یادداشت

نگاهی به نمايشنامه

«بيوه هاي غمگين ساالر جنگ»

روايتگر يک آسيب
اجتماعي در بستر تاريخي

گالب آدینه در گفتوگو با فرهیختگان گیالن مطرح کرد:

به دنبال تبادل فرهنگی از راه تئاتر هستیم
گالب آدینه نامی معتبر برای اهالی تئاتر و چهرهای آشنا برای مخاطبان سینما و تلویزیون است.
با خانم آدینه که در خرداد ماه سال جاری برای اجرای تئاتر«سهگانه اورنگ» در مجتمع فرهنگی
خاتمالنبیاء به رشت آمده بود به بهانه حضور دوباره او در گیالن با نمایش «بیوههای غمگین ساالر
جنگ» به گفتوگو نشستیم .نمایشی که از  22تا  26شهریور در سالن شهید انصاری شهر رشت
به روی صحنه می رود و در صورت استقبال حداکثری مخاطبان ،می تواند رکورد پرتماشاگرترین
نمایش تئاتر را بشکند.

بهعنوان سوال اول توضیح دهید که برای
نزدیک کردن متن ،به ذهنیتی که بهعنوان گالب
آدینه از کار داشتید چه تغییراتی در کار ایجاد
کردید؟
متن پیشنهادی با ذهنیت من منافاتی نداشت که
اگر داشت ،اصال بازی در این کار را نمیپذیرفتم .البته
ابهاماتی که برایم وجود داشــت را با کمک نویسنده و
کارگردان طی جلسات زیادی برطرف کردیم.
آقای یاراحمدی اشا رههایی به این جلسات
داشتند که حاصلش کاری متفاوت با اجرای 10
سال پیش است .پروسه این تغییرات چگونه بود؟
در واقع من اسمش را تغییر نمیگذارم بلکه معتقدم
کار کامل شــد .همانطور که گفتم مقــداری ابهام و
کاستی وجود داشت که با کمک هم برطرف کردیم .با
آقای یاراحمدی که صحبت میکردم معتقد بودند متن
خام است و باید به پختگی الزم برسد که این اتفاق با
یک همکاری جمعی به وقوع پیوست.
وقتی این کار به شما پیشنهاد شد از جوانی
کارگردان کار نترسیدید؟ از این جهت که گالب
آدینه با این ســابقه در کاری بازی میکند که
کارگردان جوانــی دارد و ممکن بود کار خوبی
درنیاید؟
نــه اصال ،معتقدم تئاتر یک کار جمعی اســت و از
طرفی احســاس میکردم متن هم قابلیت این را دارد
که به پختگی الزم برسد .هرچقدر جلوتر رفتیم متوجه
شــدم آقای حسینپور هم انعطاف الزم برای پیشرفت
کار را دارند و هم به خرد جمعی برای رســیدن به یک
کار درجه یک معتقد هســتند .همانطور که میدانید
بعضی از کارگردانها معتقدند که بقیه عوامل تنها باید
اجرا کننده ذهنیتهای آنها باشند و از نظرات دیگران
اســتفاده نمیکنند که من به شخصه هرگز حاضر به
همکاری با چنین کارگردانهایی نیســتم .یعنی اصال
نمیتوانم با چنین افرادی کار کنم چون معتقدم تئاتر
یک کار گروهی اســت .بنابراین وقتی با خلقیات آقای
حسینپور آشنا شدم خیالم از هر بابت راحت بود.

