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تماشاخانه

ايوانف تمديد نشد

گفتوگو با حسن معجوني-بازيگر «ايوانف چخوف»

اين ايوانف ،ايوانف كوهستاني نه معجوني
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فردیت و معنا

محسن خیمهدوز

آرش نصيري

چندماه بعد از اجراي موفق «دايي وانيا» و «مرغ دريايي» ،حس�ن معجوني يكبار
ديگر با چخوف به روي صحنه بازگش�ت و اينبار با ايوانف چخوف كه كاري اس�ت
به نويس�ندگي و كارگرداني امير كوهس�تاني .هنگام اج�راي كارهايي كه خودش
كارگردانشان بود ،پرسشم اين بود كه چرا خودش به عنوان يك بازيگر-كارگردان
در آن كارها حضور ندارد و آنجا اعالم كرده بود كه بايد همه تمركزش روي كارگرداني
باشد و نميتواند همزمان اين دو كار را با هم انجام بدهد .اين گفتوگو را هم با اين
نكته شروع كرديم و اينكه آيا وسوسه بازي در نمايشنامهاي از چخوف همانجا به
ذهنش آمده اس�ت يا نه .به هر حال اين نمايش به نوعي در راس�تاي آن دو نمايش
ب�ود و قرار بود كه بالفاصله بعد از آن اجراها به روي صحنه بيايد .اكثر بازيگران دو
كار هم كه مشترك و از بازيگران گروه ليو بودند؛ بنابراين طبيعي است كه ذهن به
اين س�مت ميرود كه شباهتهاي آنها را بررسي كند .البته كاش زمان اجراي آنها
به هم نزديكتر بود تا بتوان خوانشهاي متفاوت دو كارگردان تاثيرگذار و جوان ما
از آثار يك نويسنده تاثيرگذار را بهتر و تحليليتر بررسي كرد .با وجود اين فاصله
زماني ،ما س�عي كرديم اين تفاوتها و نوع نگاه را بررسي كنيم .معجوني ميگويد
وقتي به عنوان بازيگر در كاري حضور دارد خود را در دنياي كارگردان قرار ميدهد
و بعد ميگويد اگر هم بخواهد پيش�نهادي بدهد خودش را در دنياي كوهس�تاني
قرار ميدهد و در آن دنيا پيشنهادش را ارايه ميدهد  .اجراي ايوانف چخوف هفته
گذشته به پايان رسيد اما گفتوگو با بازيگر ايوانف خواندني است .امير كوهستاني
در گفتوگويي اعالم كرده است كه براي بازي در نقش ايوانف تقريبا به هيچ بازيگر
ديگري با غير از حسن معجوني فكر نميكرد.
 Á Áش�ما چندي قبل «دايي وانيا» و «مرغ دريايي» چخوف
را كارگرداني و اجرا كرديد .البته آنجا بازي نميكرديد و فقط
كارگردان بوديد اما حاال بازي ميكنيد و كارگردان كار ،امير
كوهستاني اس�ت .براي آن كار مصاحبهاي كرده بوديد و در
آن مصاحبه گفتيد وقتي كارگرداني ميكنيد ،همه تمركزتان
روي كارگرداني اس�ت و نميتوانيد بازي كنيد .آيا وسوس�ه
بازي در يكي از كاراكترهاي نمايش�نامه چخوف از همانجا
در شما به وجود آمد؟

ب��ازي كردن در نق��ش اكثر كاراكتره��اي كارهاي چخوف
هميشه وسوسهبرانگيزند اما آنجا نميشد بازي كرد چون انجام
همزمان اين دو كار ،مش��كل است و اگر اين كار را انجام بدهم
شايد كيفيت هردوشان افت كند.

 Á Áآي�ا «ايوانف» از آن كاراكترهاي چخ�وف بود كه خوب
بشناسيدش و بخواهيد آن را بازي كنيد؟

بله .من قبال هر دو نسخه «ايوانف» را خوانده بودم و نهتنها
اين اثر كه مجموعه كارهاي چخوف را خواندهام .البته براي من
«ايوان��ف» هيچوقت براي اجرا يا بازي در اولويت نبود .نميدانم
چرا؟ جالب است كه «مرغ دريايي» هم نبود اما اجرايش كردم.
كارهايي كه در مجموعه كارهاي چخوف دوست داشتم اجرا كنم
«دايي وانيا»« ،باغ آلبالو» و «سهخواهر» بودند كه دو نمايشنامه
آخري به نظر من كارهاي فوقالعادهاي هستند.

