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نمایشنامه لئوناردو داوودنژاد اولین بار 
سال98 در قم اجرا شــده بود. آیا از این موضوع 

خبر داشتید و آن اجرا را دیده بودید؟
بله، من در جریان کارکردن آن گروه بودم. محســن 
میرزاخانی )نویسنده اثر( رفیق 25 ساله من است، یعنی 
دوستی ما از دوران هنرستان صداوسیما ادامه دارد تا 
همین حاال. بنابراین در جریان تولید این نمایشنامه 
بودم. در آن مقطع، یعنی ســال98 مــن هم درگیر 
کارگردانی یک کار دیگر بودم و هم در 2نمایش مشغول 
بازی بودم. به عالوه اینکه نمایشنامه لئوناردو داوودنژاد 
که آن گروه محترم در شــهر قم کار کردند، به لحاظ 
تعداد اجرا، بسیار محدود بوده و همچنین آن دوستان 
متن اولیه را کار کردند. آنچه االن در ســالن انتظامی 
روی صحنه است، نمایشی است که در بیش از نیمی از 
نمایشنامه خودم دست بردم و تغییراتی در آن اعمال 
کردم. خیلی موارد را هم با خود محســن میرزاخانی 
چک کردم، یا یکســری چیزها را در اتودهای حین 
تمرین درآوردیم و جایگزین هایی را انجام دادیم. در هر 
صورت من در جریان آن اجرا بودم و می دانم اجرای آنها 
براساس متن اولیه ای بود که نوشته شده، چون خیلی 
از ریزه کاری های اجرای سالن انتظامی، به هیچ عنوان 
در آن متن وجود ندارد. من آن اجرای قم را هم ندیدم.

با توجه بــه اینکه متن براســاس 
نمایشنامه »هنر« اثر یاسمینا رضا نوشته شده، 
چرا همان متن اصلی را اجرا نکردید و سراغ این 
متن اقتباســی و کمدی رفتید؟! به خصوص که 
زمان زیادی از کارگردانی نمایشنامه تلخ و تراژدی 

»تجربه های اخیر«، توسط شما نمی گذرد.
نمایشنامه خانم یاسمینا رضا بسیار اثر جذاب و خوبی 
است اما 2نکته وجود دارد؛ اول اینکه آن نمایشنامه 
بارها و بارها در کشورمان و شــهر تهران اجرا شده. 
اولین  بار اواخر دهه70 بود که این متن توسط زنده یاد 
داوود رشیدی در سالن چهارســوی تئاترشهر روی 
صحنه رفت که خود آقای رشــیدی همراه با سعید 
پورصمیمی و فرهاد آییش بــازی می کردند. من آن 
اجرا را دیدم. در همان مقطع، پارسا پیروزفر هم این 
نمایشنامه را در فرهنگسرای شفق کار کرد که خودش 
بازی می کرد و امیر جعفری و سیاوش چراغی پور. در 
طول سال های اخیر این نمایشنامه توسط گروه های 
مختلف کار شــده یا از آن برداشت های مختلفی  در 
همان فضای اروپا که اصل نمایشنامه است، کرده اند. 
گروه های دانشــجویی و گروه های آماتور خیلی این 
متن را کار کرده اند. آخرین بار هم از میان گروه های 
حرفه ای، وحید رهبانی این نمایشنامه را در تماشاخانه 
پالیز و با بازی داریوش فرهنگ، محسن حسینی و امید 
روحانی روی صحنه برد. همیشه نگاهم این است که 
یکسری نمایشنامه ها توسط آدم ها و گروه های مختلف 
با نگاه های مختلف، خیلی کار شده اند. به همین دلیل 
عمدتاً سعی می کنم از اجرای نمایشنامه ای که بارها 
تکرار شده فاصله بگیرم! این جور وقت ها بیشتر فکر 
می کنم من چه کار جدیدی می توانم با متنی بکنم که 
بارها اجرا شده و همه دیده اند! یکی از چالش های بین 
من و محسن میرزاخانی آن بود که بیاییم این فضا را 
تغییر بدهیم. اگر بخواهیم همان فضای روشنفکری را 
که در متن خانم یاسمینا رضا وجود دارد اجرا بکنیم، 
خب بارها اجرا شده و همه دیده اند و از قصه خبر دارند. 
جذابیت این متن، آن می شود که ما موقعیت و جغرافیا 
و حتي جنس آدم ها و ادبیات شــان را تغییر بدهیم. 