شــما به فاصله چند ماه پــس از اجرای
«سهگانه اورنگ» بار دیگر به شهر رشت میآیید،
چقدر نسبت به تئاتر استان گیالن شناخت دارید
و فکر میکنید حضور گروههای تئاتر تهران در
شهرســتانها چه تاثیری بر وضع تئاتر در این
مناطق میگذارد؟
متاسفانه من اجراهایی که در رشت شده را ندیدهام
اما میدانم که مردم رشت مردمی بافرهنگ هستند و
همین برای ما کافی است تا با امید بیشتری به رشت
سفر کنیم .همانطور که میدانید استقبال از سهگانه
اورنگ خیلی خوب بود و کار میتوانســت برای چند
شــب دیگر ادامه پیدا کند اما بــه خاطر خالی نبودن
سالن در روزهای بعد ،این امر میسر نشد .اجرای تئاتر
گروههای پایتختنشین در استانهای دیگر یک تبادل
فرهنگی مناســب است و چه خوب که گروههای تئاتر
استانی هم به تهران بیایند .من تئاترهای خیلی خوبی
از گروههای شهرستانی در تهران دیدهام و معتقدم این
تبادل فرهنگی نتایــج خیلی خوبی برای هر دو طرف
خواهد داشت.
اما عدهای از اهالی تئاتر گیالن ،نگاه خوبی
به حضور گروههای تئاتر تهران در استان ندارند…
من این حــرف را باور نمیکنــم و مطمئنم افراد
باتجربه تئاتر ،حتما از این حرکتها استقبال میکنند.
حاال ممکن اســت عــدهای از جوانان بــه خاطر خام
بودنشان اعتراضی داشته باشند .چراکه حضور گروههای
خارج از اســتان در استانها سراسر فایده است ،از این
جهت که نه هزینه مالی برای تئاتر اســتان دارد و نه
جای کسی را تنگ میکند.
زبانی که آقای یاراحمــدی برای این کار
ساخته اســت کمی عجیباست .سخت نبود
برقراری ارتباط با این زبان؟
چرا ،مطمئنا کار سختی بود .مخصوصا که این زبان
ضربآهنگ و فرازوفرودهایی مخصوص به خود داشت
و حفظ این ضربآهنگ نیاز به تمرینات بسیار زیادی
داشت که خوشبختانه از پس آن برآمدیم.
صحنههایی از اجرای تئاتر بیوه های غمگین
ساالر جنگ در تاالرچهار ارسو