« Á Áايوانف» را ش�ما به آقاي كوهستاني پيشنهاد داديد يا
ايشان به شما؟

امير به من پيش��نهاد داد .جالب اين اس��ت كه قرار بود ما
اجراهايمان پش��ت سر هم باش��د اما اجراي او به تعويق افتاد و
رسيد به االن.
تئاتري را با يكديگر رودررو ميكنند .در اين ميان،
تكليف تماشاخانه ايرانشهر هم معلوم نيست كه آيا
اين تماشاخانه جزو س��النهاي خصوصي است يا
جزو سالنهاي دولتي تئاتر به شمار ميآيد؟!»
كوهستانيبهبازبينيهايمتعددنمايش«ايوانف»
اشاره كرده بود و معتقد است« :اين بازبينيها موجب
شد  10اجراي ما از دست برود و چيزي حدود دوهزار
تماشاگر را از دست داديم و تمام اين زيانها متوجه
گروه ما شد .اما هيچكس پاسخگو نيست .وقتي پاي
قرارداد به ميان ميآيد ،شوراي حمايت از آثار اعالم
ميكند ،تماشاخانه ايرانشهر جزو سالنهاي خصوصي
است و كمكهزينه بسيار اندكي به ما پرداخت كردند
كه چيزي معادل كمك هزينههاي نمايشهاي دو،
س��ه پرسوناژه بود ،در حالي كه گروه ما پرتعداد بود.
كوهستاني با اشاره به مطالبي كه درباره تمديد اجراي
اين نمايش از س��وي تماشاخانه ايرانشهر اعالم شده
است ،اضافه كرد :گفته ميشود با گروه بعدي توافق
انجام ش��ود در حالي كه گروه بعدي هم ش��رايط ما
را دارند آنها هم قراردادي گيشهاي خواهند داشت و
اگر بخشي از اجراهايشان را از دست بدهند ،متضرر
ميش��وند .به همين دليل در موقعيتي اخالقي قرار
گرفتيم و بهتر ديديم ما اين ضربه را بپذيريم».
به اعتقاد اين كارگردان تئاتر« :مشكل از گروههاي
تئاتري نيست ،بحث بر سر مديريتي است كه اينگونه
برنامهريزيها را انجام ميدهد و چنين قراردادهايي
ميبندد .اگر قرار است تماشاخانه ايرانشهر از لحاظ
قرارداد جزو سالنهاي خصوصي به شمار بيايد ،چرا
با اين سالن برخوردي مشابه سالنهاي دولتي دارند؟!
ن از اين نمايش
وي با اش��اره به استقبال تماش��اگرا 
اف��زود :بليته��اي اين نمايش تا آخري��ن اجراي ما
فروخته شده است .با تماشاگراني روبهرو ميشويم كه
خواستار تمديد اجرا هستند و نميدانيم چه پاسخي
به آنها بايد بدهيم .اين كارگ��ردان ابراز عقيده كرد:
متاسفانه مديريت فعلي تئاتر ما به شدت كمجرأت
و كمريسك است .با وجود تمام استقبال تماشاگران،
هنرمندان و منتقدان ترجيح ميدهند ،زودتر نمايش
را جمع كنند .اما از طرف ديگر روي اين نمايش مانور
ميدهند و آن را جزو توليدات خود ميدانند .اميررضا
كوهستاني در پايان صحبتش گفت :اين شرايط تئاتر
ماس��ت از طرفي به مدت دو هفته فشار و اضطراب
را تحمل كرديم تا س��رانجام نمايش به اجرا رسيد،
از طرف ديگر با مش��كالتي مانند كم كردن بودجه
و مش��كالت برنامهريزي مديريتي روبهرو ش��ديم و
نتوانستيم اجرايمان را تمديد كنيم».

زير نور صحنه

 Á Áشما يك طرفدار جدي آثار چخوف هستيد كه به صورت
ممتد كارهايش را اجرا و پيگي�ري ميكنيد اما عالقه آقاي
كوهستاني ،مطابق با آنچه خودش گفته است ،خيلي خاص
و ويژه نيس�ت و حاال شما در كاري از ايشان بازي ميكنيد.
آيا اين ايوانف كه روي صحنه آمده اس�ت ،ايوانف كارگردان
است يا ايوانف بازيگر؟

نميشود اين دو مقوله را از هم جدا كرد و من حتي معتقدم
بايد ايوانف نويسنده را هم به آن سوالتان اضافه كنيد .يك متن
وج��ود دارد كه كارگ��ردان آن را كارگرداني و بازيگر آن را بازي
ميكن��د و نهايتا هم ممكن اس��ت يكس��ري از زواياي پنهان
اي��ن كار بماند يا يك گروه ديگر ط��وري آن را ارايه بدهند كه
چيزهاي بهتري از آن بهنمايش بگذارند .اميررضا وقتي كاري را
اجرا ميكند ،كارگردانياش را هم به متنش وارد ميكند .يعني
همه اتفاقات در متن ميافتد .او از آن آدمهاس��ت كه صحنه به
صورت كامل برايش چيده شده است و البته بعضا وقتي ايدههاي
كلي عوض ميشود ،صحنه را عوض هم ميكند اما اصوال ميداند
كه صحنهها قرار اس��ت چگونه باشند .اتفاقا او نمايش را صحنه
به صحنه هم ترجمه كرده اس��ت .در پرده اول كاناپه هس��ت و
مشخص است كه چه اتفاقي قرار است بيفتد .جهان كوهستاني
كامال مش��خص اس��ت و ميداند كه چه كاري ميخواهد انجام
بده��د و بخش عمدهاي از آن اتفاقات را در متن ميآورد .اينكه
اآلن بگوييم چه بخش��ي از اين بازي متعلق به چه كسي است،
اوال چيزي را حل نميكند و ثانيا تصور ميكنم اين تفكيك ،يك
اتفاق ذهني است كه نميشود در آن سهم را مشخص كرد.

