ببینیم.
دقیقــاً .شــیوه اجــرای «دکتر نــون زنش را
بیشــتر از مصــدق دوســت دارد» کامــاً
مدرن و از زاویه ذهن راوی است .اتفاقات
همگــی ذهنــی اســت و هــر آنچــه روی
صحنــه میبینیــد در ذهــن دکتر نــون اما
در قالب عمل نمایشــی میگــذرد .ما در
ایــن مســیر بــا دو مشــکل مواجــه بودیم
کــه بایــد حلــش میکردیــم .اول اینکــه
تماشــاچی عــام آنچــه را روی
صحنــه میبینــد بپذیــرد و
در واقع متوجه آن شود
و دوم اینکــه حــرف
پیــس را بدرســتی
منتقل کنیم .این
دو نکتــهای بود
کــه مــا رعایت
و
کردیــم
تصور میکنم
تــا امــروز نیز
درســت جلو
آ مد ها یــم .
تمـــاشاچی

تنظیمکننده متن برای صحنهایم ،نه دراماتورژ

نـــــــگاه

فروپاشی میان عشق و وظیفه

را نیــز در کارنامــه پربــار خــود دارد امــا
پیونــدش بــا رادی موجــب تســری شــیوه
نمایشنامهنویســی این نویسنده بزرگ به
اجراهای صحنهای او نیز شد.
رادی کســی بــود کــه از درد اجتمــاع و
مردمــش مینوشــت و شــخصیتهای
نمایشــنامههایش آدمهایی از پیرامونش
بودنــد .او معتقــد بــود که همیــن دوروبر
آنقــدر مســأله وجــود دارد کــه از هرکدام
میتــوان یــک درام پدیــد آورد و لزومــی
ندارد برای نوشتن به سراغ جوامع دیگر یا
مرمت متون کهن رفت .رادی باور داشت
اگــر هنرمنــد بــا مضامیــن ســاده زندگــی
مردمــان جامعــه معاصــر خــود ،درامی
خلق کند ،دِینش را ادا کرده است .بسیاری
او را چخــوف ایــران میداننــد ،چراکــه
شــخصیتهای نمایشــنامههایش ،بــا
داشتن مسلک روشنفکری ،خصلتهایی

شــبیه طبقه مرفه آثــار چخــوف دارند که
اکثراً افرادی منفعل محســوب میشوند.
بیشترشــان در فضایی نوســتالژیک به سر
میبرنــد و بــا فلســفهبافی ،خــود را مقید
کردهاند که انزوا و دوری گزیدن از دیگران
را برگزیننــد .در نتیجــه ،ضربههای روحی
ناشی از تقابل و مواجهه با دیگر طبقات را
در کنج عزلت تحمل میکنند .نوشتههای
ن ندارد و همه
رادی مانند چخوف ،قهرما 
ن زدهاند و ایــن همه به
آدمهایــش بحــرا 
صحنــه نمایشهــای هــادی مرزبــان نیز
منتقل شده است.
ëëآیاچرخشهادیمرزبانموفقیتآمیز
خواهد بود؟
مرزبان اما این بار تصمیم گرفته است با
چرخشی از سوی این رئالیسم به جریان
سیال ذهن ،وجهه دیگری از تواناییهای
خــود را بنمایانــد .او رمــان «دکتــر نــون

زنش را بیشــتر از مصدق دوســت دارد»
اثر شــهرام رحیمیان را به دالرا نوشین و
محمد وفایی ســپرده اســت تا برای روی
صحنه رفتن آمادهاش کنند .نقش دکتر
نون را به مهدی فخیمزاده و نقش دکتر
محمد مصــدق را بــه صدرالدیــن زاهد
ســپرده اســت و میگوید با قراردادهایی
کــه از لحظــه نخســت اجــرای نمایــش
تــازهاش با مخاطــب میگــذارد امیدوار
اســت از یک ســو ،او آنچه را روی صحنه
میگــذرد دریابد و از ســوی دیگر مفهوم
مدنظر متن بدرســتی منتقل شود .برای
دیــدن اینکه ایــن چرخش تا چــه میزان
موفقیتآمیز بوده اســت میبایســت تا
نیمه مرداد و روی صحنه رفتن فروپاشی
روان دکتــر نــون در تقابل میان عشــق و
ِ
وظیفــه در تــاالر اصلــی مجموعــه تئاتر
شهر منتظر ماند.