فروغ سجادی :جامعه اي است که
از ريشه و اصول هويتي ،فرهنگي ،زباني
و طبقاتي خود جدا شــده و در هويتي
دروغين ،جعلي و مفلوک زمانهاي دچار
شــده که هيچ کس در نقش و جايگاه
خود قرار ندارد و زوال ناشي از رياکاري
و دروغ همــه ريشــه هــا و اصالتش را
گرفته و کارکرد رفتاري غالب در انجام
امور اجتماعي ،تجاري و سياســي اين
نوع جامعه چيــزي فراتر از ريا ،تملق و
دروغگويي و عوام فريبي نيست.
بنابرايــن گفتمــان حاکــم در اين
نوع جامعه ،گفتمــان خرافات ،تظاهر و
تناقض ،جنايت و خشونت است.
نشانه هاي کالمي ،زباني و شخصيتي
خاص او در آثارش ،همواره بيانگر تفکر
و نظريه هاي روشــنگرايانه اش درباره
گذشته ،حال و آينده جامعه اي است که
اتفاق و داستان دراماتيک اثرش را شکل
مي دهند؛ مفاهيمي که در موقعيت هاي
دراماتيک آثارش پردهبرداري مي شوند
تا تاريخي از چند دهه جامعه را واکاوي
کند و حال و احوال گذشته ،روزگار امروز
و احوال آينده را ،که هرگز نميتوانند از
هم تفکيک شوند ،بازگو کند.
ساالر جنگ در آســتانه  90و اندي
(حدود يک ســده عمر) سال مي ميرد؛
درحالي که وضعيــت خانه و اهل خانه
اش نامعلــوم و بالتکليف اســت .او ،که
هرگز نتوانســته صاحب فرزندي شود و
تمام نســب و فاميلش هم پيش از او از
دنيا رفته اند (ريشه هايش) ،از خود تنها
سه بيوه زن پير ،ميانسال و جوان (اشاره
به سه نسل جامعه) به همراه يک خرس
روســي (نماد حضور قدرت خارجي در
درون يــک جامعه) که از پدر برايش به
ارث مانده ،در يــک عمارت اربابي باقي
ميگذارد« .شمس اهلل» ،پيشکار دغلباز
و بي اصل و نسبش ،از موقعيت آشفته و
سادگي بازماندگان سوءاستفاده ميکند و
با بيرون آوردن يک وصيت نامه دروغين
از اربــاب متوفي خود ،مدعي ميشــود
که هيچ يک از زنــان از خانه و ملک و
امــاک ارباب چيزي به ارث نبرده اند و
به دروغ از وجود يــک فرزند پنهاني از
ساالر جنگ به عنوان ميراث خوار واقعي
او خبر مي دهد تا در دل بيوه ها رعب و
وحشت ايجاد کند و از اين طريق امورات
ملک و امالک و مال و اموال ارباب را به
دســت گيرد .او با فريب ،زنان ِارباب را
براي حفظ منفعتشان متقاعد مي کند
تا داستان مرگ شوهر را براي هيچ کس
بازگو نکنند و شبانه جسد را در سرداب
خانه به خاک بســپارند و خرس روسي
را براي سرپوش گذاشتن بر موضوع ،به
کمک بگيرند و در همان سرداب زنداني
کنند .ســپس به دروغ مدعي شوند که
ساالر جنگ در مرگ خرس خود ديوانه
شده و در ســوگ او در سرداب به انزوا
نشسته و گاه گاهي از غم دوري همچون
خرس نعره ميکشــد .در نهايت داماد
خالفکار ،جاهل و ســودجوي زن سوم
ساالر جنگ ،که از موضوع بو برده است،
از راه ميرسد و با شخصيت جعلي فرني
(تنها پسر ساالر جنگ) مدعي مي شود
که تنها ميراث خوار سردار جنگ است
و همين موقعيت خانــه اربابي را درهم
ميريزد و هرکس براي حفظ منافع خود
به دروغ و رياکاري دســت به هر حيله
و حتي جنايتي مــي زند .در نهايت نيز
با حقه مرد جاهل و مادر زن (زن ســوم
ساالر جنگ) ،پيشــکار حيله گر ،خود
به دام خرس ســرداب مي افتد و کشته
مي شــود و ملک و اموال ســاالر جنگ
به دســت مرد سودجو و جاهل ميافتد
و مادر زن (کنيز خانه) جايگزين شازده
نيم تاج الملوک (زن اول) مي شود.
امور خانه اربابي از آن پس زير سلطه
داماد و مادر زن (رعيت) اداره ميشود،
اهالي ديگر خانه به اســتثمار و اسارت
گرفتار ميشوند و همچنان همه چيز در
هم آشفته و در هم ريخته باقي مي ماند.
او با قرار دادن نشــانه هاي زباني،
فرهنگــي و اصطالحــات و گويــش
خــاص در ديالوگ هاي شــخصيتها
و اســتفاده از ابــزار مشــخصي مانند
راديوگــرام و برنامــه خاصــي از آن
(گل هــاي رنگارنــگ) ،زمــان وقوع
داســتان خود را اواخر دوره قاجاريه و
اوايــل دوره رضاخان پهلوي قرار داده
اســت؛ دوره اي که نظــام حکومتي،
اجتماعــي و طبقاتي ايــران پس از
ســاليان متمادي بــا تحوالت زيادي
مواجه شــد و در نتيجه ،آشفتگيها
و گسســتگيهاي فرهنگي و سياسي
در پي داشــت .کشــور ،کــه در اين
نمايش نماد آن خانه اربابي اســت ،با
درهــم ريختگي و وضعيــت نامتعادل
اقتصادي ،فرهنگي و سياســي مواجه
ميشود و گفتمان دروغ و رياکاري بر
فضاي جامعه و دربار حکومتي ســايه
مي انــدازد؛ به طوري کــه زمام امور
حکومتي به دســت افراد بي ســواد،
زورگو ،دغلبــاز و نااليق مــي افتد و
اموال و ثروت ملي به تاراج سودجويان
ميرود.
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گفتوگو با شهاب حسین پور کارگردان نمایش بیوههای غمگین ساالر جنگ

