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۶

فرهنگی

نمایش ویژه «سازدهنی» در سینما فرهنگ

م «سازدهنی» از آثار امیرنادری در سالن اختصاصی هنروتجربه در سینما فرهنگ
فیل 
به نمایش در میآیند .روز جمعه  ۲۵خرداد و در ساعت  ۲۴فیلم «ساز دهنی» در سینما
فرهنگ اکران میشود .به گزارش هنروتجربه ،این کارگردان برجسته سینما فیلم «ساز
دهنی»را در سال  ۱۳۵۲ساخت .فیلمی که موفق شد مدال طالی شهر جیفونی و جایزه
گریفون برنزی یادبود دومنیکو مکولی را از آن خود کند.

یادداشت

خوشا راهی که
پایانش تو باشی
داریوش نصیری کارگردان

هنر به عقیده اکثر اندیشــمندان و صاحبنظران
زبان مشترک تمام انسانها و امانت ویژه خداوند به
انسان است .هر هنری ابزاری برای ابراز و بروز خود
دارد و هنر نمایش و تئاتر نیز از این امر مستثنی
نیست .به عبارتی میتوان حرکت و بیان بدنی را
یکی از ارکان مهم این هنر و جزو یکی از مهمترین
ابزارهای بازیگری دانست .نگاه اول :حرکت یکی از
ضروریات زندگی بشری و از مشخصههای طبیعت
اســت و جهان پیرامون ما و خود ما نیز بهعنوان
جزئی از این طبیعت دائم در حال حرکت هستیم
و تحمیل یک وضعیت ثابت برایمان دشوار است.
حرکت بر پایه حافظه و تجربه شــکل میگیرد و
هنرمندان از دیرباز عالقه مند به بیان و ثبت حرکت
در آثارشان بودند و این امر به شیوههای مختلف در
آثار هنری به چشم میخورد .نمایش قرآنی «مرا
به نام خودم بخوان» به کارگردانی زهرا اسالمپناه
براســاس آیاتی از سوره مبارکه بقره و چند سوره
مکمل دیگر همچون رعد و نساء مبتنی بر حرکت،
فرم و بیان بدنی با همراهی موسیقی اجرا میشود.
این نمایش فرمالیستی که توسط گروه جوانی از
دانشجویان و دانشآموختگان رشته بازیگری تهیه
شــده ،نزدیک به  9ماه پروســه آمادهسازی آن با
مدتزمان  50دقیقه ،از پیشتولید و تمرینات تا
اجرا روی صحنه به طول انجامیده است.
نگاه دوم :از دمیدهشدن روح خداوند بر کالبد جسم
خاکی ،انسان اشرف مخلوقات خلق میشود .تمام
مالئک باید طبق فرمان الهی به انســان تعظیم و
احترام کنند ،همــه اطاعت میکنند جز ابلیس.
ســرپیچی او همزمان با اخراجش از درگاه الهی،
ســرآغاز کینهای ازلی ابدی با انسان و فریب او تا
پایان جهان هستی اســت؛ انسانی که هر لحظه
غفلت از پروردگار ،امکان سقوط و در آغوشگرفتن
شــیطان را دارد .هر چقدر از فطــرت الهی دور
میشود ،همآنقدر تاریک و نادانتر میشود و هر
چقدر به خداوند نزدیکتر میشــود و او را بیشتر
یاد میکند ،شیطان شکست بیشتری میخورد و
در حقیقت این پایان ماجراســت .این اثر در اجرا

