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یگوید
کوروش سلیمانی در گفتوگو با «ایران» از اجرای نمایشنامه «فرودگاه پرواز  »707م 

شاعرانه مثل احمدرضا احمدی

ک سال احمدرضا بودن
هشتاد و ی 
مــــــرور

خبرنگار

کوروش ســلیمانی بازیگر تئاتر ،ســینما و تلویزیون ایران و البته کارگــردان تئاتر قرار
است بزودی نمایشــنامهای از احمدرضا احمدی بهنام «فرودگاه پرواز  »۷۰۷را روی
صحنه ببــرد .ســلیمانی در گفتوگو با «ایران» از آشــناییاش با این شــاعر معاصر
میگوید و چگونگی شکلگیری ایده اجرای نمایشنامهای از این چهره مطرح ادبیات
معاصر ایران که نمایشــنامهای اســت شــاعرانه و در فضایی وهمآلود و ذهنی ،مثل
بسیاری از آثار احمدی .سلیمانی در قامت یک کارگردان تئاتر آخرین بار ،سال 98در
عمارت نوفل لوشــاتو «سکوت سفید» را روی صحنه برد و حاال بعد از دوسال ،اواسط
آذرماه «فرودگاهپرواز»707رادرایرانشهرکارگردانی خواهدکرد.

عکس :نازنین طباطبایی

 ëëاحمدرضــا احمــدی در حوزه شــعر،
نامــی آشــنا و پــرآوازه بــه انــدازه شــعر
ی است .آشــنایی شما با
معاصر فارســ 
او از کجا شــکل میگیرد و ریشــه در کجا
دارد؟
آشــنایی من بــا احمدرضــا احمدی
از نوجوانــی و با آلبومهای صدایشــان
شــروع شــد و بعــد بــا شــعر معاصــر
ایران آشــنا شــدم و او را بهعنوان یکی از
چهرههای اثرگذار شعر شناختم .کمکم
با جایگاه او بهعنوان یک مدیر فرهنگی
در حــوزه ادبیــات کــودک آشــنا شــدم و
همــه اینها باعث شــد بیــشاز پیش به
او عالقهمند شــوم .اواخــر ده ه  80نیما
عباسپور فیلم کوتاهی ساخت که من در
آن بازی میکردم و قرار شــد احمدرضا
در آن شــعری دکلمــه کنــد و همیــن
موضــوع زمینهســاز دیدارهــای نزدیک
من با او شــد .ســال  90قــرار بود مرحوم
داوود رشــیدی «فــرودگاه پــرواز »707
را روی صحنــه ببــرد و جنــاب احمــدی
هــم من را بــرای ایفای نقش شــاعر ،به
مرحــوم رشــیدی معرفی کردنــد .هیچ
وقــت فرامــوش نخواهــم کرد کــه خود
آقــای رشــیدی بــا بزرگمنشــی بــا من
تماس گرفتند و بزرگوارانه من را به دفتر
دعــوت کردند و گفتند که آقای احمدی
شما را برای این نقش پیشنهاد دادهاند
و ...منتظــر شــدیم که تمرینات شــروع
شود که هیچوقت این اتفاق نیفتاد و...
 ëëایــده اجرای یکــی از نمایشــنامههای
احمدرضــا چطــور برایتــان شــکل
گرفت؟
ایــده اجــرای نمایشــنامه «فــرودگاه
پــرواز  »707از همیــن دعــوت آقــای
رشــیدی شکل گرفت و به اجرا نرسیدن
آن نمایش که همیشــه در دل بهعنوان
یک حســرت باقی مانــد .در صدد بودم
فرصتی پیــش بیاید تا ایــن کار را انجام
بدهــم و بعد از دوســال که برای اجرا در
ایرانشهر درخواست داده بودم باالخره
امســال ایــن درخواســت پذیرفتــه شــد
و من هــم دیدم ایــن نمایشــنامه برای
دورهای که در آن هستیم بسیار مناسب
است.
 ëëچــه مؤلفههایــی در کار احمدرضــا
او را در نمایشنامهنویســی متمایــز و
امکانــات تــازهای بــرای یــک کارگردان
تئاتر مهیا میکند؟ آیا در شــکل اجرا به
دراماتولوژه کردن کار نیازی بود یا...؟
برای من همیشه «ضرورت» اجرای
یــک نمایــش اهمیــت دارد و پاســخ به
این ســؤال که چــه ضرورتــی دارد کاری
روی صحنــه بــرود .کارهــای قبلــی من
نمای ههــا و دغدغ ههایــی اجتماعی
درو 
ن کار ،یکنــوع ادای دین
داشــت اما ایــ 
بهکســانی را در خود دارد که در ســکوت
و خلــوت خــود در حیطه اندیشــه و هنر
و شــعر و ادبیــات ســعی در روشــنگری
میکننــد و تالش دارند ســطح فرهنگ
جامعــه را باالتــر ببرند امــا آنچنان که
باید و شــاید قدر ندیــده و نمیبینند .در
کنار اینها ،دوســت داشتم فضای تئاتر
و ادبیــات معاصر را به هــم نزدیکتر و