تاثیر مرکز زدایی در رشد تئاتر
فرهیختگان گیالن :شــهاب الدین حســینپور کارگردان جوان و
خوشآتیهای اســت که با روی صحنه بردن نمایش تحسین شده «
بیوههای ساالر جنگ» اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده و با سرعت
در مســیر پیشــرفت گام بر میدارد .به بهانه اجرای این نمایش در
گیالن پای صحبتهای او نشستیم؛ او که سودای جابهجایی رکورد
پرفروشترین نمایش ایرانی را در سر دارد.
شروع کار از کجا بود و چطور این مجموعه را گرد هم آوردید؟
با آقای یاراحمدی و خانم گالب آدینه ســه-چهار هفته روی متن کار کردیم.
ایشان نظرات من و خانم آدینه را شنیدند و البته خودشان هم در این مورد نظر
دادند .در نهایت برآیندش این شد که شــروع به بازنویسی کنند و االن هم ما
داریم روی متن کار میکنیم .در واقع نمایش بیوهها حاصل یک کار تیمی است
کــه کمتر در تئاتر ما اتفاق میافتد .واقعا انرژیای که جالل تهرانی ،پریدخت
عابدینژاد ،خانم آدینه و آقای یاراحمدی و دیگر بازیگران گذاشتند ،هماندازه
کاری که من کردم بود ،یعنی هم پــای من وقت و انرژی صرف کردند .تجربه
خیلی خوبی بود .جایی که کســی پرادعا ظاهر نشــود و به فکر تیم و کیفیت
کار باشد حتما کار مثبت میشود .ما تقریبا هفت ماه تمرین کردیم و کار وارد
جشنواره فجر شد .ولی متاسفانه از طرف آقای کشن فالح دبیر جشنواره ،نامه
آمد که شما نمیتوانید در بخش رقابتی شرکت کنید .دلیلشان این بود که ده
سال قبل نمایش یکبار اجرا شد و من واقعا نمیدانم چرا یک نمایشنامهنویس
کار خودش را برای یکفصل و یکزمان می نویسد درحالیکه هر کارگردانی
میتوانــد آن را اجرا کند .ما این نمایشــی که انجــام میدهیم با آن کاری که
هادی عامل  10ســال پیش انجام داد ،بسیار متفاوت است .به جرات میتوانم
بگویم چهل درصد آن یک چیز دیگری است و بقیه هم برمیگردد به سبککار
که آنهم بین ما بســیار متفاوت اســت .ولی بههرحال ما را از بخش مسابقه
خارج کردند و فقط در اختتامیه تقدیر شــد .این کار جز نمایش هایی بود که
تماشاگران از آن استقبال کردند .از حضور خانم آدینه در جشنواره فجر تقدیر
شد و تنها از این نمایش یاد کردند و قضیه تمام شد.
چه زمانی تصمیم به اجرای عمومی بهخصوص در شهرستان ها که
ریسک باالیی دارد ،گرفتید؟
بعــد از آن به دنبال اجــرای عمومی افتادیم .اجرای عمومی آن با دو ســه بار
ناهماهنگی که در تئاتر شــهر بود به تعویق افتاد .از اردیبهشــت به خرداد و از
خرداد به تیر و در نهایت در آذر  1392در تاالر چهارســو صورت گرفت که هم
کیفیــت کار و هم تیم تبلیغاتی قوی که کار را حمایت می کرد و انرژی مثبتی
که خود بازیگران و عوامل داشــتند ،باعث شد که این نمایش با بیش از هفت
هزار مخاطب ،پرتماشاگرترین اجرا در تاالر چهارسو و با شصت میلیون فروش
در یک ماه ،پرفروشترین هم شود .بعد از آن به این فکر کردیم که چقدر خوب
میشود که این نمایش تعطیل نشود و بتوانیم در جاهای دیگر آن را اجرا کنیم،
چون پتانسیل این کار را داشت .بعد مدیر مرکز هم عوض شد و به ما گفت هیچ
مشکلی وجود ندارد و ما به شما حکم می دهیم که این نمایش را در شهرهای
مختلف اجرا کنید .این شد که انگیزه گرفتیم و االن هم در رشت هستیم .البته
به انتخاب خودمان رشــت و شیراز را انتخاب کردیم .در شیراز ما در سه شب،
چهار هزار و دویســت تماشاگر داشتیم که اتفاق خیلی خوبی بود .در شاهرود
هم نمایش خوبی اجرا شد و فضایی ایجاد شده بود که مردم خیلی آن را دوست
داشتند .اینجا باید بگویم که بخش خصوصی خیلی به تئاتر کمک کرد و یک
جورهایی تئاتر مدیون بخش خصوصی در برخی از جهات اســت .ما در شیراز
و شــاهرود اسپانسر داشتیم و توانستیم خیلی از هزینه ها را بدهیم .چون این
کار با  14نفر خیلی سنگین اســت .خدا را شکر هزینه های کار در آمد و هیچ
زیان مالی هم تا امروز ما نداشــتیم .االن هم که در رشــت هستیم از  22تا 26
شهریور ،هشت اجرا در پنج شب در سالن شهید انصاری رشت خواهیم داشت.
در مورد کار و مشــکالتش بگویید؟ همکاری با افرادی مثل گالب
آدینه چطور بود؟
نکاتی که بد نیســت در مورد خود کار اشــاره کنیم این است که به این دلیل
دکور ما پرتابل شــد که مرکز قول حمایت مالــیای که به ما داده بود را عملی