الیههایی از عمق نگاه شــیطان به جایگاه انسان
در عرش کبریایی ،حســادت ،افسارگسیختگی
و چهره پلید ابلیس در تخریب انســان را نشــان
میدهد و فراینــد تبدیل یک مفهوم ذهنی را به
یک مفهوم عینی مبدل میسازد اما این سوال نیز
مطرح میشود که وقتی خدا کامل است و از روح
باریتعالی در کالبد انسان دمیده شده ،پس چطور
شیطان در تار و پود بشر رخنه میکند؟ جهان ما
جهانی دوقطبی است و جمع اضداد ،نیکی و بدی،
خیر و شر ،خداوند و شیطان .در حقیقت پروردگار
را میتــوان در دگرگونیهای طبیعت و اضداد آن
مشــاهده کرد و وجود شیطان ،عظمت و حضور
خداوند را بیش از پیش نشــان میدهد .از نگاهی
دیگر ،بشر با خطاهایش ابلیس را به وجود میآورد،
وگرنه شــیطان به انسان پیشنهاد میدهد و او را
وسوسه میکند .این ما هستیم که آن را میپذیریم.
این نمایش در نهایت صداقت و زیباییشناختی در
تبیین اصل زیر نســبت به خالق است :مرا به نام
خودم بخوان .خودم یعنی خدا ،یعنی خود آ ،یعنی:
«و قال ربکم ادعونی استجب لکم »...به این معنا که
«و پروردگارتان فرمود مرا بخوانید تا شما را اجابت
کنم /»...سوره مبارکه غافر ،آیه .60
نگاه سوم :در این اثر نمایشی توجه به بدن بازیگر
و ارزشهای انعطافپذیری بدن بازیگر در شناخت
حرکت و فرم ،ساخت فیگور و ژست بسیار آگاهانه
طراحی شــده .بازیگران نهایت تالش خود را در
اجرای صحیح نمایش روی صحنه انجام میدهند و
همگی در خدمت نمایشاند .کارگردانی و طراحی و
چیدمان عناصر در صحنه بسیار کاربردی و در عین
حال هوشمندانه است .انتخاب موسیقی مناسب در
کنارهارمونی حرکت و بدن بازیگران ،فضاسازی و
ایجاد تصاویر متنوع در جریان نمایش با کمترین
امکانات صحنه و دکور ،نورپردازی هوشمندانه در
کنار طراحی لباس و ریتم مناسب اجرای نمایش و
زمان محدود اثر ( 50دقیقه) در جذابیت و بازخورد
آن نقش بسزایی ایفا میکند.این نمایش جزو آثار
بســیار معدودی است که اینروزها در ماه مبارک
رمضان با مضامین قرآنی در سالن مهر حوزه هنری
ساعت  18:30روی صحنه میرود و در آخر ،این
اثر دانشجویی ،همانند خود دانشجوست؛ شریف،
بزرگ ،قابلتامل ،در بضاعت خود حتی نمایشــی
فاخر؛ اما هنوز تشنهیادگیری ،ممارست و تمرین.

موسیقی

با کت و شلوار شیک نمیشود پیراهن پاره پوشید!

بردیــا کیــارس معتقد
اســت ،بهتر بود هزینهای
که صرف ســاخت سرود
تیم ملی فوتبال ایران در
جامجهانی  ۲۰۱۸روسیه
توسط ارکستر سمفونیک
تهــران و ارکســتر ملی
ایران و اجــرای منتخب
این دو ارکســتر در روسیه میشود ،صرف بهتر
شــدن وضعیت ارکسترها میشــد .این نوازنده
و رهبر ارکســتر در این زمینــه اظهار کرد :این
حرکت خوبی اســت ،اما بودجــهای که صرف
این کار میشود میتوانســت صرف بهتر شدن
شــرایط ارکســترها شــود .بهعنوان مثال ،باید
ســازهای ارکستر ســمفونیک را نو کنیم ،تمام
سازهای آن ،بهویژه ســازهای کنترباس خیلی

قدیمــی هســتند .دیگر
کار این ســازها از تعمیر
گذشــته و باید ســازهای
جدید خریــداری کرد .به
گزارش ایسنا ،رهبر سابق
ارکستر موسیقی ملی ایران
که آهنگسازی فیلمهایی
مانند ارغوان ،خواب لیال،
خدا نزدیک است ،زن بدلی ،اسپاگتی در هشت
دقیقه و شکوفههای سنگی را در کارنامه هنری
خود دارد در ادامه بیان کرد :اگر همه چیز درست
و ســرجای خودش بــود ،از این حرکتها کیف
میکردیم اما االن مانند این اســت که با کت و
شلوار شیک ،پیراهن پاره بپوشیم .کاش به فکر
پایه و اساس باشــند؛ نه اینکه افتخار کنند که
ارکسترها را به اینجا و آنجا بردند.