فضایی شاعرانه را تجربه کنیم که اتفاقاً
همین موضوع یکــی از چالشهای من
برای کارگردانی این متن بود.
 ëëدر همه آثار احمدرضا (در حوزههای
مختلــف) شــعر یــا بهتر اســت بگوییم
وجهشــاعرانهای کــه در ذات اوســت،
نمــود و بــروز دارد .در اجــرا چطــور
میشود این شاعرانگی را مدیریت کرد
و به آن پرداخت؟
نمایشنامههای احمدرضا احمدی،
از جملــه همیــن متــن ،در عیــن توجــه
به شــخصیت پردازی ،دیالوگنویســی
و پــرورش و پرداخــت روایــت اثــر ،مثل

چیزی مثل داستان غلبه دارد ،اما فارغ
از داســتان نیســت .در ایــن نمایشــنامه
هــم مــا متنــی داریــم کــه بــر اســاس
فضاهای شــاعرانه و ذهنی نوشته شده
و تکتک دیالوگها و نوع نگاه نویسنده
و دلســوزیاش نســبت بــه دیگــران و
رنجهایی که از دردهای روزگار میکشــد
نمــود دارد و همچنیــن مواجهــهاش با
بیماری ،عشق و مرگ که همگی اینها با
زبانی بســیار شاعرانه در بطن اثر رسوخ
کردهانــد و ما هم با آن همراه شــدهایم.
ی است که وظیفه ما نهایتاً وظیفه
بدیه 
نمایشــی کــردن و عینی کــردن کلماتی
اســت که در حد اعال نوشــته شــدهاند و
امیدوارم در این مســیر موفق باشــیم و
مخاطــب ،هم با وجه شــاعرانه و هم با
وجه نمایشی اثر ارتباط برقرار کند.
 ëëبهنظــر شــما ادبیات ما ،تا چــه اندازه
امــکان اقتبــاس یــا اجــرای صحنــهای
دارد و ما چــه اندازه در ایــن زمینه (چه
در حــوزه ســینما و چــه در حــوزه تئاتر)
توانستهایم موفق عمل کنیم؟

عکس :ایسنا

ایده اجرای نمایشنامه «فرودگاه پرواز »707
از دعوت آقای رشیدی شکل گرفت و به اجرا
نرسیدن آن نمایش که همیشه در دل بهعنوان
یک حسرت باقی ماند .در صدد بودم فرصتی
پیش بیاید تا این کار را انجام بدهم و بعد از
دوسال که برای اجرا در ایرانشهر درخواست
داده بودم باالخره امسال این درخواست
پذیرفته شد و من هم دیدم این نمایشنامه برای
دورهای که در آن هستیم بسیار مناسب است

شــعرهایش ،از هیــچ شــکل مرســوم و
قاعــدهای پیــروی نمیکنــد و یــک نوع
رهایــی خــاص در آن وجــود دارد .بیش
از هــر چیــزی نمایشــنامههای او ،بــه
شــعرهایش نزدیــک اســت و امضــای
خاصــش را پــای کار دارد .ایــن را هــم
بگویم که این ویژگی در عین آنکه مزیت
اســت در اجــرا چالشبرانگیــز اســت و
چون شکلهای مرسوم و معمول در آن
وجود ندارد کارگردانی و بازی و طراحی
آن هم سختیهای خاص خود را دارد و
برای همین ما هم تالش داشتیم کار را
با فضای ذهنی و شاعرانه اثر هماهنگ
کنیم و از طراحی و میزانســن تا طراحی
لباس و ...به این بخش توجه کردیم.
 ëëحــرف احمدرضــا احمــدی در ایــن
نمایشنامه چیست؟
رنجهــای آدمــی .ایــن نکتــه را هــم
بگویــم کــه وجــه شــاعرانه او حتــی در
آثــاری کــه برای کــودکان نوشــته بــارز و
غالب است و حتی وقتی برای بچههایم
کتابهای کودکانهاش را میخوانم آنها
ی بر هر
هم متوجه میشوند که شاعرانگ 