نکرد و پول نداشــتیم که دکور بزنیم .ولی با تیزهوشــی جالل تهرانی به این
مدل صحنه رســیدیم که خیلی هم به ما کمک کرد .تجربه بسیار خوبی بود و
با کسانی که کار کردم واقعا آدم های بینظیری هستند .گالب آدینه که اصال
نیاز به تعریف ندارد .جالل تهرانی ،خانم عابدینژاد و آقای یاراحمدی انســان
های فوقالعادهای هســتند و امیدوارم قســمت هر کارگردانی باشد که با این
افراد کار کند .متن این کار بسیار منحصربهفرد است .نوع دیالوگنویسی این
کار یک کار نوســتالژیک است که به دهه  40برمیگردد .زبان این کار که یک
زبان پهلوی ویژه اســت که خود آقای یاراحمدی از اصطالحات قدیمی در این
زبان استفاده کرده است .نوع لباس ها و نوع دکور ،ترکیبی از چند سبک است.
نمایش یک نمایش مدرن ولی زبان قدیمی و حوادث برای زمان گذشته است.
تم نمایش تکراری نیســت که سبب خستگی تماشاگر شود و برایش تکراری
باشــد .این موضوعی است که در هر عصری و در هر جامعه ای وجود دارد .آدم
هایی که نان به نرخ روز خور یا منفعتطلب هستند و هیچ ارزشی برای جامعه
ای که در آن زندگی می کنند قایل نیستند ،در نمایش وجود دارد و در نهایت
این پلیدی و نیرنگ اســت که جامعه را تباه می کند .چیزی که در نمایش ما
وجود دارد این است که دروغ هیچوقت ماندگار نخواهد بود .نکته جالبی که این
نمایش دارد این اســت که بخشی از تمرینات ما در خانه خانم آدینه بود .خانم
آدینه خواهری دارند به نام حمیده مستعان که در آن فصلی که ما آنجا بودیم
نگهداری اش را خانم آدینه به عهده گرفته بود .یک خانم بسیار دوستداشتنی
که فکر کنم هفتادســاله باشند .این خانم با یک ذوق مثالزدنی با ما رفتار می
کرد و خیلی مشــتاق دیدن تمرینات بود .ایشان بیمار ذهنی هستند و مشکل
سندرم دارند و پزشکشان که با خانم آدینه صحبت کرده بود ،گفته بود که سن
عقلی او  5سال است .وقتی از او سوال می کردیم که چه آرزویی دارد می گفت
که دوست دارد بازیگر شود .و ما برای اینکه او را مشغول به کاری کنیم چند تا
اتود می دادیم که برود روی آن تمرین کند .در نهایت خانم آدینه پیشنهاد داد
که از او برای اجرا در نمایش استفاده کنیم .البته خیلی ریسک بزرگی بود که در
اجرای به این حساسی و ضربآهنگهای خاص از او استفاده کنیم .این قضیه
را به نویسنده نمایش گفتم .در ابتدا کمی موضع گرفتند ،البته من هم مخالف
بودم .ولی به تدریج دیدیم که می شود در اجرا از او استفاده کرد .مشکالت زیاد
بود .خواستیم دیالوگ برایش بنویسیم ولی دیدم که اصال نمیتواند دیالوگ را
حفظ کند .آدمی است که در حالت عادی نمی تواند دوتا کار را همزمان انجام
دهــد .ولی برای او یک موقعیت در نظر گرفتیــم و در مجموع یک کاراکتر به
نمایش اضافه شد .بنابراین حمیده مســتعان هم شد جزو بازیگران نمایش و
واقعا ایشان اعجاز صحنه هســتند .خیلی خوشحالم که توانستیم آرزوی یک
نفــر را برآورده کنیم .جدا از اینکه تصمیم گرفته بودم این نمایش را به مادرم و
اســتادم حمید سمندریان تقدیم کنم ،در نهایت تصمیم گرفتیم که در پایان
هر نمایش اجرا را به افراد بیماری مثل حمیده مســتعان که در جامعه زیاد هم
هستندوکسانیکهبهاینافراداحتراممیگذارند،تقدیمکنیم.بازی هاینمایش،
بازی های خاص و مهندســی شده است .یعنی میلیمتر حرکت های بازیگران از
پیش طراحی شــده است .البته در تئاتر ممکن است روزهای اجرا با یکدیگر فرق
کنندودقیقمثلهمنباشند.اینبازیهارامدیونگالبآدینههستیمکهاینقدر
صبــوری برای این کار به خرج دادند .به لحاظ بازیگری به نظرم میتواند بهعنوان
یک درس در نظر گرفته شود .من حتی معتقدم این بهترین بازی گالب آدینه در
تئاتر است ،حداقل آن چیزی که من در تئاتر دیدم .حاال ممکن است اگر ایشان این
حرفرابشنوندناراحتشوندولیبههرحالایننظرشخصیمناست.اجراهارادر
شهرستان ها انجام دادیم تا اینکه امسال در جشن انجمن منتقدین تئاتر ،گالب
آدینهوحمیدرحیمیازبازیگرانایننمایشکاندیدایبهترینبازیگرسالشدند.
حمیدرحیمیبااینکهسنکمیداردولیبسیاردرایننمایشزیبابازیکرد.من
واقعا دوست دارم با اجرای رشت ،گرگان و جاهای دیگر ،رکورد  21هزار تماشاگر
جاللتهرانیشکستهشود.
همیشه بچه های شهرستان دوست دارند که کارشان را در تهران
انجام دهند ،اما االن مدتی اســت که بچه هــای تهران برای اجرا
به شهرســتان ها می آیند .شــما این رابطه یا بده بستان را چطور
میبینید؟