 Á Áش�ما با هم دوست و همكار هس�تيد و من اين را از آن
جهت پرسيدم كه با توجه به جميع جهات ،سليقه شما با هم
متفاوت است .اين را هم در كارگردانيتان ميشود ديد و هم
در نوع نگاهتان به قصه .ميخواستم بدانم ،وقتي كه اينگونه
و با دو س�ليقه متفاوت وارد كار ميش�ويد ،سليقهتان را به
عنوان يك بازيگر -كارگردان ،چگونه ابراز ميكنيد.

واقعيت اين اس��ت كه من وقتي در كار يك كارگردان ديگر
كار ميكن��م اصال به اجراي ايدههاي خودم تمايلي ندارم .وقتي
به عنوان بازيگر وارد يك مجموعه ميش��وم ،بايد كمك كنم تا
جهانبيني يك نفر ديگر عيني ش��ود .اين اتفاق در اين كار هم
ميافتد .جدا از س��ليقه ،آنچه در اين كار اتفاق ميافتد به نحوه
نگرش به اين متن برميگردد و من به عنوان يك بازيگر موظف
هستم كه جهان كارگردان را به نمايش بگذارم .معموال ايدههاي
خودم را هم مطرح ميكنم اما يادم هست كه اين كار ،كار امير
كوهستاني است .وقتي جهان كوهستاني برايم مشخص است،
پيشنهادهايي هم كه ميدهم از جنس دنياي اوست.
 Á Áيعن�ي از خودت�ان بيرون ميآيي�د و در محيط كاري و
فكري آقاي كوهستاني به ايشان پيشنهاد ميدهيد.

بله ،همينطور اس��ت .در اينجا سليقه من مطرح نيست و
بيش��تر خودم را در سيستم كاري او قرار ميدهم .ميبينيد كه
كارهاي ما چقدر با هم متفاوت اس��ت .حتي جنس كمديها و
حال و هواهاي ما با هم فرق دارد .من وقتي به عنوان بازيگر در
اين كار هستم ،به عنوان بازيگر در خدمت اين جهان هستم.

 Á Áاگر امكان دارد ميخواس�تم در م�ورد همين فرقها با
هم صحبت كنيم .آقاي كوهستاني ميگويد معجوني بيشتر
جنبههاي طنز چخوف را در نظر ميگيرد و من نه.

واقعي��ت اين اس��ت كه وقتي به يك مفه��وم ميپردازيم،
خندي��دن يا نخنديدن اهميت��ي ندارد .وقتي فض��ا را طوري
ميچينيم كه مقوله خنده در آن ش��كل بگيرد ،اس��اس همه
چيز دگرگون ميشود و حتي آدمها هم يك جور ديگر تعريف
ميش��وند .من اساسا فكر نميكنم كه قرار است در كارم فقط
بار خنده باال برود و من به عنوان كارگردان بايد فقط به تفريح
فكر كنم ،تصورم اين است كه نگاه كميك يك نگاه زيباشناسي
اس��ت ،يك تفكر از يك جنس ديگر .در كارهاي چخوف اين
اتفاق زياد ميافتد و حتي كار امير هم از روحيه طنز و دنيايي
كه من به آن فكر ميكنم دور نيست .نمونهاش دايي وانيا كه در
آن جديت وجود دارد.
 ÁÁجدي�ت دارد ام�ا آنجا كاراكترهاي�ي وجود دارند
كه بار طنزش�ان خيلي بيشتر است مثل پيرزن با آن
حركات خاصش.

در ايوانف هم دايي هس��ت كه يك شخصيت كميك دارد
و خيليها به حركات او ميخندند .واقعيت اين اس��ت كه من
به عنوان كسي كه در اين وادي كار ميكنم ،هيچ وقت قصدم
گرفتن خنده نيس��ت كه اگر بخواهم اي��ن كار را بكنم ،برايم
خيلي راحت است .آنچه مدنظر من است ،همان است كه دارم
ميگويم .وقتي به يك اتفاق نگاه ميكنيم ،ميتوانيم آن را به
عنوان يك اتفاق تراژي��ك ادراك كنيم يا به عنوان يك اتفاق
كميك و هركدام از اينها معناهاي كامال متفاوتي دارند و مربوط
به دو جهان متفاوت هستند .همه اتفاقات صحنه به قرائت ما
از متن بستگي دارد.