آفتاب یزد – گروه فرهنگی :این روزها اگر به پردیس
تئاتر شهرزاد سر بزنید ،شاهد نمایش جذاب و موفق
«تلهموش» خواهید بود به کارگردانی سیاوش اسد
و تهیهکنندگی لیال اسماعیلی .این نمایش که مانند
دیگر آثار اسد ،در ژانر وحشت تولید شده ،بر مبنای
داستانی به همین نام نوشته آگاتا کریستی ،بازنویسی
و تولید شده است .نکته قابلتوجه نمایش اینکه در
«تلهموش» بازیگرانی همچون ســحر نظامدوست،
اردالن شــجاعکاوه و عمار تفتی از سینما به تئاتر
دعوت شدهاند و بنا بر نظر کارگردان و تماشاگران،
توانستهاند بازیهای درخشان و تحسینبرانگیزی
ارائه بکنند .سیاوش اسد از دانشآموختگان مکتب
حمید ســمندریان است که سالهاست تئاتر و به
ویژه تئاتر ژانر وحشت را در شکل حرفهای آغاز کرده
و ادامه میدهد .به بهانه اســتقبال مخاطبان از این
نمایش ،پای حرفهای سیاوش اسد نشستیم و با
او در حالوهوای تئاتر «تلهموش» گفتوگو کردیم.
آقای اسد ،گویا نمایشنامه شما یک اقتباس
ادبی از نوشــتههای آگاتا کریستی است .متن
اصلی ،نمایشنامه بود یا رمان؟
بلــه ،متن اصلــی در واقع یکــی از رمانهای این
نویســنده بود .البته یک نمایشنامه نصفهنیمه به
دستم رسیده بود اما من ک ً
ال هر بار که نمایشنامهای
به دستم میرسد ،شروع میکنم به بازنویسیکردن
آن .عادت ندارم متنی را کــه کارگردانی میکنم،
عین همان را از اول تا آخر اجرا بکنم.همیشــه یک
بار متن را میخوانم .وقتی تما ِم مغ ِز نمایشنامه در
ذهنم رفت ،شــروع میکنم به بازنویسیکردن بر
مبنــای آنچه که میخواهم اتفــاق را رقم بزنم .در
مورد «تلهموش» باید گفت این یک تئاتر نیســت،
بلکه سینماتئاتر است! یا حتی میتوان گفت تلهتئاتر.
وقتی دوربین بهکاریم ،میتوانیم یک تلهتئاتر ببینیم.
تمام قابهایی که من بستم ،دکوپاژ شده است .به
خصوص که دارم با بازیگران تلویزیون و سینما کار
میکنم و آنها کام ً
ال دوربین را میشناختند و وقتی
میگفتم االن ا ُ ِورشــولدر یا کلوزآپ شماست ،ا َ ِ
کت
مناسب آن را انجام میدادند.
پس در واقع میتــوان گفت مخاطب در
مواجهه با اثر شما ،یک تلهتئاتر زنده میبیند!
بله ،دقیقاً همینطور است .خیلی خوشحالم از اینکه
نمایش ما آنقدر مخاطب را به خود جذب کرده که
مــدام در صفحات مجازی و تبلیغاتی نمایش به ما
پیام میدهند و میگویند «ما ابتدا سعی میکردیم
بــازیِ بازیگران را ببینیم اما از دقیقــهی  50وارد
متن میشویم و داستان را دنبال میکنیم .دیگر به
عملکرد بازیگران دقت نمیکنیم که تپق زد یا نه ،یا
میزانسنش را درســت رفت یا نه» ،یعنی به قدری
در جریان و سیر نمایش قرار میگیرند که با وجود
تعلیقهایی که در نمایش گذاشتم و اتفاقهایی که
رقم زدم ،وقتی به یک صحنه شــلیک میرســند،
تصور میکنند نمایش تمام شد .حتی نو ِر تماشاگر
که روشن میشــود ،او منتظر و سردرگم مانده که
آیا نمایش به پایان رسیده یا ادامه دارد .کام ً
ال مثل
نمایش «مر ِد بالشی» که بازنویسی کرده بودم.
کاربرد تکنیکها و تاثیرپذیری نمایشهای
شما از مدیوم سینما و تلویزیون ،از کجا ناشی
میشود؟
مــن در نمایشهایــم خیلــی وامگرفتــه از
فیلمهایهالیوودی هستم .نمایشهای بعدیام را
هم با عناوین «جمجهای در کانامارا» و «سه شب با
مادوکس» با همین شیوه پیش میبرم و متن آنها را
سینماییمینویسم.
یکی از مهمترین معضالتی که این روزها
فضای تئاتر ما با آن مواجه است ،کمبو ِد متنها
یا نمایشنامههای خوب است .بسیاری از منتقدان
و هنرمندان ِگلهمندند که دیگر کســی سرا ِغ
نمایشــنامههای موجود و آشنا نمیرود و اغلب
کارگردانها به اقتباسهای ادبی رو آوردهاند یا
ِ
سروقت فیلمهای سینمایی میروند و
مثل شما
آنها را به مدیوم تئاتر تبدیل میکنند .به نظرتان

