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از زمانی که نمایشنامه »عشق من حامد بهداد« 
توسط افشین هاشمی نوشته شد در این سال ها 
چند بار به اجرا رفته است؛ چطور شد که شما 
برای اولین تجربه کارگردانی تان ســراغ این 
نمایشنامه رفتید و تصمیم گرفتید برای اجرا 

آن را آماده کنید؟
نمایشنامه ای که آقای هاشمی نوشتند در تهران 
دو بار اجرا شده، یک بار توسط آقای هاشمی و 
بار دیگر توسط آقای شــکرخدا گودرزی اجرا 
شــد. بنا به دالیلی آن را انتخاب کردم که اوال 
خیلی نمایش مردمی هست و برای عامه مردم 
نوشته شده، چون درحقیقت بر اساس نمایش 
رضا بیک ایمان وردی که آقای مکی نوشتند، در 
ادامه آن نمایش نوشته شده است. به عقیده من 
این نمایش به لحاظ نوشتاری خیلی ریشه دار 
و پیشینه دار است. دوما این که فکر می کنم در 
سینمای ایران جریانی که حامد بهداد در زمان 
خودش در سینما به وجود آورد هنوزم که هنوز 
هست کسی نتوانسته چنین جریان نوینی را 
در ســینمای ما به وجود بیاورد و از آن طرف 
هم حامد بهداد از دوستان خیلی قدیمی من 
هست و هم این که خودم به عنوان یک بازیگر 
از طرفدارانش هســتم و لذت می برم از این که 
درباره حامد واقعــا کاری را انجام دهم. دلیل 
دیگر این که نمایش، نمایشی است در عین حال 
که واقعا حرف های خیلــی زیادی برای گفتن 
دارد، نمایش مفرحی است و می تواند لحظات 
شاد و مفیدی را برای تماشاگری که می آید و 
نمایش را می بیند فراهم کند. احساس کردم 
در این روزها خوب است که تماشاگر به سالن 
بیاید و هم یک مقدار از آن فضای تقریبا هنری 
که تئاتر ما گرفته جدا شود و یک تئاتر سهل، 
آسان تر و روان تری را ببیند و لذت ببرد. تئاتری 
که از جنس خودش باشــد، حرف هایی که در 
آن زده می شود را بفهمد و لذت ببرد و از سالن 

بیرون برود.
از نظــر من ایــن نمایش نگاهــی انتقادی به 
عالقه منــدان هنــر و ســینما و همین طور 
هنرمندان دارد. درباره نوع نگاهی که نمایش 

با آن رو به رو است، توضیح دهید.
 نگاه انتقادی ندارد و نگاه خیلی ســاده ای به 
طرفداران واقعی سینما و کسانی که بازیگران 
سینما را دوست دارند، دارد. تفکری که شاید 
به واســطه آمدن فضای مجازی، اطالعاتی که 
آدم ها و طرفدارها از کســانی دوستشان دارند 
مقداری بیشتر شده اما عامه مردم که در متن 
جامعه زندگــی می کنند شــاید هنوز چنین 
نگاهی نســبت به بازیگرها دارند؛ نگاه بسیار 
دوست داشتنی ای در عین سادگی و لذت بخشی 
است. یکی از دالیلی که باعث شد این نمایشنامه 
را انتخاب کنم و در راستای سوال قبلی شما هم 
هست، این بود که در اجرای نمایش »دروغ« 
کسی را دیدم که به تماشاخانه ایران شهر آمده 
بود و از طرفداران یکی از بازیگرانی بود که در 
نمایش ما بازی می کنــد و آنقدر برای من این 
مدل طرفداری، عشــق و عالقه به یک بازیگر 
عجیب بود کــه واقعا فکر نمی کــردم چنین 
آدم هایی هنوز در جامعه وجود داشته باشند. 
وقتی نگاه کنیم به کسانی که همیشه اطراف 
تماشــاخانه ها هســتند با یک دوربین خیلی 

از اجرا لذت برده، نمایش را دوســت داشــته 
و هم ذات پنــداری کرده اســت. تخصص من 
کارگردانی نیست و بازیگر هستم، برای اولین 
کارگردانی تئاتر که این کار را انجام دادم تجربه 
خیلی لذت بخشــی بود و در شب اول اجرا این 
همراهی تماشاگر، لذتی که از اجرا برد و آن شور 
و اشــتیاقی که بعد از نمایش از آن ها می دیدم 
و بازخوردی کــه در فضای مجــازی گرفتم، 
توانسته ام خداراشکر موفق باشم و مخاطب را از 

