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تئاتر

مسعود رایگان از «السارو» به «صبا» میگوید

اجرایمتنتاثیرگذار برسروانتس درسالنسمندریان
مسعودرایگانکهسالپیشدرمقاممترجموکارگرداننمایش«فرشته
گفتوگو
مرگ» را در تاالر حافظ روی صحنه برده بود ،امسال با نمایش «السارو»
میـنا صفار
نوشته ملچیور شدلر به سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر
آمده است .ا ز گذشته رسم بر این بود که نمایشهایی که در زمان برگزاری جشنواره بینالمللی
تئاتر فجر اجراهای پایانی خود را در سالنهایی که جشنواره در آنها برگزار میشود ،روی
صحنه میبرند ،در قالب جشنواره هم روی صحنه میروند ،اما تازهترین اثر مسعود رایگان این
نمایش تنها تا سهشنبه؛ 26دیماه در این سالن روی صحنه است .برخالف این رسم دیرین در
روز26دیماه به اجراهای خود پایان میدهد تا سالن سمندریان برای حضور در جشنواره آماده
شود .به بهانه این اجرا با مسعود رایگان؛ مترجم ،طراح و کارگردان «السارو» درباره این نمایش
و شرایط نامساعد تئاتر ایران گفتوگو کردهایم.
شما نمایش «السارو» نوشته ملچیور شدلر
را در ایرانشهر روی صحنه بردهاید که این
متن پیش از این با نام «لزاریلو» توســط
انتشارات افراز منتشر شده بود .ملچیور
چندان در ایران شــناخته شده نیست.
کمی درباره مواجهه با این متن و آشــنا
شدنتان با آن توضیح دهید.
نهتنها نمایشنامه و نمایشنامهنویس بلکه خود
رمان «لزاریلو» هم چندان در ایران شــناخته
شده نیست .نمایشنامه ملچیور اواخر دهه90
میالدی بهدست من رسید .نمایشنامه براساس
یکی از رمانهای برجسته اســپانیایی نوشته
شــده اســت .میتوان افتخارات ادبی اسپانیا
را به سهدسته تقســیمبندی کرد؛ «لزاریلو»،
«دنکیشوت» نوشته سروانتس و «کریستینا».
«لزاریلو» به یک دلیل مضاعــف باعث افتخار
و مباهات مردم اســپانیا اســت چون منشا اثر
بهوجود آمدن یک ســبک ادبــی بهنام پیکارو
یا پیکاریک در ادبیات اســپانیا شــده است و
سروانتس بسیار تحتتاثیر رمان «لزاریلو» است.
جالب اینجاست که هیچکس نمیداند نویسنده
این رمان چهکسی است .گمان میکنم پیش از
انقالب این رمان با نام «عصاکش ترمسی» در
ایران ترجمه و چاپ شده اســت اما این رمان
به دست من نرســید و هرچه گشتم نتوانستم
نســخهای از آن را پیدا کنم .ملچیور شدلر که
یک دراماتورژ است و در آلمان زندگی میکند،
از رمان «لزاریلو» اقتباس میکند که حاصل آن،
نمایشی با مدتزمان اجرای دو ساعت میشود.
چند ســال بعد این نمایشنامه به سوئد میرود
و پنجنویسنده و دراماتورژ سوئدی روی آن کار
میکنند و اثری از این طریق تولید میشــود
که مدتزمان اجرای آن90 ،دقیقه اســت .در
این زمان نمایشنامه به دست من رسید و آن را
خواندم و ترجمه کردم .سال 95این نمایشنامه
منتشر شد.
در زمان تعویض صحنههــا ،نور به مکان
حضور موزیسین تابانده میشود .بهنظر
میرســد زمان تعویض صحنهها بیشتر
از زمان مورد نیاز بــرای تغییرات اندکی
است که شما بر صحنه اعمال میکنید .آیا
بهنفع موسیقی و کارکرد آن ،زمان تغییر
صحنهها را افزایش دادهاید؟
این اتفاق کامال تعمدی بوده است .صحنههای
نمایش در یکدیگر دیزالو میشــوند اما ما به
شیوهای طراحی کردهایم که تاریکی مطلق در
زمان تغییر صحنهها وجود نداشته باشد .بلکه
صحنهها باحضور نــوری کمرنگ در هم دیزالو
میشوند اما دانای کل ما بر باالی صحنه نشسته
و ناظر است.
یکی از جذابیتهای نمایش شما که این
روزها کمتر در تئاتر ما دیده میشــود،
طراحیصحنهای عظیم است .ما به دلیل
تعدد اجراها در ســالنها شاهد طراحی
خاصــی در نمایشها نیســتیم .چقدر
تکاجرا بودن سالن ســمندریان امکان