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

گفتوگوی آفتاب یزد با سیاوش اسد
کارگردان نمایش «تلهموش»

خصوصیسازی
معضلتئاتر است
این رویداد ،میتواند به ِ
روند جریان تئاتر کشور
کمکی بکند یا بیشــتر ضعفی است در ادبیات
نمایشیما؟
ببینید ،االن در کشــور نمایشــنامههای قوی زیاد
است و ما نمایشنامهنویسهای خیلی خوبی داریم
که مشــغول کار هستند .منتهی بستگی به ژانری
دارد کــه یک کارگــردان در آن کار میکند .خب
ِ
سمت
ژانر من ،ژانر ایرانی نیســت .هرچقدر هم به
متنهای ایرانی بروم ،باز نمایشنامههایم را کالسیک
مینویسم ،چون من دانشآموختهی کسی هستم
که با «برشت» کار میکرد! استاد سمندریان ،یک
کارگردان خارجیکار بود و به نظرم نمایشنامههای
ِ
کالسیک را به شکل گستردهای وارد تئاتر کرد .تئات ِر
مدیون تئات ِر حمید سمندریان است.
خارجی ایران،
ِ
ِ
به همین خاطر ،من به آن سمتوســو نرفتم که از
متون نمایشنامهنویسان خوب کشورم کار بکنم ،ولی
فکر نمیکنم نمایشــنامههای بدی موجود باشند.
کارگردان باید بداند با چه نمایشنامهای روبهروست.
استاد ســمندریان حرف قشنگی میزد .میگفت
«نمایشنامه یکسری متن و کلمه است .باید ببینید
شما قفلهای زی ِر متن را چگونه میتوانید باز بکنید.
هر نمایشنامهای یک شاهکلید دارد .شما نمیتوانید
گروتسک را طوری اجرا بکنید که گروتسک نباشد.
نمایش «تلهموش»در ژانر وحشــت اجرا
نمیتوانید نمایشنامهای را که انتزاعی نوشته شده ،به
میشود و میدانیم که شما در این گونه نمایشی
شکل انتزاعی اجرا نکنید! وقتی شاهکلید متن را پیدا
خیلی جدی کار میکنید اما این ژانر خیلی کمتر
بکنید ،خو ِد نمایشنامه درست اجرا میشود» .ضعف
شناختهشــده و مهجوری در ایران اســت .چه
نمایشهای ما در یک جای دیگر اســت .یکسری
احساسی از اجرای اینگونه نمایشها دارید و
کارگردانهــای جوان وارد عرصه تئاتر شــدهاند و
چرا به سمت آن رفتید؟
خصوصیســازیهایی در
«تلهموش» یک تئاتر نیست ،بلکه بــه نظرتــان بازخور ِد
تئاتــر ایران اتفــاق افتاده
تماشــاگر ایرانی نسبت
که هر کسی با هر مبلغی سینماتئاتر یا تلهتئاتر است!
تئاتر خارجــی ایران ،مدیون تئاتر به ژانر وحشت ،تا کنون
میتوانــد ایــن اتفــاق را
