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تئاتر

شكرخدا گودرزي و ايليا منفرد از نمايش «عشق من حامد بهداد» به«صبا» ميگويند

نمايشيدلپذيربهصرفچاي!
زهرا سادات مصطفوي

گفت وگو

خسرو احمدی و ایلیا منفرد در نمایش «عشق من حامد بهداد» به
کارگردانی شکرخدا گودرزی به ایفای نقش میپردازند.
شکرخدا گودرزی در جدیدترین تجربه کارگردانی خود نمایش
«عشق من حامد بهداد» نوشــته افشین هاشمی را در خانه موزه
انتظامی روی صحنه میبرد .این نمایش با بازی خســرو احمدی
و ایلیا منفرد ،به صورت محیطی در بــا ِم خانهموزه انتظامی اجرا
ميشود .این نخســتین نمایش پس از ۲۴ســال است که در آن
خسرو احمدی و ایلیا منفرد در کنار هم به ایفای نقش میپردازند.
عشــق ســینما در کافهســینما(بام خانه موزه
در این اجرا ،یک
ِ
انتظامی) جایی که میتواند بعضی هنرپیشــهها را ببیند ،روی
باکس
سالن بلک ِ
نیمکتی نشستهاست و منتظر شروع تئاتری در ِ
پایین است .او در جایی خوانده« :همه از تئاتر شروع کردن ،رفتن
جای بهتر ،بزرگتر و آبرومندتری که اســمش سینماست!» به
همين بهانه گفتوگويي با شــكرخدا گودرزي؛ كارگردان و ايليا
منفرد؛ بازيگر اين نمايش ،داشتهايم كه در ادامه ميخوانيد.

شكرخدا گودرزي:

تجربه كردن كار بدي نيست
چطور شد كه شما بعد از نمايش موفق «سهروردي» اين اثر
را روي صحنه برديد و فضايهاي متفاوت را در تئاتر تجربه
ميكنيد؟
براي فردي ماننــد من تجربه كردن كار بدي نيســت .من
مدتها پيش نمايشــنامه خواجه نصيرالدين توســي را به
تاالر وحدت ارائه كردم و تا امروز پاسخي از اين بابت دريافت
نكردهام .باتوجه به اينكه اين نمايشنامه درخور زمان حال
حاضر و فرهنگ غني كشور ماست اما بعد از عدم پاسخگويي
مديران تاالر وحدت ،تصميم گرفتم اين متن را كه زمينهاي
از نمايش هاي آمريكا التين و اسپانيا را در خود دارد را روي
صحنه ببرم .به نظرم شكلي از تئاتر كه ميتواند با مخاطب
ارتباط بيواسطهتري داشته باشد و جزو تئاترهاي نامرئي
است ،بسيار مخاطب را با خود همراه ميكند و او نيز در روند
نمايش موثر است .اين شكل و شمايل از كار براي خود من
نيز بهعنوان كارگردان جذاب و چشمگير بود .نكته مهم ديگر
براي من مردم بودند؛ حقيقت امر اين است كه اين روزها حال
مردم خيلي خوب نيست و آنها نياز به شاد بودن و خنديدن
دارنــد و اين متن در كنــار حرفهاي خود طنز سياســي
اجتماعي جالبي دارد .مسئله مورد اهميت براي ما استقبال
افرادي بود كه شايد تا به حال تئاتر نديده بودند و همچنين
دستاندركاران اين عرصه و احساس خوب آنها انرژي ما را
براي كار بسيار باال ميبرد.
چرا خسرو احمدي و ايليا منفرد را براي دو كاراكتر داستان
انتخاب كرديد؟
ايليــا منفرد حدود ســي ســال پيــش هنرجــوی من و
فارغالتحصيل رشــته تئاتر بوده اســت و چندين كار تئاتر
را در كارنامه كاري خود دارد .شــايد چهره او در موسيقي
شناختهشــدهتر باشــد اما او بهخوبي توانايي انجام دو كار
بازيگري و خوانندگي را دارد و دليل انتخاب او هم شــايد
همين دليل بوده است .همچنين دوستي چندين سالهاي
ميان ايــن دو بازيگر از قبل وجود داشــت ،حال آنها كنار
يكديگر خوب بود و همين مسئله هم بسيار براي من قابل
اهميت بود و فكر ميكنــم به نوعي در ايــن زمينه رندي
كردهام!