استفاده از چنین دکوری را به شما داد؟
تئاتر یک مکان مقدس و درســت اســت و من
مخالف اجرای دو نمایشــنامه از دو کارگردان
مختلف باشــم .معموال از زمانیکه یک نمایش
به اتمام میرسد تا زمانیکه نمایش بعدی آغاز
شود30 ،الی 60دقیقه زمان باقی است که گروه
نخست رورانس خود را برگزار کند ،دکور را جمع
کند و گروه بعدی دکور خود را سرپا کند و برای
اجرا آماده شود .با این شرایط چه تمرکزی برای
بازیگران و یا گروه نمایشی باقی میماند؟! هیچ!
همین مســئله در کنار کوچکتر و کوچکتر
شــدن دکور ،سبب میشــود کارگردانهایی
که بسیار باهم دوست بودهاند هم دستبهیقه
شوند .از ابتدا شرط من با ایرانشهر این بود که
تنها «السارو» در ســمندریان اجرا شود .البته
اینکه در سمندریان بهصورت تکاجرا نمایش
را روی صحنه بــردهام ،لطف خاصی نیســت
چراکه دوستان از تعداد شبهای اجرای من کم
کردهاند .به من گفتند که میتوانم 15روز این
سالن را در اختیار داشــته باشم .مگر چه تعداد
تماشاگر در مدتزمان 15روز میتواند بیاید و
نمایش را ببیند؟!
«الســارو» نمایشی ســنگین است و
بازیگران نهتنها درتمام مد تزمان اجرا

روی صحنه هستند بلکه چند نقش را بازی
میکنند .آیا بازیگــران میتوانند روزی
دوبار نمایش را اجرا کنند؟
اصال نمیتوان ایــن کار را کرد .اتفاقهای اخیر
سبب شدهاند نمایشها و فیلمها با مبلغ گیشه
پایینتر از کف فــروش اجرا و اکران شــوند،
باتوجه به این شــرایط ،آیا تمهیدی اندیشیده
شده است؟! نه! نمیدانم این دوستان چهکاره
هستند .حتی از ساختمان سالنها هم مراقبت
نمیشود.
باتوجــه به اینکــه تعداد شــبهای
اجرای شما را به  15شب کاهش داد هاند
و شــلوغیهای تهران که سبب ریزش
مخاطب شــده اســت ،چگونه میتوان
امیدوار بود که نمایش شما دیده شود؟
یکی از بزرگترین مشکالت ما هم همین است.
بسیاری از مردم با تصور اینکه میدان فردوسی
ناآرام اســت ،به ســالنهای تئاتر نمیآیند .از
ســویی دیگر اینروزها تمام تبلیغــات تئاتر
در فضــای مجازی صــورت میگیــرد؛ وقتی
اینستاگرام و تلگرام از نخســتین شب اجرای
«الســارو»؛ یعنی هشــتمدیماه از دسترس
خارج شدهاند ،من چگونه باید تبلیغات نمایش
را انجام دهم؟! بازیگران من بهصورت فیزیکال
بروشــورها را در مکانهای دیگر میگذارند اما
همه ما میدانیم که این شیوه جوابگو نیست؛
اصال کسی نمیداند که نمایش ما روی صحنه
اســت .واقعا اعضای گروه زحمت کشیدهاند و
حیف است که «السارو» دیده نشــود .تنها تا
26دیماه زمان اجرا دارم مگر اینکه تماشاخانه
ایرانشهر بهدلیل شــرایط کنون ،موقعیتی را
فراهم کند که اجرای نمایشها بعد از جشنواره
تئاتر فجر ادامه پیدا کنند .من با این دکور عظیم
چه باید بکنم؟! با دوســتان دراینباره صحبت
کردهام اما متاســفانه جوابگو نیستند چون
ســرگرم نمایشهای دیگری هستند .بهقدری
درگیر بلیتفروشی نمایشهای دیگر هستند.