ِ
ِ
ِ
ِ
چطور بوده؟
رقــم بزند و همین تبدیل
حمید سمندریان است
اتفاقاً تماشاگران ایرانی با
میشود به معضل تئاتر.
کارگــردان بایــد بدانــد با چه کنجــکاوی و ماجراجویی
راهکار شــما برای نمایشنامهای روبهروست
خیلی عجین هستند .اگر
تئاتریها اول بایــد درس تئاتر را ایــران و مــردم خوبش را
حل این معضل چیست؟
به نظرم تئاتریها اول باید خوب بلد باشند ،یعنی خوانده باشند خیلی خوب بشناسید ،غیر
از سرگرمی ،دوست دارند
درس تئاتــر را خوب بلد و تئاتر را آکادمیــک بدانند .بعد کار
هیجان هم در زندگیشان
باشند ،یعنی خوانده باشند
و تئاتر را آکادمیک بدانند .را شــروع بکنند .در غیر این صورت ،باشد .ژانر وحشت بیشک
بعد کار را شروع بکنند .در تماشاگر زده میشود
و جنایی که افرادی نظیر
آگاتا کریســتی و مارتین
غیر این صورت ،تماشاگر
مکدونا و هنرمندان دیگر در این حیطه نوشتهاند،
زده میشــود .میرود چهار ،پنج نمایش میبیند و
برای مردم کشور ما خیلی جذابتر از نمایشهای
میگوید «تئاترهای خوبی نبودند ،خســته شدم و
دیگری اســت که اتفاق میافتد .مثل نمایشهای
چیزی برای من نداشت» .به خصوص در سالنهای
طن ِز سخیف که سالنها را هم پُر میکنند و دلیلش
ِ
پشــت ســر هم اجرا
خصوصــی که چند نمایش
اینســت که مردم ایران دوست دارند کمی بخندند
میشوند و تماشاگری که زود خسته شده ،باید زود
و شاد باشند ،یا موسیقی گوششان را نوازش بدهد!
هم سالن را ترک بکند و این یک معضل است ،ولی
ولی من دقت کردم و دیدم ما میتوانیم نخندانیم و
اگر کارگردانی کارش را بلد باشد،گروه بازیگرانش را
هیجان و وحشت به تماشاگرمان بدهیم .تماشاگرمان
درست بچیند و از ترکیب بازیگران سینما و تئاتر و
راضی باشــد ،یعنی انگار نه انگار که آمده و بیش از
دانشجویان این عرصه استفاده بکند ،مطمئناً نمایش
یک ســاعت نشسته و هنوز خسته نیست .حتی با
خوبی خواهد شد.
اشتیاق تماشاخانه را ترک میکند .از اینرو ،معتقدم
تماشاگر ایرانی باید با ژانر وحشت و جنایی،که من
ابتدای گفتوگو اشاره کردید در متنهایی
االن به شــکل حرفهای در آن کار میکنم ،آشــنا
که روی صحنه میبرید ،تغییراتی ایجاد میکنید.
بشود و کارگردانهای دیگر ایران هم در سینما به