ادبیات ما امکان بســیار گســتردهای
بــرای رفــع ایــن تشــنگی جــدی دارد تا
بــا اســتفاده از ایــن امــکان ،فقــری کــه
در حوزههــای مکتــوب داریــم کمــی
جبــران شــود .اگــر مــا در تئاتر و ســینما
رویکــردی جــدی بــه مقولــه اقتبــاس
داشــته باشــیم اتفاقهای بســیار خوبی
خواهد افتــاد کمااینکــه تجربههایی که
در این حوزه وجود داشــته هم مصداق
ی اســت .در تاریــخ ادبیات
چنین چیــز 
دراماتیــک جهان ،از یونان تا رنســانس
و تــا امــروز ،رویکردی جــدی در نگارش
نمایشــنامههای بــزرگ و اقتبــاس از
انــواع دیگــر ادبــی وجــود داشــته اما ما
نتوانستهایم آنچنان که باید و شاید در
ایــن زمینه موفق عمل کنیم و بههمین
دلیل هم صحنههای ما اصوالً از نعمت
بهرهمنــدی از نویســندگان و شــاعران
ی اســت و
و ادبــای بــزرگ تقریبــاً خالــ 
ایــن لطمــه نــه فقــط در ناآشــنا ماندن
مردم نســبت به ادبیات ایران احساس
میشــود بلکــه یــک نــوع محرومیت از
امکانی جدی برای تئاتر هم هست.

نوشتن در سیسییو

احمدرضــا احمــدی :همیشــه دوســت داشــتم
نمایشنامههایم تا زنده هستم روی صحنه بروند و اجرا
شــوند .همین «فرودگاه ،پرواز شماره  »۷۰۷را هم قرار
بود داوود رشــیدی روی صحنه ببرد که نشــد و حاال قرار
اســت باالخره کوروش سلیمانی آن را اجرا کند .االن به
سنی رسیدهام که مشتاقانه دری را باز میکنم اما وقتی
بهجایــی نمیرســم و نتیجــهای را کــه دلــم میخواهد،
نمیگیــرم رهــا میکنم و دنبال آن نمــیدوم .من هیچ
وقت گدایی تحسین و تشویق کردم و نه هرگز خواستهام
بهزور و با هزار دسیســه خودم را مطرح کنم .همانطور
کــه شــعرم را دو نســل بعــد از خودم کشــف کرد شــاید
نســلهای بعــدی هــم نمایشــنامههایم را درک کننــد.
نمایشنامه را وقتی مینویسی مثل بادکنکی است که با
اجرا در آن باد می شود و حاصل دیده میشود و حجم
داده میشــود .مثل خیلی از چیزهای دیگر در زندگیام
نشد و حاال قرار است گویا باالخره اتفاق بیفتد .ماجرای
نمایشنامه نوشتن من هم ماجرای خاصی ندارد .چند
وقتــی بــود که از شــعر کمــی فاصلــه گرفتــم و در طول
ش سیسییو بیمارستان بستری
مدت زمانی که در بخ 
بودم ،شروع به نوشــتن نمایشنامه کردم و به پرستارها

 ëëدربــاره زمان اجــرا و جزئیات آن هم
توضیح بدهید...
در حــال حاضــر مشــغول تمریــن با
گروه بازیگرانی هســتیم که اسامیشــان
بــزودی اعالم میشــود و بعــد از مراحل
کســب مجوز اجــرا و ...از  18آذر تا  17دی
در ســالن اســتاد ســمندریان تماشاخانه