شرایط محیط زندگی شــان را تغییر بدهیم. اینطور 
مواقع چه چیزي بهتر از اینکه شما به جغرافیای خودت 
بیایی؟! وقتی بیایی در کشور خودت، طبیعتاً آدم ها 
ملموس تر می شوند، با آدم ها می توانید همذات پنداری 
بیشتر و بهتری پیدا بکنید و می توانید جواب بهتری 
هم از مخاطبت بگیری. احساس بدی هم از انجام این 
کار ندارم. اتفاقاً خیلی حس خوبی دارم از اینکه فضای 
نمایشنامه در زمان حال شهر خودمان تهران می گذرد، 
ولی در مورد بخش دوم پرسش، باید بگویم من اصوالً 
هیچ وقت خودم را محدود نکــرده ام؛ چه در فضای 
بازیگری و چه کارگردانی. همیشه گفته ام بازیگری 
برای من اول است و کارگردانی دوم. اصوالً همیشه این 
اشتیاق و عالقه در من وجود دارد که فضاهای مختلفی 
را در بازیگری و کارگردانی تجربه کنم. االن آخرین 
کاری که به عنوان بازیگر روی صحنه دارم که اجراهای 
پایانی آن را پشت سر می گذاریم، نمایش »پرسپکتیو« 
است که من نقش یک آدم متوهم را در فضاهای فانتزی 
و کمیک بازی می کنم. نمایش قبلی من در مقام بازیگر، 
»پنگوئن های افسرده« بود که فضایی بسیار جدی و 
تلخ را در نقش یک خرده فروش مواد و قاتل خونسرد 
تجربه کردم. اصوالً در حیطه بازیگری هم تالشــم 
این بوده که جغرافیای مختلفــی را تجربه بکنم. در 

کارگردانی هم چیزی غیر از این نیست. 
برای مثال، »دوزخ« نوشته  ژان پل سارتر  را کار می کنم، 
بعد از آن »پزشک پوشالی« اثر  چارلز دیزنزو  را در یک 
فضای کامالً کمدی کار می کنم! یا همانطور که خودتان 
اشــاره کردید، قبل از این نمایش، من »تجربه های 
اخیر« را کار کردم که فضایی بسیار تلخ در یک بستر 
تاریخی دارد با قصه  ای عاشــقانه امــا االن لئوناردو 
داوودنژاد یک فضای مفرح، شاد، کمدی و معاصر دارد، 
یعنی شاید ماجرای لئوناردو داوودنژاد همین امروز و 
االن اتفاق می افتد. این به عالقه من  در تجربه کردن 
فضاهای مختلف برمی گردد و به هیچ عنوان دوست 
ندارم خودم را محدود بکنم به یک فضای خاص. این 
ماجرا هم خیلی به حال شخصی من و هم به یادگیری 

و فهم بیشتر من از دنیای تئاتر کمک می کند.

مخاطب نمایش »لئوناردو...« در مواجهه 
با این اثر قرار است چه پیامی دریافت بکند؟ آیا 
هدف تان نقد فضاهای هنری و روشنفکری بود 
یا قصد داشتید فقط یک داستان خنده دار را به 
نمایش بگذارید و تماشاگر افسرده و بی حوصله 

این روزها را بخندانید؟!
یکی از مهم ترین چیزهایی که تماشــاگر می تواند 
به عنوان پیام از نمایشــنامه این کار دریافت بکند، 
آن ا ســت که آدم ها را خیلی زود قضاوت نکنیم. اگر 
شناخت کاملی از کســی نداریم، قضاوتش نکنیم. 
شاید آدمی که قضاوتش می کنیم، اگر اسم و فامیلی 
یا تیپ و ظاهر عجیب و غریبی دارد، اگر دارای انجام 
حرکات و ســکنات عجیب و غریبی اســت، حتماً 
 قرار نیســت که او آدم پس رفته  ای باشــد یا چیزی

حالی اش نیست.
 از نگاه من، یکی از مهم ترین پیام های نمایش همین 
است: آدم ها را زود قضاوت نکنیم. آدم ها شاید همان 
چیزی باشــند که درباره شان گفته می شــود و ما 
به خاطر قضاوت زودهنگام، ممکن است همه چیز را 
از بین ببریم. البته هدف من قطعاً نقد فضای هنری 
و روشــنفکری هم بوده. اگر صادقانه بگویم، در همه 
فضاهای هنری موجود، اعم از تئاتر، سینما، نقاشی، 