عكس :عباس كوثري ،شرق

هنوز چند دقيقه از انتش��ار صحبتهاي مجيد
سرس��نگي مديرعامل خانه هنرمندان درباره اين
موض��وع كه اجراي ايوانف ب��ه كارگرداني اميررضا
كوهس��تاني در صورت توافق گروه بعدي ميتواند
تمديد ش��ود ،نگذش��ته ب��ود كه رواب��ط عمومي
تماشاخانه ايرانشهر در خبري كوتاه اعالم كرد اين
نمايش تمديد نميشود و پنجشنبه  26آبان بايد با
صحنه خداحافظي كند .ايوانف در حالي با صحنه
بايد خداحافظي ميكرد كه به دليل طوالني شدن
زمان صدور مجوز و بازبينيه��ا  10اجراي خود را
از دس��ت داده بود و تماشاخانه ايرانشهر حاضر به
جبران اين  10اجرا نشد .ايوانف آخرين اجراي خود
را در ميان استقبال عالقهمندان تئاتر به پايان برد و
قرار بود جايش را به «خشكس��الي و دروغ» محمد
يعقوبي بدهد كه با بازي علي سرابي ،آيدا كيخايي،
پيمان معادي و باران كوثري احتماال از يكش��نبه
آينده شش��م آذر به صحنه ب��رود .اما اين نمايش
جاي خود را به نمايش «تمام صبحهاي زمين» به
كارگرداني حسينمسافرآستانه از اين پس اجراهاي
خود را در قالب جشنواره تئاتر مقاومت از شنبه 28
آبان به مدت پنج ش��ب در تماشاخانه شماره يك
مجموعه ايرانشهر آغاز كرد.
تماشاخانه ايرانشهر در حالي با تمديد اجراي ايوانف
موافقت نكرد كه اين نمايش با همين تعداد كمتر اجرا
و ظرفيت مشخص سالن يك تماشاخانه ايرانشهر و در
ميان نمايشهاي پر از ستاره و مطرحي كه اين روزها
روي صحنه اس��ت به عنوان پرمخاطبترين نمايش
اين روزهاي تئاتر انتخاب ش��ده و توجه منتقدان و
كارشناسان تئاتري را به خود جلب كرد.
اين نمايش برداشت اميررضا كوهستاني از يكي
از پنج نمايش مهم آنتوان چخوف نمايشنامهنويس
سرش��ناس روسي اس��ت .حس��ن معجوني ،نگار
جواهريان ،س��عيد چنگيزيان ،رضا بهبودي ،فريبا
كامران و وحيد آقاپور بازيگران اين نمايش بودند.
ايوانف اميررضا كوهستاني نمايشنامه ديدني و
قابل بود كه طي سه ساعت اجرا تماشاگر را كسل
نميكرد و به او اجازه ميداد تا رورانس پاياني همراه
ش��ود .اما اين نمايش ديدني با حاشيههاي زيادي
ب��ه روي صحنه رفت .بيش از چهار بازبيني و طرح
ايرادهايي جديد اين فكر را به وجود آورد كه مديران
تماشاخانه ايرانشهر عالقهاي به اين نمايش ندارند.
در پي تمديد نشدن ايوانف اميررضا كوهستاني،
كارگ��ردان اين نمايش در گفتوگو با ايس��نا يكي
از بزرگتري��ن مش��كالت كنوني تئاتر كش��ور را
برنامهريزيهاي نادرست مديران دانست« :متاسفانه
مديران ما اشتباهاتشان را نميپذيرند و گروههاي

يكشنبه  29آبان 1390

 Á Áو البته «عذاب وجدان» حس كليدي شخصيت اوست و
از ديگران هم توقع دارد اين عذاب وجدان را داشته باشند.

شايد .او در شرايطي است كه درگير اين موضوع شده است
و ديگران هم بايد در آن شرايط قرار بگيرند كه عذاب وجدان
مسالهشان باشد .او كاري انجام داده كه اين كار برايش عذاب
وجدان آورده .يك اتفاق��ي دارد ميافتد و اين عذاب وجدان
نشانه آن است.

 Á Áام�ا من نميفهم�م بعد از آنكه آنا ميمي�رد چرا او بايد
چنين برخوردي داش�ته باش�د؟ او كه باعث مرگ آنا نبود و
ساشا هم به آنا بدي نكرد .چرا ايوانف بايد ساشا را هم نپذيرد
با وجود آنكه او را دوست دارد؟

من بيشتر از آنكه بتوانم به اين سوال جواب بدهم بايد بگويم
شرايط طوري به وجود ميآيد كه نشان ميدهد او دارد به جنون
ميرسد .داليل اين جنون ش��ايد به نوعي قابل بررسي باشد و
ميتوان بررسي كرد كه چرا با ساشا به نتيجه نرسيدند .او سه جا
با ساش��ا برخورد دارد .يكي در پرده دوم است كه كامال عاشقانه
است و مجددا جايي را داريم كه او بازگشت ديگري دارد .به نظر
من او هر كار جديدي كه ميخواهد انجام بدهد ،چيزي پش��ت
آن هست كه شروع ميكند به اذيت كردن و اينها بارهايي است
كه مدام به او اضافه ميش��ود و اين همان چيزي است كه او را
ناكام ميگذارد.