اجرا راضی نگه دارم.
با توجه به این نکته که روزهای کمی برای اجرا 

دارید، آیا امکان تمدید شدن نمایش هست؟
اگر استقبال از نمایش ادامه داشته باشد، قطعا 
نمایش را تمدید خواهم کرد. فروش بلیتمان 
نسبت به این که 30ســاعت قبل از افتتاحیه 
نمایش آن را پیش فروش کردیم خیلی خوب 
بود. دلیل دیر شدنش این بود که چون دو روز 
قبل از اجرای نمایش بازبینی کردم و یک روز 
قبل از افتتاحیه مجوز را گرفتم و ســایت را باز 
کردم. فکر می کنم متریال تبلیغاتی ام به لحاظ 
فشرده بودن زمان تمرینم و این که نمی دانستم 
مجوز می دهند یا نمی دهنــد خیلی کم بود. 
تاکنون این استقبال شــگفت انگیز بوده است 
و خیلی از این اتفاق خوش حال هستم. ضمن 
این که من مجوز نمایش را تا آخر ســال98 از 
افشین هاشمی دارم و به هرحال ما به ماه های 
محرم و صفــر برخورد می کنیــم و چون این 
نمایش کمدی است نمی تواند اجرا شود و من 
این برنامه را دارم که به امید خدا بعد از محرم 
و صفر در شهرستان های مختلف و یا حتی در 
خارج از کشور »عشق من حامد بهداد« را اجرا 

کنم.
نکته آخر؟

من از کســانی که نمایش »عشــق من حامد 
بهداد« را حتی اگر اجرای افشــین هاشــمی 
و یا شــکرخدا گودرزی را بارها دیده باشــند، 
دعوت می کنم ببینند چــون این اجرا، اجرای 
متفاوتی خواهد بود و مردم دوستش خواهند 
داشت. افشین هاشــمی جمله ای در ابتدای 
متنش دارد و می گوید: نمایش را پیشــکش 
می کند به همه کسانی که بازیگران سینمای 
ایران عاشــقانه دوســت دارند. این روزها در 
فضای مجازی و رسانه ای می بینیم به بازیگران 
کشورمان که عمده آن ها سرمایه های هنری و 
فرهنگی این کشور هســتند و سال های سال 
زحمت کشــیده اند، به دلیل بی اهمیت ترین 
و کوچک ترین چیزها حمله می شــود. ما در 
فضایی هستیم که به لحاظ روانی اجتماع مان 
طوری شــده که خیلــی ناعادالنــه قضاوت 
می کنیم. من از کســانی که عاشقانه بازیگران 
سینمای ایران را دوست دارند دعوت می کنم 
بیایند و نمایــش را ببینند و ما ســعی کنیم 
مقداری با کسانی که برای ما زحمت کشیده اند 
و لحظات خوبی به وجود آورده اند مهربانانه تر 
برخورد کنیم و حرمت را نگه  داریم و آنقدر با 
بی انصافی و تندخویی برخورد نکنیم و آن ها را 
نرنجانیم. به هرحال سرمایه هایی هستند که به 

همین راحتی به دست نمی آیند.

حرمت   بازیگران   را   نگه   داریم
ارسطو خوش رزم :

ساده، فقط ســاعت ها می ایستند که بازیگرها 
از نمایش بیرون بیایند و بتوانند با آن ها عکس 
بگیرند، می بینیم که هنوز هم این قشر وجود 
دارند و به عقیده من نمایش »عشق من حامد 
بهداد« نه تنها االن بلکه سال های سال می تواند 
کارکرد خودش را به لحاظ واقعی در جامعه ما 
داشته باشد به همین خاطر است که من فکر 
می کنم این نمایش هنوز هم می تواند نمایش 

جذابی باشد.
به همین دلیل این ســومین بار هست که در 
تهران به اجرا می رود؟ »عشق من حامد بهداد« 