مجسمه سازی و... اصوالً اغلب آدم ها خیلی زود فکر 
می کنند با تولید یک اثر هنری صاحب یک جایگاهی 
هستند. درصورتی که اینطور نیست. هنر مبحثی ا ست 
که با رنج و زحمت و تالش اتفاق می افتد. هنر واقعاً ره 
صدساله را یک شبه رفتن نیست، ولی خیلی ها با تولید 
یک یا 2اثر هنری فکر می کنند جزو آدم هایی  هستند 
که می توانند درباره مسائل هنری هم صحبت کنند و 
حتي ادعاهای روشنفکری هم داشته باشند. در جامعه 
خودمان و فضای تئاتری ما هم کم نیست. قطعاً یکی از 
اتفاق ها برای من این بوده که نقد هم بکنم. طبیعتاً زود 
قضاوت کردن این 3 آدم و بین دیالوگ ها نقد آدم های 
هنرمند و فضای روشنفکری هنری باعث می شود در 
پایان آن فاجعه اتفاق بیفتد. همچنین یکی از اهداف 
این بوده که تماشاگر افسرده و بی حوصله این روزها را 
بخندانم. هدف دیگرم از اجرای لئوناردو داوودنژاد این 
بوده که تماشاگر بیاید داخل سالن و تا جایی که فهم و 
شعورمان اجازه می دهد یک ساعت او را بخندانیم و از 
فضای موجود در جامعه و شرایط امروز کشور رهایش 
بکنیم. همیشه نگاهم این است اگر من در این 55دقیقه 
اجرا، به اندازه یک ربع خنده روی لبان تماشــاگرم 
بیاورم، خودم را یک برنده کامل می دانم! ولی فضاهای 
متفاوت کاری، باعث می شــود نگاه ها هم متفاوت 
بشود. مثالً در تجربه های اخیر نگاهم این بود که وقتی 
تماشاگر از سالن بیرون می آید، بنشیند حسابی فکر 
بکند؛ به خودش، به پدر و مادرش، به گذشتگانش. االن 
در لئوناردو داوودنژاد یکی از اتفاق های مهم برای من 
این است که تماشاگر وقتی از سالن خارج می شود، 
دست کم من برای 10دقیقه به او حال خوب انتقال داده 

باشم که کمی از فضای موجود فاصله بگیرد.

نمایش لئوناردو... اثری ساده، کوتاه 
و مفرح با کارگردانی حرفه  ای و تمیز اســت. آیا 
نمایشنامه شما را به سمت این سبک از کارگردانی 
رئالیستی با نور تخت هدایت کرد یا خودتان اصرار 

نمایشی كه شنیدنی است
گفت وگو با »حسین کشفی اصل«، کارگردان نمایش »لئوناردو داوودنژاد«

من اصوالً هیچ وقت خودم را محدود 
نکــرده ام؛ چــه در فضــای بازیگــری 
و چــه کارگردانــی. همیشــه گفتــه ام 
بازیگــری بــرای مــن اول اســت و 
کارگردانی دوم. اصوالً همیشــه این 
اشتیاق و عالقه در من وجود دارد که 
فضاهــای مختلفــی را در بازیگــری و 

کارگردانی تجربه کنم

طنز تارانتینویي
هنرها با هم بده بستان دارند. ایده ها و مفاهیم در مدیوم هاي 
مختلف هنري در نوسان هستند و مرزهاي میان شان محو 
شده اســت. نمایش »لئوناردو...« نیز به نوعي هم به نقاشي 
ارجاع داردـ  نام لئوناردو داوینچي، نقاش مشهورـ   و هم به 
عالم سینما مربوط است. از میان گفته هاي حسین کشفی اصل 
درباره این ارتباطات میان رشته اي وسایر جنبه هاي نمایش 

نکات زیر را انتخاب کرده ایم.

نمایشي تقدیم به کوئنتین تارانتینو
من هر کدام از کارهایم را به یک عزیزی تقدیم  یا از او یاد می کنم. 
این یک مسئله دلی است. کوئنتین تارانتینو یکی از فیلمسازان 
محبوب من است. آثارش را بسیار دوست دارم. به نظرم فیلمساز 
عجیب و غریبی است. او کارگردانی است که خشونت در کارهایش 
دیده می شود اما همراه با یک طنز بسیار عجیب. این کار در وهله 
اول بیشتر یک ادای دین است از عشق و عالقه ام به این فیلمساز. 
البته یک جاهایی از کار رگه هایی را از نگاه این فیلمساز می بینیم. 
اگر می خواستم از این پیش تر بروم، شاید باید بیشتر در متن دست 
می بردم و شاید زیاده گویی می کردم. اگر می خواستم نگاهم خیلی 
معطوف به تارانتینو باشد، شاید کمی از اصل و اساس متن و فضای 
رئالی که در تهران اتفاق می افتد، دور می شــدم. در همین حد و 
اندازه برای من کافی بود. هرچند شاید برخی مخاطبان مثل شما، 
از این نظر احساس کمبود بکنند و بگویند می تواند بیشتر هم باشد.