این بیعدالتی مرا آزار میدهد.
کار بازیگران شما بسیار دشوار بود .نمایش
را کامال بهصورت سهسویه طراحی کرده
بودید و به همین دلیل هم میزانسنهای
بسیار زیاد و پیچیدهای طراحی شده بود.
پروسه تمرین نمایش به چهصورت بود؟
برای تکتک این میزانســنها کار شده است
و هیچچیز بــدون دلیل وجود نــدارد .معموال
وقتی میخواهم نمایشــی را روی صحنه ببرم،
یکماه تمرین میکنم و یکماه نمایش را اجرا
میکنم اما به دلیل تعــدد بازیگران و نفسگیر
بودن «الســارو» ،از آبانماه تمرینها آغاز شد.
میدانستم قرار اســت با این متن چهکار کنم.
برای تمرین از ســاعت 12الی 15ســالن را در
اختیار من قرار میدادند .میگفتند گروههای
متقاضی تمرین در مجموعه زیاد هستند و تنها
میتوانند این زمــان را برای تمرین من در نظر
بگیرند .کجای دنیا برای نمایشها سهســاعت
در روز تمرین درنظر گرفته میشود؟ من مدتی
را بهدنبال مکان برای تمرین میگشتم و حتی
بسیاری از جلسات تمرین را در منزل شخصی
خودم برگزار کردم .برخی از جلسات را هم در
مرکز آموزشی پارســان برگزار کردم .درواقع
بخش بســیار کوچکی از تمرین در ایرانشهر
انجام گرفت .تنها توانستیم درحدی بازیگران
را با شرایط سالن آشنا کنیم.
یکی از نکاتی که هم کار الهام شــعبانی؛
بهعنوان طراحلبــاس و هم امید گلزاده
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بهعنوان طراح گریم را دشــوار میکرد،
ایفای چند شخصیت توسط بازیگران بود.
برای این هماهنگی میان گریم و لباس چه
برنامهای داشتید؟
در طراحیلبــاس بایــد به قــرن 15نزدیک
میشدیم اما میخواستیم لحن نمایش ،لحنی
مدرن و امروزی باشد .حتی در ترجمه هم تالش
کردم این لحن حفظ شــود تا برای مخاطبان
امروز قابلهضمتر باشد ،زبان متن ،زبانی فاخر
اســت اما من نمیتوانســتم در نمایش از این
زبان اســتفاده کنم؛ بنابراین لباس و گریم باید
در یکدیگر تنیده میشــد و حتی در برخی از
موارد کاریکاتوری شوند .خاصیت کار گروتسک
همین است .ممکن است حرکتی صورت گیرد
که نشانههایی از زمان اصلی داستان را داشته
باشد اما باید نشانههای امروزی آن بسیار بیشتر
باشــد .چرا میگوییم تئاتر مادر دنیای نمایش
اســت؟ چون از تمام عواملی که وجود دارند و
در هنرها میشناســیم؛ از هنرهای تجســمی
گرفته تا بازیگری و  ...میتوانیم در تئاتر استفاده
کنیم .البته در این میان تفاوتی میان هنرمندان
رشتههای متفاوت وجود دارد ،آرتیست نقاش،
با بوم و قلمو خود سروکار دارد ،شاعر در تنهایی
خود مینشــیند و شــعر خلق میکنــد ،ابزار
موزیسین ،ساز او است .در تئاتر بدن بازیگر ابزار
او اســت برای خلق ،برای ایجاد یک موقعیت و
لحظهای که آرام بگیریم یا خشمگین شویم.
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خیانت در امانت بنیاد رودکی

اگر اتفا 
قهایی که این چند سال در
زمان اجرای تئاتر برای من رخ دادهاند ،ادامه پیدا
کند،
عطای
تئاتر
را
به
لقای
آن
م
ی
ب
خشم.
م

ی
توانم به کار تصویر خودم برسم .در این مدت
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که این دوستان تمرین میکنند
مطرح کنیم ،حداقل سهماه است
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نمایش پر م 
ی
بلغ که برای پول بازیگران ،طراح 
7هزار کرون بوده است .م
این مبلغی برای سالن هزینه شد.
نمایش  90
شد! مبلغ گیشه را گروه برنداشت و
7هزار کرون پرداخت
سالنها رسیدگی نمیشود .بارها

90
س همیلیون
ست میکردند .در کشور ما اصال به
یهای سالن ،پرده سن و  ...را در
آنها را رنگ بزنید اما هیچکاری
صندل 
الن کثیف و خراب هستند ،حداقل
نهای س
به دوستان گفت هایم که فو 
شد ،شرایط از این بهتر نمیشود.
تگذاری درستی وجود نداشته با
انجام نمیدهند .وقتی سیاس 