 Á Áيعني ما نبايد از ايوانف توقع رفتار منطقي داشته باشيم؟
ب�ه هر حال او در حق آنا به اصطالح امروزي نامردي نكرد :با
وجود آنكه ميتوانست طالقش بدهد نداد و ساشا هم به آنا
بدي نكرد .فقط ديوانگي است كه ميتواند رفتار او را توجيه
كند.

آدمهاي چخوف معمولي نيستند كه از يك جايي شروع
 Á Áدر كارهايي كه ش�ما از چخوف اجرا كرديد ،ضمن آنكه
كنند و به جايي ديگر برس��ند .آنها معموال بيماريهايي هم
موضوع عش�ق ،موضوع مهمي اس�ت اما بيشتر جنبههاي
دارند .خود ايوانف هم مدام ميگويد چرا گوش من دارد زنگ
اجتماعيپررنگتر است .در ايوانف ،جنبه عاشقانه داستان
ميزند .يعني عاليمي وجود دارد كه نشان ميدهد او دارد به
قويتر اس�ت .آيا ح�ذف كمدي موقعيت اجتماع�ي از كار
جنون ميرس��د .ما با دو نوع نگرش طرف هس��تيم؛ يكي آن
چخوف ،آن را از فضاي اصيل آثار چخوف دور نميكند؟
نگرشي است كه شما داريد .اما من ميگويم واقعيت اين است
كه من اين حالت را در چخوف نميبينم .من ميبينم كه يك
بگذاريد من اين را بگويم كه من خودم در روزهاي تمرين
اتفاق در يك آدم ميافتد و بازتاب آن چيز ديگري ميشود .به
وقتي اي��ن كار را ميديدم غشغ��ش ميخنديدم .ميفهمم
گيرهايي در كاراكترها وجود دارد كه قرار اس��ت در جايي يقه
نظر من اين موقعيت است كه فضاي آثار چخوف را ميسازد نه
كاراكترها و ما نميتوانيم دنبال اين بگرديم كه آنها چه كارهايي
ما را بگيرن��د ،اما وضعيت به هر حال وضعيت خيلي كميكي
براي هم كردهاند .در متن اصلي ،ايوانف مدام كتاب ميخواند و
اس��ت .يك آدم در يك ش��رايطگير كرده و مدام ميخواهد از
اينجا مدام دارد نوار گوش ميدهد .به نظر من اين آدم بيشتر
دست آن فرار كند اما در شرايط بد ديگريگير ميكند .به نظر
من ،هيچوقت نميشود از زير بار موقعيت كميك آثار چخوف
از آنكه درگير يك اتفاق باش��د ،دارد فرار ميكند .اينها نكاتي
در رفت .م��ن آن را اينگونه ميفهمم.
است كه خيلي جذاب است؛ فرارهايي
نكته
ك��ه كمكت كند با اي��ن آدمها مواجه
هر موقعيتي را كه ما در متن ميبينيم،
بازي كردن در نقش اكثر
نشوي و زياد با آنها برخورد نكني .تو به
موقعيت كميك است ،از آن لحظه اول
كاراكترهاي كارهاي چخوف
تنهايي خودت ميرسي اما آنها باز هم
كه اين آدم نشسته و دارد با دوستانش
هميشهوسوسهبرانگيزنداماآنجا
گپ ميزند و به او پيشنهادهاي عجيب
به تو امان نميدهند و دنيايي به وجود
نميشد بازي كرد چون انجام
ميآيد با يكس��ري مناس��بات عجيب
و غريبي ميشود تا موقعيتهاي بعدي
همزمان اين دو كار ،مشكل است
و اگر اين كار را انجام بدهم شايد
كه همگي كميك هستند.
و غريب .فاجعههايي ك��ه در كارهاي
كيفيت هردوشان افت كند
چخوف به وجود ميآيند ،واقعا از هيچ
Á Áآنچه در بروش�ور نوش�ته شده
«ايوانف چخوف» است اما نويسنده
شروع ميشوند .به خاطر همين است
آن امير كوهستاني است .اگر متن با متن اصلي خيلي فرق
كه ميگويم بار طنز آن بيشتر است .به فاجعه ميرسيم اما اين
دارد ،ميش�د نوش�ت «براس�اس ايوانف چخوف» و اگر هم
فاجعه هيچ مبناي عجيب و غريبي ندارد و از هيچ آغاز شده
خيلي فرق ن�دارد كه نميتواند نويس�نده آن كس ديگري
اس��ت .آدمها از سر بيكاري همديگر را تلف ميكنند و جهان
باشد .قبول نداريد؟
چخوف واقعا همين اس��ت .مثل همان داستان كه تريگورين
تعريف ميكند .ميگويد مردي يك پرنده را ميبيند و از سر
واقعيت اين اس��ت كه اين كار از روي اثر اصلي دراماتورژي
ميشود .بعضي اسمها هستند كه به نام كساني معروف ميشوند
بيكاري ميزند نابودش ميكند .اين جهان هم جهان بدون كار
است و حاال محاسباتش كمي شبيه به ماست .كار وجود ندارد
و ايوان��ف هم به نام چخوف معروف اس��ت .ش��ايد الزم بود نام
اما سيستم مالي كه دارد همه چيز را ساپورت ميكند ،وجود
دراماتورژ نوشته شود.
دارد .از س��ر بيكاري مينشينند و مدام ميبافند .چيزهايي را
 Á Áاجازه بدهيد بپردازيم به كاراكتر ايوانف كه ش�ما آن را
بازي كرديد .به نظر شما بزرگترين مشكلي كه ايوانف دارد
براي جهان خودش��ان ميبافند كه واقعا هيچ است و به هيچ
چيست؟ ترديد يا انفعال يا نداشتن عشق؟
جا هم نميرسد .در روابط آنها هم ظرايف خيلي خاصي وجود
ن��دارد و ما هم فقط آن اتمس��فر را درك ميكنيم .به همين
انفعالي كه در بسياري از آثار چخوف وجود دارد ،يقه ايوانف
خاطر است كه ما فكر ميكنيم در اين كار چخوف هم هست
را هم گرفته به انضمام ترديد .هر چند كه به ايوانف ميگويند،
و هم نيست ،چون دارد مثل گذشتههايش روي كاراكتر تكيه
هملت روس��ي اما منظورم از ترديد ،ترديد هملتي نيست .او در
ميكند .در كارهاي بعدياش اين كاراكتر به اتمس��فر تبديل
ش��رايطي قرار گرفته كه بيعملي حاكم اس��ت و او كار خاصي
ميشود و در «سهخواهر» فقط اتمسفر و مجموعهصداهاست
انجام نميدهد .او درگير مجموعهاي از مشكالت است ،از جمله
كه حيرتانگيز اس��ت ،نه يك قهرمان كه دارد سر او بالهايي
عذاب وجدان .به عقيده من ايوانف يك آدم اخالقگراس��ت كه
ميآيد .از ايوانف دو ورس��يون نوشته ش��ده است كه به نظر
دارد دنيايش را بس��ط ميدهد و اين مهمترين مش��كل اوست.
ميرس��د در اين كار اين دو ورس��يون با هم تركيب شدهاند.
اخالقگرايي هميشه براي آدم ،قيد و بندهايي ميآورد .او در بين
در يكي از اين دو ورس��يون ،ايوانف خودكش��ي ميكند و در
دو جهانگير كرده اس��ت .نه كامال از آن جهان كنده و نه كامال
ديگري نه .جايي كه خودكش��ي نميكند ،خيلي مضحك و
به اين جهان وصل اس��ت .ايوانف آويزان است و اين شرايط يك
كميك است.
شرايط بيعملي به وجود آورده است.
 Á Áب�ه نوعي يك ابلوموف ديگر اس�ت و با وجود آنكه آدم
اخالقگرايي است براي حل مشكالتش كاري نميكند.