اجرای نمایشی کلمات شاعرانه

عکس :مهر

شــعرخوانی و ضبــط صدای شــاعران مهم بــا آثاری از
نیما یوشیج ،احمد شاملو ،نادر نادرپور ،فروغ فرخزاد،
یــداهلل رؤیایی و نصــرت رحمانــی .احمدرضا احمدی
را باید بنیانگذار ســبک موج نو در دهه  ،۱۳۴۰در شــعر
معاصر ایران دانست که در نیمه دوم این دهه ،تبدیل
بــه یک حرکت مدرنیســتی در فرهنگ ایرانی شــد و بر
جریان داستان ،نمایشنامه ،تئاتر ،سینما و نقاشی تأثیر
بسیاری گذاشت.
آشــنایی عمیــق او با شــعر و ادبیات کهن ایران و شــعر
نیمایــی باعــث شــد رویکــردی کامــاً تــازه را در شــعر
معاصــر آغاز و پیریزی کند .آقای شــاعر از  20ســالگی
بهطــور جــدی بــه ســرودن شــعر پرداخــت و اولیــن
مجموعه شــعرش را با عنــوان «طرح» در ســال ۱۳۴۰
منتشــر کرد که مورد توجه جامعه ادبــی و منتقدان آن
دوران قــرار گرفــت .احمدرضــا مهر  ۱۳۴۹خورشــیدی
در کانــون پرورش فکــری کودکان و نوجوانان مشــغول
به کار شــد و تا  ۱۳۵۸خورشــیدی به عنوان مدیر تولید
موســیقی برای صفحه و نوار به ایفای نقش پرداخت و
از  ۱۳۵۸تــا زمان بازنشســتگی یعنــی  ۱۳۷۳در بخش
انتشــارات کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان به
ویراســتاری مشغول شد .برخی از آثار تولیدی کانون در
دوران مدیریــت او از ایــن قرار اســت :مجموعه صدای
شــاعر که معرفی شعر معاصر و شعر کالسیک فارسی
بــود ،مجموعــه زندگــی و آثــار موســیقیدانان ایــران و
جهــان ،مجموعه آوازهای فولکلور ایران ،مجموعه کل
ردیف موسیقی ایران ،مجموعه بازسازی تصنیفهای
کالسیک موسیقی ایران و مجموعه قصه برای کودکان.
بهطور کلــی از احمدرضا احمدی بیش از  ۱۸مجموعه
شــعر ۱۵ ،کتاب برای کودکان ،دکلمه اشعار خودش در
کاست یادگاری و اشعار حافظ ،نیما ،سهراب سپهری و
شــاعران معاصر منتشر شده اســت .دوستی او با اهالی
موسیقی و سینما نیز از دوران دبیرستان آغاز و ادامهدار
شــد و نتیجــه ایــن دوســتی آن شــد کــه در کارنامــه وی
نمونههــای متعــدد از دکلمه ،صداپیشــگی ،حضور در
نمایش و فیلمهای مستند ،سینمایی و پویانمایی دیده
میشــد .کســب جوایز متعــدد داخلی و خارجــی و نیز
نامزدی او برای جایزه هانس کریســتین اندرسن نمای
دیگری از ظهور و پویایی احمدی است که نامش را برای
هفت دهه در خاطر چندین نسل تثبیت کرد .همچنین
در سال  ۱۳۸۵او بهعنوان شاعر برگزیده پنجمین دوره
اهدای جایزه شــعر بیــژن جاللی انتخاب شــد .جوایز و
افتخــارات احمدرضا احمدی در ســال  ۱۳۷۸ســومین
جایزه شعر خبرنگاران با مراسمی متفاوت و خصوصی
در خانه احمدرضا احمدی برگزار شد.
همچنین در سال  ۱۳۸۸او نامزد دریافت جایزه هانس
کریســتین اندرســن شــد .مســعود کیمیایی کارگردان و
نویســنده سرشــناس ایرانــی دربــاره دوســت دیرینش
میگوید« :احمدی از همان ابتدای راه یک «آرتیست»
و «دیوانــه» بود .پریشــانی دوســت داشــتنی و غیرقابل
مهــاری داشــت و نگاهــی به شــاعران اطــراف خودش
نداشــت هرچنــد آنهــا را میخوانــد؛ امــا جــای دیگری
اســبش را میتاخت .احمــدی اصالً بــا واژه کار دیگری
داشت ،او شاعر سیاســی هست؛ اما شاعر ایدئولوژیکی
نیســت .او فاعــل فــردی را بــه فاعــل فــوق فــردی و
اجتماعی تبدیل کرد».