شما اجرايي كه ســال 91براي اولين بار از اين نمايشنامه ايليا منفرد:

توسط افشين هاشمي صورت گرفت را ديده بوديد؟
بله ،آن اجرا را ديدهام.
آيا مخاطب بهخوبي با اثر شما ارتباط برقرار كرده و كمدي
اين كار توانسته تماشاگران را تا انتها نمايش با خود همراه
كند؟
بله ،بســيار حتي بهمراتب بيشــتر از اجراي اوليه آن .من
تغيرات كوچكي را باتوجه به نگاه خودم در متن ايجاد كردم
و خوشبختانه استفاده از توانايي موسيقيايي منفرد بسيار در
پيشبرد روند متن موثر بوده است.
اگر نكتهاي هست بهعنوان سخن پاياني بفرماييد.
معضالت و مشكالت تئاتر بســيار زياد است اما من ترجيح
ميدهمزماني كــه گفتوگويي پيرامون يــك اثر صورت
ميگيرد ،دوستان رسانه قبل از آن به ديدن نمايش بنشينند
تا بهتر و آسانتر بشود درباره موضوعات اثر صحبت كرد.

مالك من نظرات بزرگان تئاتر است

لطفا يك مقدار از ويژگيهاي نقش خودتان در اين نمايش
بفرمایيد.
كارگردان اين اثر ،شــكرخدا گودرزي پيشتر در دانشگاه
اســتاد من بود .او اين كار را به فراخور نقش و همراه بودن
بخشهاي موسيقي در كنار آن براي من در نظر گرفت .متن
نمايشنامه از جذابيتهاي بااليي برخوردار است كه ايفاي
آن براي من نيز جالب بود .همچنين با وجود خسرو احمدي
بهعنوان بازيگر مقابل كه 24سال پيش ما در تئاتر شهر در
كنار يكديگر يك كار تئاتر كرده بوديم ،اشتياقم براي بازي
دراين نقش بيشتر شد و آن را پذيرفتم.
شما تجربه كار كردن در فضاهاي گوناگون ازجمله موسيقي
و تئاتر را داشــته و داريد لطفا يك مقدار از اين تجربههاي
متفاوت كاريتان بفرمایيد.

من تجربه كار نقاشــي ،مجسمهســازي ،چنديــن فيلم و
سريالسازي و موســيقي را در كارنامه كارهاي هنري خود
دارم و نام همه آنها را برونريزي شخصي ميگذارم و هيچ
تفكيكي برايشان قائل نيستم .در سالهاي گذشته به داليل
نامشخص اجازه كار موســيقي به من داده نشد و در نهايت
به اين نتيجه رســيدم كه مديران هنري در آن زمان دست
به انتخابهاي ســليقهاي زدهبودند .زماني كه من متوجه
شدم امكان كار موسيقي براي من مهيا نيست ترجيح دادم
به فعاليتهاي هنــري خود در زمينههــاي ديگر بپردازم.
بازيگري بخشي از زندگي من است زيرا از كودكي با آن بزرگ
شدهام ،در ادامه نيز با همكاري گودرزي در يك كار كودك
وارد اين فضا شدم .دو سال پس از آن در دانشگاه كارگرداني
خواندم و چندين كار نمايشــي ازجمله «عروسي خون»،
«دزد دريايي»« ،مرد نيك»« ،بر پهنــه دريا»« ،كولبار»،
«قايقران»« ،خونآشام كشي» و «عشق من حامد بهداد»
را كار كردهام .اين همــكاري آخر با گودرزي پنجاهودومين
كاري بود كــه انجام دادم و نكته جالــب در اينباره اين كه
فعاليتهاي موسيقياييام آنقدر بر ديگر كارها سايه انداخته
بود كه خيلي از دوستان از ديگ ر كارهاي من آگاه نبودند.
استقبال مخاطبان از نمايش شما چطور بوده است؟
اســتقبال بهطور كل به دو دســته عوام و خواص تقســيم
ميشود كه مقداري با يكديگر تفاوت دارد .مردم غيرهنرمند
شــايد نگاهي تفريحي به هنر نمايش داشــته باشند ولي
هنرمندان با يك ديد انتقادي به تماشاي يك اثر مينشينند.
براي مــن باعث افتخار و پشــتوانه بود كــه بزرگاني چون
مسعود كيميايي ،بهزاد فراهاني ،سياوش طهمورث ،شهرام
گيلآبادي و داود موثقي از كار من تعريف كردند و من باور
كردم كه كارهايم ديده ميشــود .مردم هم نظرات خود را
داشتهاند اما مالك من نظرات بزرگان اين عرصه است.
تجربه همكاري با آقاي گودرزي براي شما چطور بود؟
تجربه بسيار خوبي بود ما پيش از اينكه بخواهيم وارد كار
شويم دوست يكديگر هســتيم .من هميشه سعي كردهام
روحيه هنرجويي را در خود تقويت كنم و از اين كه در كنار
خسرو احمدي و شــكرخدا گودرزي بودم بسيار احساس
خوشحالي داشــتم .من چه در نمايشهاي گسترده مانند
«عروســي خون» و چه اثري مانند «خونآشام كشي» كه
شامل دو پرسوناژ بوده است بيشــتر به اطرافم نگاه كرده و
آموختهام.