گفتوگو با محمدامیر یاراحمدی

گفتوگو

به ادبیات پایبندم

محمد امیر یاراحمدی نمایشنامهنویس
و کارگردان و رییس هیات مدیره کانون
نمایشنامه نویسان تئاتر است .شکارگاه
ممنــوع  ،وقت خواب ماهــی ها  ،تیغ
کهنه ،اعترافاتی درباره زنان  ،شب ،لفن
مشترک و بیوه های غمگین ساالر جنگ
از جمله آثار اوســت .اثر آخر یک بار در
حدود  10ســال قبل توسط هادی عامل
به روی صحنه رفت ،اما نویســنده پس
از چندین بار بازنویســی و تکمیل متن،
نمایش خود را به شهاب حسین پور سپرد .اجرایی دوباره که با
استقبال بی نظیر مخاطبان همراه شد .این استقبال موجب شد
تا نمایش به شهرســتان ها هم آورده شود .به بهانه اجرای این
نمایش در شهر رشــت با این نویسنده باسابقه تئاتر کشور به
گفت و گو پرداختیم:
نمایشــنامه «بیوههای غمگین ســاالر جنگ» پس از 10
ســال با تغییرات محسوسی دوباره روی صحنه رفت .بهعنوان
نویسنده کار ،روند ایجاد این تغییرات چگونه بود؟
این کار تقریبا  10ســال قبل توسط گروه «پاپتیها» به کارگردانی
هادی عامل روی صحنه رفت که فکر میکنم کمی باعجله آن را انجام
دادند .پس از آن و بعد از گذشــت ســالها فرصت شــد کار را دوباره
بررســی کنم و کاســتیهایش را بهتر ببینم .نمایش وقتی خام روی
صحنه میرود ،اشــکاالتش عریان میشود .درواقع بعد از اجرای آقای
عامل تا به امروز این اثر بارها بازنویســی شــد تا اینکه آقای شــهاب
حسینپور را دیدم و این نمایشنامه را به ایشان پیشنهاد دادم.
پس از موافقت آقای حســینپور به عنوان کارگردان کار ،تمرینات
ما شروع شد و در حین کار مجال نگاه بهتر به نمایشنامه را پیدا کردم
و کمکم نتیجهاش این شــد که میبینید .حتی حاال هم که قصد چاپ
این اثر را دارم ،دوباره بازنویسیاش میکنم.
نمایشنامه شما مشکلی برای اخذ مجوز از وزارت ارشاد
نداشت؟
خیر ،مشــکل خاصی وجود نداشت و این کار از اساس ،جنبههایی
که نزدیک به خط قرمز ارشاد باشد را در خود ندارد .اگرچه معتقدم هر
آنچه جامعه امروز ایران میخواهد بگوید ،در نمایشنامه مستتر است.
به نظر شــما دلیل اقبال عمومی مخاطبین به نمایش شما
چه بود؟
مردم خیلی زود متوجه میشوند که چقدر برای آنها زحمت کشیده
شــده است .مردم ما ده ســال کار مداوم روی یک متن را میفهمند و
فرق آن با اثری که یک شــبه نوشته شده باشد را تشخیص میدهند.
تمام اعضای گروه ،همه توان و دانش خود را به کار بســتند تا نمایشی
پخته و کم اشــکال روی صحنه برود و اولیــن کلید موفقیت این کار،
در جشــنواره خورد و مخاطب با گوشت و پوســتش عمق این کار را
لمس کرد.
شــما در این کار زبان تازهای را خلــق کردهاید که برای
مخاطبیــن جدی تئاتر هم تازگی دارد .نگــران ارتباط برقرار
نکردن مردم با اثر نبودید؟
زبان ابداعی کار بســیار ایرانی و اصیل بود و مردم با شــنیدن آن
احســاس غربت نمیکردند .این زبان ســعی میکنــد مطالبات نوین
مــردم را مطرح کرده و به روی صحنه بیــاورد .من به ادبیات پایبندم
ساعتهای زیادی فرهنگها و ضربالمثلهای قدیمی ایران را بررسی
کــردم تا به این زبان برســم .خوشــحالم که مردم مــا این زحمت را
فهمیدند و از نتیجه آن خوشنود بودند.