محسنبوالحسنی

عکس :نازنین طباطبایی

ایران :احمدرضا احمدی  ۳۰اردیبهشت سال  ۱۳۱۹در
کرمــان به دنیا آمد .پدرش در وزارت دارایی کار میکرد
و  ۵فرزند داشــت که احمدرضا کوچکترینشــان بود.
احمدرضــا ســال اول دبســتان را در مدرســه کاویانــی
کرمــان گذرانــد و در ســال  ۱۳۲۶بــا خانــواده بــه تهران
مهاجــرت کــرد .دوران دبســتانش را در دبســتان ادب
و صفــوی تهــران گذرانــد و بــرای دوره دبیرســتان بــه
دارالفنون تهران رفت.
ســال  ۱۳۴۵دوره خدمت ســربازی را بهعنوان ســپاهی
دانش در روستای ماهونک کرمان گذراند و سال ۱۳۴۳
به همراه چند نفر از دوستانش از جمله نادر ابراهیمی،
اســماعیل نوری عــاء ،مهــرداد صمــدی ،محمدعلی
سپانلو ،بهرام بیضایی ،اکبر رادی ،جعفر کوشآبادی،
مریم جزایری و جمیله دبیــری گروه ادبی طرفه ایجاد
کردند.
اعضا در این جمع گردهم میآمدند و آثار یکدیگر را در
نشســتهایی نقد و بررسی میکردند و با سرمایه گروه،
شماری از آثار نسل جوان هم منتشر می شد و انتشار دو
شــماره از مجله طرفه و تعدادی کتاب در زمینه شعر و
داستان ازجمله فعالیتهای آنها در قالب گروه طرفه
بــود .احمــدی مهرماه ســال  ۱۳۴۹به اســتخدام کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان درآمد.
او تا ســال  ۱۳۵۸در سمت مدیر بخش تولید موسیقی
کانون فعالیت کرد و از سال  ۱۳۵۸تا زمان بازنشستگی
یعنی سال  ۱۳۷۳بهعنوان ویراستار در بخش انتشارات
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به کار مشغول
بــود .کارهــای مهمی در کانــون پرورش فکــری کودکان
و نوجوانــان زیــر نظــر او انجــام شــد ،ازجملــه تدویــن
ردیف موســیقی ایرانی ،آوازهای محمدرضا شجریان،

کوروش ســلیمانی  :رضا بهبودی ،فریبــا کامران ،کامبیز
امینــی ،محمدرضــا آزادفــرد ،محمــد طیــب طاهــر،
ســیامک ادیــب ،علــی باروتــی و مطهــره ابراهیمیــان
بازیگران نمایش «فرودگاه ،پرواز شماره  »۷۰۷هستند.
همچنین در نمایشنامه ،پرسوناژی ب ه نام «رادیو» وجود
دارد که فقط صدایش روی صحنه شــنیده میشــود که
گوینده این پرسوناژ هم خود من هستم .بعد از نزدیک
به  ۲ســال کــه تقریباً تئاتــر تعطیل بود و مــن نیز مانند
بســیاری دیگــر از همکارانــم بــ ه دلیل شــرایط کرونایی
برای کار کردن تردید داشتم ،باالخره تصمیم به اجرای
نمایشی گرفتم .غالب بازیگران انتخاب شده برای این
نمایش در طول این  ۲سال در نمایشی حضور نداشتند،
امــا اهمیــت ایــن کار و احمدرضــا احمــدی نویســنده
نمایشــنامه و احترامی که همه ما برای او قائل هستیم،
ســبب شــد که همه با رغبت حضور در این اثر نمایشی