پیش از هر چیز باید اشــاره کنــم که آنچه من و آقای
محمــد وفایی بــا هدایت آقــای هادی مرزبــان روی
رمــان «دکتــر نون زنش را بیشــتر از مصدق دوســت
دارد» انجــام دادیم ،نــه «دراماتــورژی» که «تنظیم
دالرا نوشین متن برای صحنه» اســت یا دســتکم بهترین نامی
دراماتورژ
که من میتوانم روی آن بگذارم ،این اســت .چرا که
دراماتــورژی به لحاظ علمی تعریف مشــخص خــود را دارد که آنچه ما
انجام دادهایم در چارچوبش نمیگنجد .احتماالً کســانی هم هســتند که
چنیــن کاری را انجــام دهند و نام خود را نویســنده بگذارند اما ما ترجیح
میدهیم ناممان تنظیمکنندگان متن برای صحنه باشد.
حدود  ۴ســال پیش بود که من و آقای محمد وفایی متنی نوشتیم و قرار
شــد آقــای هــادی مرزبــان آن را روی صحنه ببرنــد ،قراری کــه همچنان
پابرجاست .در خالل صحبتهایمان با یکدیگر در مورد آن نمایشنامه،
آقــای مرزبان گفتنــد رمان «دکتر نون زنش را بیشــتر از مصدق دوســت
دارد» بســیار دوســت دارنــد و سالهاســت که قصد اجــرای آن را دارند و
به ما پیشــنهاد دادند که تنظیم کردنش برای صحنه را بر عهده بگیریم؛
پیشنهادی که ما نیز از آن استقبال کردیم و انجامش دادیم.
طبیعتاً تبدیلکردن رمان به نمایشــنامه بهواســطه لزوم تبدیل آنچه در
اثــر اولیــه از طریــق توصیف روایت شــده اســت به عمل نمایشــی ،کاری
دشــوار اســت اما رمان «دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد»
بــه ســبب گــذر حــوادثاش در فضــای ســیال ذهن ،تــا حدودی دســت
تنظیمکنندگانش برای صحنه را بازتر از اثری در فضایی دیگر میگذارد.
مــا طبــق صحبتهایــی که بــا آقــای مرزبــان داشــتیم تــاش کردیم به
هیــچ عنوان همزمان با نوشــتن ،کارگردانــی نکنیم .کاری که بســیاری از
نویسندگان هنگام نوشتن نمایشــنامه انجامش میدهند .ضمن این که
طبق خواســت ایشان ،تا جای ممکن به متن وفادار بودیم و برای همین
آنچه را رخ داد همچنان تنظیم متن برای صحنه میدانیم و نه نگارش
یا دراماتورژی متن.
پس از خواندن رمان ،ممکن اســت این اندیشــه که میتوان آن را تبدیل
بــه یــک مونولــوگ کرد هم از ذهــن خواننده عبــور کند اما ما بــا توجه به
ســلیقه شــخصیمان ،ترجیــح دادیــم بــه ســبب وجــود داســتانکهای
متعدد این اثر که در مکانهای مختلف و با حضور کاراکترهای متفاوت،
تودرتــوی هم میلغزنــد و کامالً از این قابلیــت برخوردارند که قابهای
متعدد بسازند ،تنوع بصری ایجاد کنند و در کنار قصهای گیرا ،چشمنواز
هم باشند و راه دشوارتر را برگزینیم.
هــر اثری پیــش از خلق ،اضطرابــی در جان خالقش مینشــاند و او را در
معــرض یــک آزمون و خطا قرار میدهد .به این معنا که چه بزرگترین
هنرمندان باشــید و چه کوچکترینشــان ،این دغدغه را خواهید داشت
ســرانجام کارتان چه میشــود؟ دغدغــهای که بخش جذابــی از روند
که
ِ
خلــق اثر هنری را میآفریند و ما نیز در مقــام تنظیمکنندگان متن برای
صحنــه ،فــارغ از آن نبودیــم اما با توجه بــه این که حــوزه اصلی کاریام
کارگردانــی اســت ،معتقــدم اگــر تکتــک افــراد گــروه در خدمــت ایــده
کارگــردان قــرار بگیرند ،در مســیری کــه او میخواهد حرکــت کنند و حق
انتخاب او را بهعنوان مؤلف اثر به رســمیت بشناسند ،اتفاق درستتری
رخ خواهد داد و قطعاً نگرانی خودشان نیز کمتر خواهد شد.
در پایان ،آنچه روی صحنه نمایش «دکتر نون زنش را بیشــتر از مصدق
دوست دارد» خواهید دید ،یک عاشقانه کامل است و عاشقی گیرافتاده
میــان عشــق و وظیفــه ،میان ملکتــاج و محمد مصدق و بــه عقیده من،
حتــی اگــر دکتر نــون عکــس کاری را که اکنون کرده اســت میکــرد یعنی
عشق را به پای وظیف ه قربانی میکرد و نه وظیفه را به پای عشق ،باز هم
دچار فروپاشی روانی میشد و در حاصل ماجرا تفاوتی پیش نمیآمد.