این تغییرات چقدر و بر چه مبنایی اســت؟ آیا
سمت آن رفتند و پاسخ گرفتند ،مثل آقای جیرانی
بسته به نیاز و روحیه تماشاگر است یا مفاهیم
و دیگــران .اگر به این ژانر در ســینما و تئاتر دقت
و اندیشه ذهنیتان را که قصد دارید به مخاطب
بیشتری بشــود ،مطمئناً مردم جذب آن خواهند
منتقل بکنید ،به متن اضافه میکنید؟
شد و از کارهای طن ِز سخیف فاصله میگیرند و به
در واقــع هر دو مــورد را .وقتی من نمایشــنامه
ِ
سمت آثاری در تئاتر و سینما میآیند که ناب است
«تلهموش» را مینوشتم ،پیش از آن «مرد بالشی»
و هنرمندان و بازیگران کشــور خودمان در آن کار
را کار کرده بودم که حــدود  98یا صد دقیقه بود.
میکنند.
داســتان نمایش خسته
چند رو ِز اول دیدم مردم از
ِ
میشــوند .داســتان درباره هنرمندی بود که مثل
نمایش «تلهموش» در تماشاخانه شهرزاد
«هیث لجر»ها خودشــان را فنــا میکنند و فقط
اجرا میشود ،تهیهکننده دارد و غیر از بازیگران
یک اسم از آنها باقی میماند .آنجا خانوادهیی بودند
که داشتند بچه دومشان را از بین میبردند تا بچه
اولشــان هنرمند بشود! و آن شخص هنرمند ،فقط
میخواســت متنش باقی بماند .حتــی برادرش را
کشت و خودش را به کشتن داد که فقط متن باقی
بماند .همین اتفاق در «مرد بالشــی» هم میافتد؛
متن باقی میماند .مثل «هیث لجر» که همیشــه
جاودان است و هیچ ژوکری نمیتواند جایگزین او
بشــود .خب این هیث لجرها در ذهن من بودند و
«مرد بالشی» را بر این اساس بازنویسی کردم ،ولی
پس از دو سه اجرا ،مجبور شدم زمان برخی صحنهها
را کوتاه بکنم تا بتوانم ضربه خودم را به تماشاگر بزنم،
بدون اینکه خسته بشود .به دلیل این تجربه ،نمایش
«تلهموش» را برای هفتاد دقیقه نوشــتم و متن را
طوری پیش بردم که در همین زمان ،ضربهام را بزنم.
به عالوه اینکه از فیلم «اتاق زیر شیروانی» خیلی
کمک گرفتم .وقتی تعلیق ِ
پشت سر داستان باشد،
هر تماشاگری در هر کجای دنیا این سوسپانس را
دوست دارد که کار را دنبال بکند و ببیند چه اتفاقی
برای داستان میافتد .دیگر به این کاری ندارد که چه
بازیگری نقش را اجرا میکند .در زمینه نوشتن متن،
این خیلی مهم است که شما هم اندیشهتان را پیش
ببرید و هم تماشاگر را راضی نگه دارید.