هــم میگفتم که دارم ایــن کار را انجام میدهم و آنها
هم مدام از من میپرسیدند که چه شد و به کجا رسید.
خیلی برایشــان جالب بود و من هم از پیشــرفت ماجرا
باخبرشان میکردم .نمایشنامه «فرودگاه ،پرواز شماره
 »۷۰۷چنیــن داســتانی داشــت و همــان طور کــه گفتم
داوود (رشــیدی) وقتی آن را خواند خیلی خوشش آمد
و قرار شــد اجرایش کند که این اتفاق هیچوقت نیفتاد.
نکتــه دیگری کــه میتوانم دربــاره نمایشنامهنویســی و
بخصوص همین نمایشنامه بگویم آن است که محمد
چرمشــیر هم برای این نمایشــنامه کمک زیادی به من
کرد .آن را میخواند و تصحیح میکرد و اتفاقاً خیلی از
بخشها را هم خواست حذف کنیم که این کار را کردیم
تا اینکه مجموعه به  12نمایشــنامه رســید و خیلی برای
اجــرای آن با افــراد مختلف صحبت کــردم اما صراحتاً
میگویــم که به دلیــل باندبازیهایی کــه در این عرصه
هســت هیچوقت تــا امروز ،امــکان اجرایشــان به وجود
نیامد .یادم میآید یک بار یکی از کارگردانها میگفت
من تا  30ســال آینده برنامهام پر است و نمیتوانم کار
تــازهای توی برنامهام بگنجانــم و اینقدر از این حرفها
شنیدم که دوباره پناه آوردم به شعر.

ایرانشــهر روی صحنــه خواهیــم رفــت.
بــرای مــن و همکارانــم افتخــار بزرگــی
اســت که متنــی از احمدرضــا احمدی را
روی صحنه میبریم و امیدواریم بهطور
شایســتهای ایــن کار را انجــام بدهیــم و
وظیفــه تئاتــری خــود را بدرســتی انجام
دهیــم .برای همه ما کار بســیار متفاوتی

را بپذیرنــد .تمرینهــای نمایــش کالً بــا ماســک انجام
میشــد و حتــی پالتویی برای تمرین انتخاب شــده بود
که پنجره داشته باشــد ،تا امکان تهویه هوا فراهم شود.
همچنین چون نمایش از صحنههای مجزایی تشــکیل
شده است مراحل تمرینها به اصطالح رج زده شد به
شکلی که در هر روز فقط بازیگرانی که در همان صحنه
بازی داشــتند ،ســر کار حضور پیــدا میکردنــد .در واقع
تمام دستورالعملهایی را که باید برای رعایت شرایط
انجــام میشــد ،در نظــر گرفتیم و بازیگــران نیز همگی
بــا ما همکاری کردند .نکته مهمی که باید به آن اشــاره
کنــم این اســت که همــه بازیگران نمایــش هنرمندانی
هســتند کــه سالهاســت تئاتــر کار کردهانــد و از توانایی
باالیی برخوردارنــد .در این نمایش چهرههای جوانتر
هم داریم اما اکثر بازیگران از هنرمندان با ســابقه تئاتر
هستند .عالوه بر مهم بودن تجربه در گروه بازیگران نکته

اســت و مطمئنم تماشــاگر هم بــا اثری
مواجه خواهد شــد که کمتــر نمونهای از
آن ســراغ دارد؛ آنچنــان که ذهن و زبان
و کلمــات احمدرضــا و جهانــش بســیار
مخصــوص بهخــود اوســت و نــگاه ویژه
شاعرانه خودش را دارد و در واقع جهانی
است که فقط او میتواند خلق کند.

دیگری که در انتخاب آنها و همینطور طراحان نمایش
برایم اهمیت داشت این بود که بازیگران باید با دنیای
شــعر و ادبیات و شخصیت و اشعار احمدرضا احمدی
آشنا باشند ،چون نمایشنامه ،متن ویژه و خاصی است و
من نمونه دیگری شبیه به آن در ادبیات نمایشی ایران
ندیدهام ،کما اینکه شــعرهای او هم شــعرهای خاصی
هستند ،پس اجرای متنی از احمدرضا احمدی شرایط
خاص خودش را میطلبید .به جرأت میتوانم بگویم
همه بازیگران کار ،اِشــراف بسیار خوبی نسبت به شعر
معاصر دارند و به احمدرضا احمدی عشــق میورزند.
همه ما بــه رغم اینکه میخواهیم با وجود دشــواریها
یک نمایش جذاب و با کیفیت را به مخاطبان ارائه کنیم
این بار بــرای ادای احترام به احمدرضا احمدی و همه
شاعرانی که رنج کشیدند و غریب ماندند ،روی صحنه
خواهیم رفت.

