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د ر جست    و  جوی
 عشق  های   از  دست   رفته   !

نمایشنامه »مرغ دریایی« یکی از شخصی ترین آثار چخوف است و در عین حال نقطه عطفی در 
زندگی او به شمار می رود و قطعاً بهترین و مشهورترین نمایشنامه این داستان نویس چیره دست 
روس نیز هست. کیومرث مرادی با اقتباس از این اثر مشــهور، نمایشنامه »مرغ دریایی من« را 
نوشته و کارگردانی کرده اســت و با بازی شبنم مقدمی، امیرحســین فتحی، زهرا بهروزمنش، 
رضا داودوندی، پانته آ قدیریان، وحید رزاقی، آرمیتا فروزنده، محمد مســگری، محیا صدرزاده، 
محمد حبیبی، بهزاد خلج در سالن استاد سمندریان تماشــاخانه ایران شهر روی صحنه است. 
با کیومرث مــرادی در مورد این تجربه تازه اش گفت وگویی داشــتیم کــه در ادامه می خوانید.

فاطمه رستمی

گفت وگو

کیومرث مرادی؛ کارگردان »مرغ دریایی من« 

شــما نمایش »مرغ دریایی من« را براســاس اثر 
معروفی از چخوف با نام »مرغ دریایی« نوشته اید. 
فکر می کنید چقدر الزم اســت تماشاگری که اثر 
شــما را می بیند با متن اصلی آشنا باشد و نمایش 
نسبت به نوشته چخوف، چقدر استقالل و تازگی در 

وجوه برخوردار است؟
بخش زیادی از تماشــاگران ما افرادی هستند که 
آثاری مثل »مرغ دریایی« چخوف و... را نخوانده اند 
و من سعی کردم قصه را به صورتی روایت کنم که 
مخاطب عادی نیازی به دانستن متن اصلی نداشته 
باشــد. بخش مهمی از تئاتر تحقیق و پژوهش در 
حوزه اثری اســت که قرار است تولید شود. یکی از 
کارهایی که کارگردانان بزرگ انجام می دهند و من 
امیدوارم به این درجه برسم، نگاه دقیق و اجمالی 
به آثار بزرگ و ماندگار اســت که در تاریخ تئاتر از 
اهمیت زیــادی برخوردار هســتند. ضمن این که 
این مقوله همراه می شــود با نگاه و دید هنرمند به 
آن آثار شاخص. شــاید در تمام دنیا در طول سال 
هزاران نمایش با عنوان »مرغ دریایی« اجرا شود و 
هرکس براساس فکر، فلسفه، منظر جامعه شناختی 
و فضایی که در آن زیســت می کند به اثر برخورد 
می کند. فکــر می کنم یکی از مهم ترین مســائلی 
که شاهد دســت و پا زدن جامعه در مواجهه با آن 
هستیم، یافتن خوشــبختی و عشق است، اتفاقا به 
همین دلیل ســراغ چنین متنی برای اجرا رفتم. 
نیازها در زندگی اجتماعی، هنری و سیاسی هنرمند 
او را به این نقطه می رساند که به سمت آثار هنری 
برود. این نوع تئاتر می خواهد با اشــتراک  گذاری 
دغدغه های جامعه، شــکل دیگری از رابطه را بین 

تماشاگر و اثر هنری و خودش ایجاد کند.
شما جزو آن دسته از هنرمندانی هستید که در خلق 
آثار هنری تان به هم سویی آن با شرایط روز اجتماع 

توجه دارید؟
دقیقا همین طور اســت و همه بزرگانی که من از 
آن ها درس یاد گرفتم مثل بهرام بیضایی، محمود 
دولت آبادی، جمال میرصادقی، هوشنگ آزادی ور، 
رکن الدین خســروی و... همین نکته را به من یاد 
دادند و معتقد بودند هنرمنــد باید در هر مقطعی 
از کارش نگاه تاثیرگذار داشــته باشد و پژوهشی 
عمل کند. یکی از مهم تریــن ویژگی های هنرمند 
تاثیرگذاشتن بر اجتماع و جریان های جامعه است. 
من همیشه دوســت داشــته ام به این مهم دست 
پیدا کنم و تالش می کنم در آثار انتخابی و هر چه 
می نویسم در این بخش بندی قرار بگیرند. تئاتر از 
نگاه من صرفا تفنن و ســرگرمی نیســت البته که 
بخشی از آن تفریح اســت، اما بخش مهم تر آن با 
ادبیات، فلسفه، علوم اجتماعی، تاریخ هنر و... سر و 
کار دارد. تئاتر می تواند مخاطبانش را عمیقاً تحت 
تاثیر قرار دهد و پیشــنهاد چشمی و گوشی خوبی 
داشته باشد؛ منظورم ارایه چیزهای تازه و متفاوت به 
مخاطب است. در نمایش »مرغ دریایی من« همین 
هدف را دنبال می کنــم و وقتی تصمیم گرفتم این 
نمایش را به صحنه ببرم یکی از سواالتی که ذهن 
خودم را درگیر کرد همین بود که چــرا این اثر را 
انتخاب کردم؟ در بخشی از نمایش گفته می شود ما 