بله .همينطور است.

 Á Áگويا ش�خصيت ساش�ا هم تغيير كرده ،چون ساش�اي
چخوف در سيس�تم حل ميش�ود اما اين ساش�ا اين اتفاق
براي�ش نميافتد .به نظر ميرس�د آن يكي درس�تتر و به

9

چخوف و فضاي مورد عالقهاش نزديكتر است.

اينكه ما فكر ميكنيم بايد نزديك به چخوف باشد ،جلو دست
و پاي ما را ميگيرد .بنابراين بهتر است بگوييم نسخه اصلي وجود
ندارد و ايوانف همان است كه شما روي صحنه ميبينيد .به نظر
من هم اگر ساشا در محيط اطرافش حل ميشد ،تراژيكتر بود
اما االن اينجا به آن اندازه تراژيك نيست.
 Á Áام�ا رفتارش به جوانها نزديكتر اس�ت و به نوعي آن
كاراكتر امروزي شده است.

بله ،همينطور است .اين نمايش با اين تمهيد امروزي
ميشود.

 Á Áآيا هدفوني ك�ه مدام روي گوش ايوانف اس�ت ،به اين
معني است كه او دارد از اجتماع فرار ميكند؟

بله .من اينجوري تعبير ميكنم.

 Á Áاما چرا اين هدفون ،اول تا آخر نمايش و حتي در ش�ب
عروسي ايوانف هم دور گردن او هست؟

چون خيلي نمايش��ي است .امير كوهستاني دو وجه را با
هم جلو ميبرد؛ يكي آن رئاليسم عجيب و غريب و يكي ديگر
ش��رايط نمايشي آن را .اين كار مخلوطي از اين دوتاست .كار
امير اصال كار رئاليس��تي آنچناني نيست و در عين حال كار
فرمالي هم نيست .تركيبي از اين دوتاست به خاطر همين يك
چيزهايي از بار نمايش ميماند ،مثل طراحي .همانطوري كه
ميبينيم طراحي كامال مينيمال و نمايشي است .هدفون هم
همان اندازه نمايشي است.