گفتوگو با آرش انتظامی مدیر اجرایی تئاتر«بیوههای
غمگین ساالر جنگ»

فرصتی برای تئاتریهای گیالن
من خودم شاهرودی هســتم .در شاهرود تئاتر با بیپولی و کم فهمی بعضی
از مســوولین عجین شده و در هر شهری ممکن است این قضیه وجود داشته
باشــد .چون تئاتر مثل موسیقی جزو هنرهای محروم به حساب می آید .در
نتیجه بچه ها مجبور هستند به تهران بیایند و میبینیم که این بچه ها خیلی
در کارشان موفق هستند .االن خیلی از این سوپراستارها از شهرستانی هایی
هستند که به تهران آمدند و توانســتند برای خود جایی باز کنند .مشکالت
مالی دولت که هشــت سالی اســت گریبان همه صنف ها را گرفته ،در تئاتر
همریشه دوانده است .بیپولی ،نبودن امنیت شغلی و بیانگیزگی باعث شده
که تئاتری ها مضطرب باشند .دغدغه االن تئاتریها صرفا نه تولید ،بلکه بقا
اســت .یکی از دالیل روی آوردن تئاتر تهران به شهرســتان ها ،مرکز زدایی
است که من به شدت معتقدم که اگر این کار انجام شود پنج سال دیگر تئاتر
فراگیرتر از حالت فعلی خواهد شــد .این کار باعث می شود که مردم با تئاتر
بیشتر آشنا شــوند ،به فرهنگ آن شهر کمک می کند و جنبه تفریحی برای
خیلی از مردم ایجاد می کند .همچنین بین هنرمندان آن شــهر یک پویایی
ایجاد می شــود .حتی برای خود گروه های تهرانی خیلی مفید و مؤثر است
زیرا که با آدابورســوم آن شــهر آشنا میشــوند ،ارتباطات جدیدی شکل
می گیرد و همینطور یک چرخه مالــی اتفاق می افتد .یعنی برای تئاتر آن
شــهر که در اجرا دخیل است منافع مالی و معنوی ایجاد می شود .این مرکز
زدایی سبب می شود که هم برای آنها درآمدزا باشد و هم امنیت شغلی پیدا
کنند و وقتی یک اجرا کیفیت داشــته باشد ،گیشه ها پررونقتر خواهند شد
و مخاطبین بیشــتر به سمت تئاتر کشیده می شوند .بنابراین درمجموع این
چرخه ســالمتر خواهد چرخید .من خودم شــخصا رفتن به شهرستان ها و
اجرا در آنجا را دوســت دارم و امیدوارم بقیه گروه هــای تئاتری دیگر هم
بعد معنوی را در نظر بگیرند و به شهرســتان ها بیاینــد و فقط به بعد مالی
نگاه نکنند .تا جایی که می دانم در رشــت کنســرتهای زیادی برگزار می
شود و گروه های تئاتری مختلفی در آن اجرا کردهاند .ولی در برابر شاهرود،
رشــت مثل کالیفرنیاست! اجرای نمایش در شهر کوچک شاهرود یک اتفاق
نادر بود .در واقع تبادل اطالعات دلیلی اســت که ما به رشت و جاهای دیگر
می رویم .در حال حاضر در برخی از شــهرها تئاتر بومی وجود دارد ولی آنها
معتقدنــد که اگر از تهران برای اجرا به آنجــا بیایند ،جیب مردم خالی می
شود و هنرمندان تئاتر بومی بدون تماشــاگر خواهند بود .اینگونه بخل ها
وجود دارد ولی امیدوارم به تدریج از بین برود چون اصال به تئاتر نباید به این
شــکل نگاه کنیم .ایکاش بیست نفر مثل حمید سمندریان در ایران وجود
داشت تا تئاتر ایران گلستان می شد.
از تئاتریهای رشتی کسی را می شناسید؟
زمان دانشــجویی چند همکالسی رشتی داشــتم که خیلی بااستعداد بودند.
االن هم خیلی از بازیگران خوب کشــور چه در تلویزیون و چه در تئاتر ،رشتی
هستند .اینجا با بهمن صادقحسنی آشنا شدم که خیلی آدم دوست داشتنی
هستند .اصل صحبت من این است که هنرمندان درجه یکی در شهرستان ها
وجود دارند که باید به تهران راه پیدا کنند و تاسف می خورم برای هنرمندانی
که متاســفانه در کمال اســتعداد و قدرت هنری که دارند از صحنه حذف می
شوند.
خیلی از این افراد در تهران به شــغل های دیگر روی آوردند و وضعیت خوبی
ندارند .مثال همیشــه شنیده می شــود که فالن بازیگر بیخانمان است و در
خیابــان گذران زندگی می کند .حاال چرا باید ایــن اتفاق بیفتد ،مدیران باید
جواب دهند که آنها هم پاسخگوی این مسایل نیستند .آرزوی من این است که
تئاتر یا بهطورکلی هنر به دغدغه های دولت اضافه شود.