انسان هایی هستیم نابود! ما خراب شده ایم، ما گم 
شده ایم. من هم فکر می کنم واقعاً انسان معاصر گم 

شده است.
در نمایشــنامه »مــرغ دریایی« آنتــوان چخوف 
محوریــت اصلــی پوچــی، روزمرگی و عشــق و 
ناکامی های آن اســت. شــما فکر می کنید چنین 
دغدغه هایی در جامعه امروز ما چقدر همه گیر شده 

و در نمایش شما چه جایگاهی داشته است؟
فکــر می کنــم بیــش از روزمرگی، عشــق ها و 
ناکامی های عاشــقانه برای من پررنگ تر اســت. 
همین دغدغه در »مرغ دریایی من« و در نوشــته 
اصلی چخوف وجود دارد و نشان می دهد که انسان 
چقدر موجود تنهایی است! آنچه پس از چهار سال 
تحقیق برای من روشن شد این بود که می گفتند 
این نمایشــنامه آنتــوان چخوف کامل نیســت و 
همیشه فکر می کردم چرا چنین چیزی می گویند 
و چرا وقتی استانیسالوسکی برای اولین بار این اثر 
را به صحنه برد، با شکست مواجه شد؟ او بار دوم در 
اجرا به موفقیتی نسبی دست پیدا کرد، اما می گفت 
این نمایشنامه باید دوباره نوشــته شود. در مسیر 
تحقیقاتم فهمیدم که چخوف تحت تاثیر »هملت« 
نوشته شکســپیر، نمایشــنامه »مرغ دریایی« را 
نوشته اســت. طبیعتا تحقیق بیشــتری کردم و 
تفاوت ها و تشــابهات را در نظر داشتم و خاطراتی 
که استانیسالوسکی نوشته بود را خواندم تا کشف 
کنم قرار بوده چه اتفاقی در اثر رخ بدهد. بیشتر به 
فقدان های دراماتیک متن توجه کردم و بیشتر روی 

آن متمرکز شدم.
شــما باتوجه به ســابقه تدریس در حوزه تئاتر و 
بازیگــری، چقــدر از این افــراد و شــاگردانتان 
در نمایش هایی کــه به صحنه می برید اســتفاده 
می کنید و آن ها را در کنار چهره های مطرحی که در 

نمایش تان بازی می کنند قرار می دهید؟
شاید نظر من نسبت به این مقوله با دیگران تفاوت 
داشــته باشــد. همه افرادی که در تئاتر فعالیت 
می کنند دوستان عزیز من هستند و برخی از آن ها 
هم کالسی هایم بودند که امروز اســتاد شده اند و 
بعدها هم این افتخار را داشتم که در دانشگاه آزاد 
یا در موسســات مختلف مثل »کارنامه«، »امین 
تارخ«، »بامداد« و... شاگردانی داشته باشم که حاال 
همکاران من شــده اند. دوست ندارم افرادی که در 
حوزه تئاتر هســتند را تقسیم بندی کنم و به نظرم 
همه آن ها زحمت می کشند و جایگاه خودشان را 
دارند. برخی از چهره های نمایــش »مرغ دریایی 
من« با این که جوان هستند در سریال ها و فیلم های 
ســینمایی خوبی بازی کرده اند و تجربــه دارند. 
اگر به گذشــته هم نگاه کنید می بینید که من در 
مسیر کارم همیشه نسبت به حضور افراد تازه کار و 
حرفه ای در آثارم توجه ویژه دارم و براساس اقتضای 
شــخصیت نمایش، افراد را برای همکاری دعوت 
می کنم و این افتخار را داشــته ام کــه از بازیگران 
مطرح تا بازیگران جوان در کارم حضور پیدا کنند. 
کمپانی تئاتر »امید ایران« همیشــه ســعی کرده 
خیلی تخصصی به حوزه تئاتر توجه داشــته باشد 
و دغدغه منــد عمل کند. ما همیشــه تمرین های 