نمایش تراس (نگارش سال  1997و برنده جایزه
مولیر همین سال در اجرای تئاتر آنتوان پاریس -در
ایران با ترجمه اصغر نوری و کارگردانی محمدرضا
خاکی) نوشته ژان کلود کرییر ،نمایشنامهنویس،
فیلمنامهنویس و س��ینماگر معروف فرانس��وی را
میتوان نماد فردیت به بحران دچارش��ده انس��ان
معاصر دانس��ت .داس��تان فردیت ،داستان انسان
غربی هم هست و تراس نوعی پاتولوژی انتقادی و
طنزآمیز از همین انسان است؛ پاتولوژی هنرمندانه،
اندیشمندانهوطنزپردازانهازمنظریغیرایدئولوژیک
وغیرتئولوژیک.
برخی از بحران انس��ان فردیت انسان معاصر
غربی به این نتیجه رسیدهاند که انسان غربی باید
به سمت انسان شرقی ،عرفان شرقی یا تفکر شرقی
گرایش پی��دا کند تا دردش درمان ش��ود .گويی
انسان شرقی به فوران معنا دچار شده ،به نحوی
که باید بخش��ی از آن را به خارج هم صادر کند و
گويی این همه فساد و بالهت در زیستبوم انسان
شرقی فقط از غرب جغرافیايی یا تفکر غربی بر او
عارض ش��ده! و نه از بالهت ساختاری خود او ،که
ی است .اعتبار پاتولوژی
بر فقدان فردیت او هم متک 
کلود کریی��ر از بحران فردیت انس��ان معاصر از
آنجاست که قصد نابودی فردیت و جایگزین کردن
معنا به جای آن را ندارد (اشتباهی که انسان شرقی
مدام در حال تکرار آن است) بلکه برعکس ،تالش
کرییر بر معنادار س��اختن همین فردیت است.
و ای��ن معناداری البته سراس��ر غیرایدئولوژیک و
غیرتئولوژیک هم هست.
ی است که به نوبت
نمایش تراس روایت آدمهاي 
به خانهای وارد شده و از آن خارج میشوند؛ خانهای
که پی��ش از ورود آدمها ،زن و مرد جوانی (مادلن
و اتین) در آن در حال جدايی و واگذار کردن خانه
به دیگری (زن آژانسی با بازی بهاره رهنما) هستند.
هم��ه کاراکتره��ای نمایش به نوعی تنه��ا و البته
برخوردار از فردیت انس��انیاند ،اما فردیتی سرد و
بیمحتوا و عاری از هر نوع گرمی و وقار شخصیتی.
اوج چنین سرگش��تگی سرد و البته طنزآمیزی را
میتوان در زندگی موسیو آستروک (با بازی مسعود
دلخواه) دید.
اما آنچه نمایش را از یک آه و ناله رایج درباره
سردی انسان غربی و بیان تکراری نیازمندی او به

 Á Áموهاي شما هم جزو گريم شخصيت نمايش است؟

بله .نگه داشتيم تا بلند شود و به كاراكتر نزديك شود.

 Á Áآق�اي كوهس�تاني در مصاحب�هاي گفته ك�ه من براي
نقش ايوانف به هيچكس ديگري غير از حسن معجوني فكر
نميكردم .اگر شما كارگردان اين كار بوديد ،نقش ايوانف را به
چه كسي ميداديد؟

نميدانم .ايوانفي كه من به آن فكر ميكنم يك ايوانف ديگر
اس��ت و ش��ايد براي آن به خودم فكر نميكردم .البته دور هم
نيس��ت و سراغ كس ديگري هم نميرفتم و از همين بچههاي
خودمان يك نفر را انتخاب ميكردم .در بين بچههايي كه با هم
كار ميكنيم يكيش��ان ايوانف است و شايد اگر بخواهم بگويم
كسي مثل اشكان جنابي در ظاهر مناسب باشد.
 Á Áخيليها اين خرده را به آقاي كوهستاني ميگيرند
كه با توجه به آنكه آقاي معجوني اخيرا دو كار از چخوف
را در همي�ن حال و ه�وا اجرا كرده ،اي�ن ايوانف هم در
راس�تاي همان كارهاس�ت .عالوه بر اين ،بازي بچههاي
گروه شما ،گروه ليو هم به اين موضوع دامن ميزند .نظر
شما در اين مورد چيست؟

