
تئاتر
یکشنبه 27 مرداد 1398/ شماره 1176

در خالصــه نمایش »گریزلی« آمده اســت؛ من 
نمی خوام فراموش بشم، همه پل های پشت سرمو 
خراب کردم تا اینجا باشــم. نمی خــوام یه کاری 
بکنم و از یاد همه برم. شــاید این آخرین تالش 
من باشــه... »گریزلی« با بازی مهدی حسینی نیا 
یک تئاتر مونولوگ است و تهیه کننده آن سجاد 
افشــاریان اســت. این نمایش به نویســندگی و 
کارگردانی مهدی زندیه است که در گفت وگویی 
که داشــتیم از اولین تجربــه کارگردانی خود و 
از نمایــش می گوید کــه در ادامــه می خوانید.

دالرام صادقی

گفت و گو

مهدی زندیه؛ کارگردان نمایش »گریزلی«  در گفت  وگو با »صبا« :

درسینما وتئاتر رویا نداریم 

عالوه بــر کارگردانی نمایش »گریزلی« نویســنده آن نیز 
هستید؛ درباره شکل گیری ایده و تصمیم برای نمایش دادن 

آن توضیح دهید.
خیلی از این اتفاقاتی که در متن می افتد براساس واقعیت 
است. بخشــی از آن واقعیت زندگی بازیگر نمایش مهدی 
حســینی نیا و بخشــی دیگر برگرفته از زندگی اطرافیان 
است. متن نمایش را در طی ســه سالی که نوشته ام دست 
نزدم و همیشه دوستش داشتم اما می ترسیدم که آن را کار 
کنم. یعنی ترس عمومی این کــه یک بازیگر روی صحنه و 
سلبریتی نیست. امسال با کمک سجاد افشاریان که خیلی 
به من لطف داشــت تصمیم گرفتیم این کار را انجام دهیم 
و خیلی  ها مقاومت می کردند و می گفتند در این شــرایط 
کار نکن، طبیعی هم هست چون تماشاگر امروزمان با این 
وضعیت اقتصادی مثل این که عالقه ای به هزینه کردن برای 
یک تئاتر کم بازیگر ندارد و من ایــن عملکرد را در فروش 
روزانه نمایش خودمان می بینم. به هرحال تصمیم این بود 

که کارم را با این نمایش شروع کنم.
از نظر شما مخاطبان ایرانی کمتر به دیدن نمایش مونولوگ 

نسبت به نمایشی که چند بازیگر دارد، می روند؟
 خیر؛ طبیعتا به دیدن مونولوگ می روند اما مونولوگ هایی 
که حضور یک ســلبریتی یا چهره معــروف تلویزیونی یا 
ســینمایی که در آن باشد. از این دســت کارها که چهره 
حضور نداشته باشد کمتر به دیدنش می روند. برای یک کار 
مونولوگ براساس ساختار ســالن شهرزاد نمی توانستیم از 
یک قیمتی برای قیمت  گذاری اثر پایین تر بیاییم اما باز ما 
با تمام زوری که داشتیم جنگیدیم که قیمت را پایین تر از 
حالت عادی بیاوریم و یک بحثی که من با آن ها داشتم این 
بود که توان مردم پایین آمده که بخواهند بلیت را خریداری 
کنند. با تمام مخالفتی که با من داشــتند و هر روز هم این 
ســرکوفت را به من می زنند که برای ما ضــرر زدی، اما ما 
ایســتادیم و ضرر مالی اش برایم اهمیتی ندارد خداراشکر 
تا به حال بازخورد خوب داشــتیم اما آن میزانی که ما فکر 

می کردیم از این اثر بازدید نشد.

چرا برای اجرای نمایش »گریزلی« ســالن خصوصی را که 
هزینه های بیشــتری را می طلبد، انتخاب کردید و تصمیم 
نگرفتید در یک سالن دولتی با هزینه های کمتر کار را اجرا 

ببرید؟
ســالن دولتی گرفتاری های خــودش و نوبت های اجرای 

طوالنــی را دارد. برای مثال شــاید اتفاقی بیفتد ســالن 
چهارسو و یا سایه تئاتر شــهر مثال یک گروهی اجرا برود و 
آن گروه به اجرا نرسد و دنبال جایگزین سریع بگردند اما در 
حالت عادی باید وقت گرفته شود و به جلسه و شورا برود و 
ببینند آیا صالحیت دارد یا خیر. سالن های دولتی دیگری 
مثال مولوی هست که بیشــتر مربوط به تئاتر دانشجویی 
است و فکر می کنم به من حداقل چهار سال پس از فراغت 
ازتحصیلم هم تعلق نمی گیرد، دیگری هم ایران شهر است 
که مناسباتش شبیه شهرزاد است. اجرا دادن، نوبت اجرای 
طوالنی حداقل یک الی دو سال و بعدش نیاز به چهره های 

سرشناس برای پر کردن سالن و اجرا رفتن دارد.
با توجه به صحبت هایی که کردید، موقع نگارش »گریزلی« 

مهدی حسینی نیا به شما کمک می کردند؟
من با مهدی حسینی نیا تقریبا 10ســال است که دوست 
هستیم حاال به واسطه یک اختالف سنی که داریم اما باهم 
دوستیم و در این 10 ســال مراوده و رفت وآمدهایی که با 
یکدیگر داشــتیم ماحصل همه آن ها این نمایش می شود 