بلندمدت می کنیم و معتقدم باید دسته جمعی به 
نتیجه دلخواه برســیم و تئاتر هنری کاماًل گروهی 
است و انفرادی نمی توان کار کرد. همه اعضای یک 
گروه از طراحان و افراد پشــت صحنه تا کسانی که 
روی صحنه بازی می کنند و دیده می شوند، تالش 
می کنند نتیجه کار خــوب از آب دربیاید. بنابراین 
مجموعه ای از افراد یک نمایش فارغ از اسم و رسم، 
کســانی هســتند که من بر مبنای نیاز دراماتیک 
نمایش آن ها را انتخاب می کنم و باعث افتخار است 

که باهم همکاری می کنیم.
با توجه به ســال ها تجربــه کارگردانــی یکی از 
ویژگی های کاری شما این است که هدایت شدن 
بازیگران تان به خوبی در آثارتان ملموس اســت و 
وقتی نمایشی از شــما روی صحنه می رود حضور 
کارگردان و تخصص او را به خوبی می توان فهمید. 
آیا این ویژگی و شــیوه هدایت بازیگران برآمده از 

معلم بودن شماست؟
فکر می کنم بخشــی زیادی از این ویژگی که شما 
عنوان کردید تحت تاثیر ســال ها معلمی در حوزه 
بازیگری اســت. فکر می کنم حدود 24سال است 
بازیگری درس می دهم و خیلی خوشحالم بسیاری 
از هنرمندانی که در حوزه بازیگری در تئاتر و سینما 
مشغول هســتند روزی فصل مشــترکی را باهم 
گذرانده ایم. اگر کارگردانی بتواند همکاری دقیقی 
با بازیگرانش داشته باشــد این ویژگی او تبدیل به 
نکته بسیار مثبتی در عملکردش می شود. درنهایت 
باید یادمان باشد بازیگر، سلطان صحنه است و وقتی 
نمایش آغاز می شود کارگردان کنار می رود و مهم 
اســت که دقیقاً آنچه در تمرینات به دست آمده را 
نمایش دهند. تئاتر هنر بسیار جدی و دشوار است 
به این دلیل که با روح و جان انسان ارتباط دارد و او 
را درگیر می کند بنابراین باید خیلی مرارت کشید 
و تالش کرد تا به نقطه مورد نظر رسید. اصوالً رابطه 
بازیگر و کارگردان مثل آیین است؛ آیینی که باید 
به صورت مشترک انجام شود، از نقطه شروع به پایان 
برسند و مسیر درست طی شود تا اثری متفاوت هم 

به وجود بیاید.
با توجه به این که شــما از »مرغ دریایی« اقتباسی 
انجام داده اید، چرا نام اقتبــاس خودتان را »مرغ 
دریایی من« گذاشــتید و حاال که اثر به استقالل و 
هویت جدید دست پیدا کرده، عنوان تازه ای برایش 

انتخاب نکردید تا بیشتر تازگی آن احساس شود؟
لزومی نمی دیدم که چنیــن کاری را انجام دهم و 
برایم مهم بود همه کســانی که مخاطب نمایشم 
می شوند بدانند این اثر براســاس »مرغ دریایی« 
نوشــته آنتوان چخوف نوشته شــده است. در آثار 
کارگردانــان بــزرگ از این نوع کارها زیاد اســت 
و من هم وقتی »هملت« نوشــته شکســپیر را با 
همین شیوه و به صورت اقتباســی اجرا کردم اسم 
»هملت، تهران2017« را برایــش انتخاب کردم. 
»مرغ دریایی« را نمی تــوان تغییر داد و حیف بود 
که اسمش را عوض کنم، بنابراین پسوندی در ادامه 
این اسم گذاشتم تا فقط نشــان بدهم که این اثر، 

اقتباسی است.

از این نمایش به »صبا« می گوید

انسان چقدر موجود تنهایی است!