حرفــهای تئاتر ،بازیگــران شناختهشــده و
مشهورتری مثل آقای اردالن شجاعکاوه ،عمار
تفتی و سحر نظامدوست هم در آن بازی دارند
اما خودتان بهتــر میدانید که تئاتر خصوصی
طی ســالهای گذشته به شــدت ستارهمحور
ِ
فروش بیشتر
شده و غالب کارگردانها ،برای
و پرکردن ســالن ،ســراغ چهرههای سینمایی
میروند ،ولی شما معموالً از این ترفند یا امتیاز
استفاده نمیکنید و بیشتر بر توانمندی بازیگران
اتکا دارید .موافقید؟
مطمئناً بلــه .اول بایــد بگویــم تهیهکننده این
نمایش ،خانم لیال اسماعیلی ،با خونسردی کامل و
خوشرویی،کاریزما و متانتی کــه وقتی از روز اول
برای صحبت درباره کار آمدند در ایشان دیدم ،خیلی
پروداکشن
تاثیر خوبی برای چنین کاری داشــت.
ِ
کارهای به این شــکل ،خیلی ســخت است ،چون
ما  15بازیگر داریم و  25نفر هم پشــت صحنهاند
گ کردن این دو گروه خیلی دشوار است،
و هماهن 
به خصوص که خودم هم روی صحنه بازی میکنم.
خیلی خوشحالم که خانم اسماعیلی وارد این عرصه
شدند .ایشان در سینما تجربه تهیهکنندگی داشتند
اما این کار از نظر تهیهکنندگی ،بسیار کار سنگینی
بود و ایشــان خیلی ریســکپذیر بودند ،چون ژانر
وحشت هنوز در تئاتر ایران جا نیفتاده .خوشحالم
که ایشان آمدند و بیادعا سرمایهشان را روی کار ما
گذاشتند و هرچه من گفتم ،پذیرفتند و با بازیگران
قرارداد بست .مسئلهای وجود دارد درباره بازیگران
قدیمــی تئاتر و بازیگرانی که از ســینما وارد تئاتر
میشود .خب من به آقای اردالن شجاعکاوه خیلی
فکر کردم ،چون نوستالژی خیلی خوبی در کار بود.
ایشــان قب ً
ال در «تلهموش» آقای حسن فتحی هم
بــازی کرده بودند اما بُر ِد مــن آنجا بود که از خانم
سحر نظامدوست در نقش «مولین»استفاده کردم.
این نقش تنها شخصیتی است که از ابتدا تا پایان کار
روی صحنه است و از عهده هر کسی برنمیآید که
هفتاد دقیقه روی صحنه باشد و بیوقفه بازی بکند
و تلورانسهای مختلفی از بازی را داشــته باشد ،یا
بُعدهای مختلفی را نشان بدهد .خیلی از دوستان
تئاتری معتقدند نباید بازیگران ســینما را به تئاتر
دعوت کرد ،ولی ســحر نظامدوست به من و دیگر
بازیگران تئاتر ثابت کرد که میتوان از ســینما هم
بازیگر وارد کرد با استعداد خوب و تیزهوشی کامل،
چون دوست داشتم شخصیت مولین ،جذاب و زیبا
باشد و تماشاگر را با بُعدهای متنوع ،نگه دارد .ایشان
با استعدادی که داشتند ،به این قضیه جواب داد و
االن یک تئاتری خوب شده .تماشاگر هم از او راضی
است .عالوه بر این ،میدانیم که در سینما پالنهای
بازیگران را با یک یا دو ،ســه برداشت میگیرند و
زندگی تمام میشــود اما در تئاتر اینطور نیست.
از ابتدای اجرا ،هــر روز یک زندگی بر صحنه آغاز
میشود ،چون صحنه جاری است .برایم خیلی جالب
بود که وقتی اتفاقی روی صحنه میافتد ،آن بازیگر
سینما بود که با بداههگویی و اَکتهای مختلف،اتفاق
را جمع میکــرد .در صورتی که برای چنین کاری
باید تجربه خیلی زیادی در تئاتر داشته باشید.
سپاسگزاریم از توضیحات شما .اگر نکته
دیگری در پایان مانده ،بفرمایید.
اجرای پایانی ما به حمید سمندریان تقدیم میشود.
مــن همه زندگی حرفهایام را در ســینما ،تئاتر و
نویسندگی از حمید سمندریان دارم و فکر میکنم
اگر ایشان نبودندَ ،منی هم وجود نداشت .امیدوارم
امثال حمید سمندریان در خانه ننشینند .کار بکنند
ن تئاتری ،یکسری درسهای جدید یاد
و ما شاگردا 
بگیریم و با جوانان عالقهمند به تئاتر کار کنیم و روی
صحنه ببریم .ما هم کمک بکنیم تا تئاتر و سینمای
کشور رونق بیشتری بگیرد.