در شهرستان ها هم اجرا داشته است؟
اطالعی که من دارم بله. سه بار در تهران و در 
شهرســتان ها خیلی زیاد اجرا شده است. در 
تهران سال91 آقای هاشمی در کافه تئاترشهر 
برگزار کردند، ســال پیش هم آقای شکرخدا 
گودرزی اجــرا کردند. آن چیــزی که من با 
افشین هاشمی صحبت کردم می دانم که این 
نمایشنامه در شهرســتان ها همانند اصفهان، 
رشت، مشهد، یزد و همه جا تقریبا اجرا شده زیرا 
نمایشنامه ای است که به لحاظ متریال اجرایی 
به ظاهر نمایش ساده ای است البته من این طور 
فکر می کردم اما وقتی برای به اجرا درآوردنش 
می روی متوجه می شوی چه قدر جزییات دارد 
که باید رعایت شــود و چون نمایشی دو نفره 
است به ظاهر راحت می شود اجرا کرد، اما من 

به سختی اجرایش می کنم.
در این ســال ها که نمایش »عشق من حامد 
بهداد« اجرا رفته است، حامد بهداد چه واکنشی 

نسبت به متن و اجراها نشان داده است؟
برای افتتاح نمایش با حامد صحبت کردم که 
بیاید اما درگیر اکران فیلم آقای میرکریمی بود 
و برای افتتاحیه نرسید. اجرای افشین هاشمی 
را دیده و خیلی هم خوشحال شد که دوباره به 
اجرا می رود، حتی پوستر نمایش را در صفحه  
مجازی اش منتشر کرد و قرار است اواخر این 
هفته این نمایش را ببیند. فکر می کنم حامد 
نمایشنامه را دوست دارد برای این که نمایشنامه 
واقعا جذاب است وقتی برای چنین آدمی نوشته 
می شود. در کل نمایشی است که آدم می تواند 
دوستش داشته باشــد اگر برایش نوشته شده 

باشد.
دو اجرای قبلی که افشــین هاشمی سال91 
و شکرخدا گودرزی در ســال97 اجرا کردند 
نمایشی محیطی بود و در کافه اجرا می شد اما 
نمایش شما در ســالن به اجرا می رود و فضای 
سالن تعداد مخاطبان بیشــتری دارد. دلیل 
تغییر رویه شما در این نمایش برای سبک اجرا 

چه بوده است؟
نمایش در اصل برای ســالن انتظــار تئاتر و 
یا کافه نوشــته شده اســت و ماجرا در چنین 
فضایی می گذرد اما لزوما چنین اتفاقی ضرورت 

اجرای نمایش نیست و ما برای مخاطب تعریف 
می کنیم آن جایــی که نمایــش را می بیند 
کجاست و فرقی نمی کند در سالن هم می شود 
نمایش را اجرا کرد. می خواستم نمایش را در 
کافه تئاترشــهر اجرا کنم که مشکالتی وجود 
داشت و االن دوست ندارم راجع به آن صحبت 
کنم اما بعدا در موردش صحبت می کنم چون 
روند بسیار اشتباهی است که تئاترشهر برای 
نمایش هایی که در آنجــا بخواهند اجرا کنند 
را پی می گیرد. من منصرف شــدم و یکی دو 
جای دیگر به لحاظ کافه انتخاب کردم، برای 
مثال مجموعه پردیس شهرزاد را صحبت کردم 
که به لحاظ زمانی خیلــی به اجرا نمی خورد و 
تصمیم گرفتم در ســالن به اجرا ببرم. ضمن 
این که افشین هاشمی زمانی که این نمایشنامه 
را اجرا کرده است هشــتاد اجرا در کافه اصلی 
تئاترشهر انجام داده که تقریبا 10هزار تماشاگر 
داشته یعنی نمایش جزو نمایش های پربیننده 
مخصوصا در ســال91 بوده است. در شب اول 
نمایش به طور کامل بلیت ها فروخته شــد. با 
توجه به این رویه که این روزها خیلی ها سایت 
را می بندند اما من این کار را نکردم و من حتی 
یک نفر مهمان هم دعوت نکرده بودم و تماما 
مردم بودند و کسانی که از سایت بلیت خریدری 
کرده بودند. در پیام هایی که در فضای مجازی 
و بعد از اجرا به من دادند متوجه شدم تماشاگر 