اتفاقا به نظر من اين كار ،كار امير كوهس��تاني اس��ت .البته
ممكن است ما ناخودآگاه تحتتاثير هم قرار بگيريم ،قطعا همين
اجراي امير به ذهنيت بعدي من كمك ميكند و ممكن اس��ت
اجراهاي من هم روي او تاثير گذاشته باشد اما اين كار ،كار امير
است .در صحبتهايي كه با هم داشتيم تقريبا با هم همعقيده
بوديم اما اين كار كامال حال و هواي كوهستاني را گرفته ،چون
آن را وارد متن كرده است و در متن هم مناسبات و ديالوگهايي
از جنس امير كوهستاني كار را پيش ميبرد.
 Á Áي�ك نكته وجود دارد كه البته كلي اس�ت .متن اصلي،
روس�ي و با حال و هوا و فضاي روسي اس�ت اما بهروز شده
اس�ت .مفاهيمي هم كه بهروز ميشوند در شكل اصلي هم
قابل درك هستند .مثال به جاي كتاب خواندن مدام ايوانف،
او حاال مدام به زبان انگليس�ي گوش ميكند و يكي ديگر از
شخصيتها مدام در حال بازي با موبايل است .چه نيازي به
اين به روزرسانيها هست؟

چ��ون برخي از كاره��اي متن اصلي قابل فه��م و درك
نيست .اصراري وجود ندارد كه بگوييم ايوانف با يك هدفون
يا شكس��پير با لباس چرم معاصر ميشود .فكر ميكنم اين
كارها به معاصرسازي نياز دارند تا راحت آنها را بفهميم .مثل
خود ترجمه است كه شما چندين ترجمه را ميخوانيد و فكر
ميكنيد يك ترجمه ،ترجمه بهتري است .چه نيازي به اين
همه ترجمه اس��ت وقتي يك نفر آن را خيلي خوب ترجمه
كرده است؟ شما دنبال يك حال و هوا ميگرديد كه در ذهن
خود داريد .ما يك متن از فالني را برميداريم كه ترجمه فالني
اس��ت و در اجرا هم مدام آن را به عقيده و شكل موردپسند
خ��ود نزديكتر ميكنيم .در هر صورت اين درام اس��ت و هر
چقدر ماجراها و ارجاعات بيشتر باشد آن ارتباط قويتر خواهد
بود .با بهروزرساني ارجاعات را بيشتر ميكنيم .اين در طيف
اجتماعي است و در بعضي از كارها شايد اصوال نيازي به اين
كار نباش��د كه ما تابع جريان اجتماعي باشيم .اين ارجاعات
هم يك حركت كامال س��نتي است .ميشود اين ارجاعات را
برداشت و يك جور ديگر كرد.

معنا و معناداری جدا میسازد ،تراس خانه است که
ب��ه ابتکار کلود کرییر ،وجه بارز پاتولوژی او از آه و
نالههای رایج دیگران شده است.
در طول نمایش ،دو نفر ،یک جوان (موریس) و
یک پیر(تیمسار) ،از تراس به پايین پرتاب میشوند
ولی سالم به درون خانه بازمیگردند .جوان خودش
را پرتاب میکند و پیر توسط همسرش(با بازی مریم
سعادت) هل داده میشود .سالم ماندن آنها تاکیدی
است که کلود کرییر بر فردیت همین آدمها دارد؛
فردیتی که به رغم سقوطهای مکرر همچنان سر
پاست و البته تنها سرمایه انسان معاصر هم هست.
همان فردیتی که مادلن ،کاراکتر زن همیشه منتظر
نمایش(با بازی الهام پاوهنژاد) از آن استفاده کرد و با
فرد مورد عالقهاش محل را ترک کرد.
سالم ماندن افراد پرتشده از تراس وجه دیگری
ه��م دارد و آن تلفیق واقعیت رئال و س��وررئال در
دنیای معاصر است .غلبه یافتن بر نیروی جاذبه در
این نمایش ،داستان بخشی از دنیای معاصر است
ی اس��ت که باعث
و بیانگ��ر وجود واقعیتی مجاز 
میشود واقعیت سنتی ،دیگر به شکل قدیمفهمیده
نشود .بنابراین ،نجات فردیت انسان معاصر نه با نفی
فردیت او و رجوع کردن به عرفان یا معناداری بیمار
ش��رقی (که خودش از فقدان فردیت رنج میبرد)
و نه حتي با مراجعه به آنچه تفکر ش��رقی نامیده
میش��ود (تفکر اگزیستانسیالیس��تهايی چون
هایدگر و امثال او) بلکه با بهرسمیت شناختن جهان
معاص��ر و ویژگیهای آن و نیز بهروزکردن فردیت
انسان سنتی اس��ت که امکانپذیر میشود .کلود
کرییر با دعوت به فهم فقدان معناداری در فردیت
انس��ان معاصر ،او را به معنادار س��اختن فردیتش
دع��وت میکند و نه جایگزین س��اختن فردیتش
با معناداری ش��رقی یا تفکر شرقی .به این ترتیب،
معناداری پیش��نهادی کرییر هم س��نت انسان
غربی را دربرمیگیرد و هم انس��ان سنتی در حال
فروپاشی شرقی را درمان میکند زیرا معناداری او
ضمن اینکه غیرایدئولوژیک و غیرتئولوژیک است،
همچنان وفادار به فردیت انسان همراه با بهرسمیت
شناختن قوه تخیل او در خلق آرمانها و نیازهای
نوی��ن و جدیدش نیز هس��ت .ژان کلود کرییر،
اینبار هم موفق عمل کرده است.