و ایشان در جریان نوشــتن بودند نه به این عنوان که مثال 
تغییراتی در متن ایجاد شود بلکه در مشاوره دادن و جابه جا 

کردن صحنه ها و دیالوگ ها خیلی کمکم کرد.
اسم هر اثری معرفی کننده همان اثر است، برای مخاطبان 

تئاتر بفرمایید که چرا اسم »گریزلی« را انتخاب کردید؟

در ابتدا اسم دیگری داشــت که در متن هم تکرار می شد 
با عنوان »من فقــط یک دقیقــه وقت می خــوام« اما با 
صحبت هایی که با گروه کردیم اســم »گریزلی« را برایش 
انتخاب کردیــم و یکــی از مهم تریــن ویژگی هایش این 
سخت کوشی در عین خونسردی؛ یک  درندگی دارد و این 
خیلی به کاراکتر مهدی حسینی نیا در »گریزلی« نزدیک 
اســت. درواقع جنگجویی و جنگندگی وجود دارد و از بعد 
دیگرش این بود که کاراکتر اصلی مــا فکر می کند خرس 
برلین، خرس ســیاه نیســت و »گریزلی« است و سودای 

دریافت این جایزه را دارد.
»گریزلی« در سبک زندگینامه است و این سبک در ایران 
در سینما و چه در تئاتر خیلی کم کار می شود؛ شما که سراغ 
چنین ســبکی برای کار رفتید، فکر می کنید تا چه اندازه 

موفق بوده اید؟
من در جایگاهی نیســتم که دربــاره موفقیت کارم نظری 
بدهم به واسطه این که هر کاری انجام دهم و هر چقدر درباره 
موفقیت کار بگویم این مخاطب است که مشخص می کند 

موفق بوده یا نبوده است و من بازخوردهایی که از اطرافیان 
و کسانی که آمده اند نمایش را دیدند و چه کسانی که آشنا 
هستند و یا من نمی شناســم اغلب خیلی مثبت به این اثر 
نگاه می کردند. در قسمت های روابط عاطفی هم ذات پنداری 
زیادی بین مخاطب و اثر اتفاق می افتاد و من این را به فال 
نیک می گیرم یعنی صددرصد نه اما کارم را درســت انجام 
دادم. در مورد این که بیوگرافی در ایــران اتفاق نمی افتاد 
واقعیتش حق می دهم. من همیشه صحبتی که با دوستانم 
می کنم این است که ما در سینما و تئاترمان رویا نداریم و 
این رویا و سوپراستارهایی که ســال های پیش در سینما 
دهه60 و 70 داشتیم االن دیگر نیستند و تبدیل به یک درام 
خانوادگی شده اند. من سعی کردم قسمت بیوگرافی نمایش 
را با یک رویایی که کاراکتر اصلی کار دارد باهم ترکیب کنم 
و بتوانم یک اثر متفاوت یعنی بیوگرافی و رویاپردازی را به 

مخاطب بدهم، چیزی که شاید ما کمتر می بینیم.
 نظرهایی که تماشــاگرها از »گریزلی« گفته بودند خیلی 
مثبت بود و نمایش را دوســت داشــتند؛ از نظر خودتان 

تاکنون استقبال چطور بوده است؟
این که لطف مخاطبان را نشان می دهد. بحثم اصال نمایش 
خودم نیســت به هرحال مــن به واســطه کاری که انجام 
 می دهم صفحه زیرگروه های دیگر را بررسی می کنم ببینم 
بازخوردهای نمایش آن ها چطور بوده است. در حال حاضر 
کار خوب و بد زیاد تعریفی ندارد که بگوییم این کار خوب 
است زیاد می فروشــد و یا این کار چند می فروشد. اوضاع 
تئاترمان زیاد خوب نیســت یعنی تئاتر در سبد خانواده ها 
نیست حاال چه هزینه اش زیاد باشد و چه کم باشد. طبیعتا 
اگر قرار باشد انتخابی صورت بگیرد که واقعا می تواند محترم 
باشد و برای من حداقل محترم است این است که ترجیح 
می دهند یک آدمی کــه با آن هم ذات پنداری بیشــتری 
می کنند و شناخته شــده تر اســت و حضــورش می تواند 
مخاطب را دلگرم کند، عکسی یادگاری گرفته شود و یک 
شــب خوب را رقم بزند به دیدن آن نمایش ها بروند و فکر 
می کنم کلیت این است که اوضاع تئاتر خوب نیست و بعد 
اقتصادی بســیار تاثیرگذار اســت. با این که من جنگیدم 

قیمت بلیت را متعادل بگذارم.
برای مخاطبان تئاتر اگر حرف آخری مانده، بفرمایید؟

امیدوارم اگر کسی برای تئاتر مستقل چه من، چه کارهای 
دیگر دوستانم، قرار است وقت بگذارد و هزینه ای صرف کند 
به دیدن این نمایش ها برود. فکر می کنم نسل بعدی تئاتر 
را همین آدم های جوان تشکیل می دهند اما سلبریتی ها با 
تمام موفقیت ها و فروش هایی که دارند مهمان یکی دو روز 

هستند.