شیوه کار من همواره به این صورت بوده است که
چندان موافقتی با شرح دادن و توضیحات پرطول
و تفصیل ندارم و معتقدم روی صحنه باید اکت و
عمل نمایشی را به مخاطب نشان داد
بـــــــــواسطه قرارداد پنهانــی که در صحنه
اول بــا او امضــا میکنیــم درمییابد که به
تماشــای کاری مــدرن نشســته اســت و از
اینرو متوجه آنچــه روی صحنه میگذرد
خواهد شد و آنچه را میبیند میپذیرد.
ëëیکــی از صحنههایــی کــه گمــان
میکنــم بــرای گرفتــن مجــوز کمــی
حساسیتبرانگیز بوده ،صحنهای است
که زنان شهر نو ،بر سر دکتر نون میریزند
و او را به باد کتک میگیرند.
بلــه .اســتفاده از ســاکنان شــهر نــو در
کودتای  ۲۸مرداد  ۱۳۳۲به قصد ضرب
و شــتم طرفداران مصدق اتفاقی اســت
کــه در تاریــخ معاصــر ایــران رخ داده
اســت .البتــه کــه مــن میدانــم چهطور

عمــل کنم و چگونه نشــانش دهــم تا از
خطوط قرمز احتمالی رد نشویم.
ëëو ســؤال آخــر ،بجــز آقــای مهــدی
فخیــمزاده ،دیگــر بازیگران ایــن نمایش
مشخص شدهاند؟
بلــه ،آقــای صدرالدیــن زاهــد نقــش دکتر
محمــد مصــدق را بــازی خواهنــد کــرد که
اتفاقاً شــباهت زیادی هم به ایشــان دارند.
خانم شیوا مکینیان نیز نقش جوانیهای
ملکتاج
ملکتاج را بازی میکنند و بازیگر دو
ِ
دیگــر در دو ســن متفــاوت هنــوز انتخــاب
نشــد ه اســت .البتــه کــه ایــن نمایشــنامه
نقشهــای کوتــاه متعــددی ماننــد مردم
شهر ،گوینده رادیو و ...هم دارد که انتخاب
شدهاند و با آنها کار هم شده است.