در چنــد مــاه اخير
كارهاى زيادى روى صحنه
رفت و تئاتر گيالن روزهاى
خوبــى را تجربه كــرد .با
توجه به اســتقبال خوب
تماشــاگران از اجراهــاى
بومى ،چه نيازى بود تئاتر از
پايتخت بياوريم؟
در ماههــاى اخيــر ،مــا
جشــنواره اســتانی داشتیم و
جــداى از آن ،ترافيک اجراها
واقعــا زياد بــود و تماشــاگر
کارهای بســیاری تماشــا کرد
ولى بايــد پذيرفت كه بضاعت
استان ما در حدى نیســت که بتواند ذائقه مخاطب گیالنی را سیراب
کند.
به عقيده شما بضاعت تئاتر استان با اين رفتوآمدها باال
مىرود؟
خب اولین نیازش تبادل فرهنگى بين شــهرهاى مختلف اســت.
یعنی اگر الزم شد ،از اینجا هم کار بفرستیم تا آنها ببينند .در بستر
حرفهای تئاتر ،اصال بحث تهران و شهرستان مطرح نیست! وقتی یک
تئاتر در بســتر حرفهای روى صحنه برود ،خوب است که تئاتریهای
رشت یا هر استان و شهرستان دیگرى بیايند و در این بستر حرفهای
یک ســری مســايل را یاد بگیرند .در ضمن ســلیقه مخاطب هم باال
مىرود .طبیعتا وقتی کاری در این ســطح که در جشــنواره فجر هم
حســابى مطرح شده به شهرســتان بيايد ،توقع مخاطب باال میرود.
خــب برای رقابت بــا این مدل کارهــا ،گروههای اســتانی هم باید
سطحشــان را باال ببرند .اين اتفاقى اســت كه مىافتد .در آخر اضافه
كنم كه من خیلىها را میشناســم کــه ماهی یکبار هزينه مىكنند
تا براى تماشــاى تئاتر به پايتخت بروند؛ حــاال ما تئاتر را از پايتخت
به اينجا آورديم!
چرا «بيوههاى غمگين ساالر جنگ» را انتخاب كرديد؟
در وهلــه اول کارگردان و خانم آدینه خیلی تمایل داشــتند.دلیل
دیگر این بود که جزو کارهایي بود كه در چند سال اخیر سر و صداى
زیادى به پا کرد .چه در جشنوارهها و چه در كشاندن مخاطب به سالن.
براى انجام اين كار چقدر به شما کمک شد؟
از جانب چه کسی؟
برای نمونه از جانب اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی:
خب اســتارتش با اداره ارشاد و انجمن نمایش بود .نمیتوانم بگويم
ارشاد کمک کرد یا نکرد ولی به شدت حمایت کرد و خوبىاش این بود
که كل كار را سپردند به بچههای خارج از اداره.
صحبت پايانى شما را مى شنويم:
الزم مىدانــم از آقای دکتــر میرزایی مدیرعامــل صنایع غذایی
کامپوره ،آقای کمالی مدیر فروشــگاه شــهر کتاب ،آقــای پاکدامن
مدیرعامل صنایع غذایی ســتاره نادی و آقای ثابتقدم مدير مجموعه
تیشــین تشــكر كنم .بدون همكارى اين عزيزان انجام چنين كارى
ميسر نبود.