طراحی صحنه کاربردي
درباره طراحی صحنه باید نکتــه  ای را بگویم. ما در فضایی تئاتر 
کار می کنیم که وقتی شما در سالنی اجرا می روید و بعد از شما، 
اجرای دیگری در آن سالن است، باید در کوتاه ترین زمان ممکن 
صحنه را جمع بکنید و در کوتاه ترین زمان ممکن باید بچینید. 
سالن انتظامی که خوب است، چون در آن 2نمایش اجرا می شود. 
برخی ســالن های خصوصی حتي 3اجرا در یک سالن دارند. به 
همین دلیل در اغلب نمایش های کشور ما )نه همه آنها(، به سمت 
چیدمان رفته ایم. ببینید، االن اجرای من ساعت 7است و 5دقیقه 
مانده به8، اجرای من تمام می شــود. چیدمانی را که آن وســط 
وجود دارد، دســتیاران من باید در عرض 5دقیقه جمع بکنند، 
چون ساعت 8:30 اجرای دیگری در آن سالن اتفاق می افتد. اگر 
محل اجرای ما یک سالن تک اجرایی بود و از طرفی اوضاع و احوال 
اقتصادی تئاتر این اجازه را بدهد، من این فضــا را قطعاً خانه تر 
خواهم کرد! ولی دست وبال ما بسته است و تا یک جایی می شود 
پیش رفت. در این طراحی صحنه، خب خانه بهزاد یک خانه کاماًل 
مجردی اســت. در مورد آن میز 4نفره یکی از دالیلم این بود که 
توازنی را در دو سوی صحنه ایجاد بکنم اما تنها استفاده  ای که از 
میز می شود، در پایان نمایش این  است که یکی از بازیگران پشت 
آن میز می نشــیند. کاربردي در جای دیگری برای آن احساس 
نکردم، ولی چون تئاتر یک اثر پویا و زنده اســت، همینطور که 
اجرای ما جلو می رود، شــاید در شــب های آینده به کشف های 

جدیدی برسیم و از آن میز ناهارخوری استفاده بیشتری بشود.

یک سالن مناسب
نمایش لئوناردو... قرار بود ســال 1400در تماشاخانه انتظامی 
اجرا بشود که متأســفانه خوردیم به تعطیالت کرونا در تابستان 
آن سال و پرونده این کار بسته شد. 3ماه پیش که اجرای نمایش 
»تجربه های اخیر« در تئاترشهر تمام شد و بازخوردهای خوبی 
هم داشت، خیلی بابت برخورد رئیس پیشین آن مجموعه اذیت 
شدم. حتی آقای طاهری )رئیس جدید تئاترشهر( خیلی به اجرای 
ما محبت داشتند و با اینکه نخستین روز مدیریت شان مصادف با 
آخرین روز اجرای ما بود، به تماشای نمایش ما آمدند و پرسیدند 
»چرا اجرای تان را تمام کردید؟ مگر کارتان نمی فروشد؟!«. گفتم 
بلیت های نمایش ما از 2هفته قبل فروش رفته و تمام شــده اما 
رئیس قبلی تئاترشــهر خیلی ما را اذیت کرد. هر کاری الزم بود 
انجام شد که »تجربه های اخیر« انجام نشود اما آن نمایش در حد 
و اندازه خودش به بهترین وجه ممکن انجام شد. اصاًل کار ما قرار 
نبود در کارگاه نمایش اجرا بشود. قرار بود در سالن سایه اجرا برویم. 
هنوز خیلی ها در فضای مجازی به من پیام می دهند که »نمایش 
تجربه های اخیر را دیگر اجرا نمی کنید؟! ما نتوانستیم نمایش را 
ببینیم، چون بلیت نبود!«. من قطعاً دور دوم اجرای »تجربه های 
اخیر« را خواهم داشــت. زمانش را نمی دانم، ولــی خیلی دور 
نیست. می خواهم بگویم من برای دور دوم همان نمایش به خانه 
هنرمندان مراجعه کردم. دوستان به من گفتند چون آن را در یک 
سالن دولتی اجرا رفتم، نمی توانم بازتولیدش را هم دوباره در یک 
سالن دولتی بروم. حرف شان هم منطقی و قانونی بود اما به من 
لطف داشتند و گفتند که مشتاقیم شما کار جدید به این سالن 
بیاورید. همانجا گفتم چی بهتر از نمایش لئوناردو داوودنژاد که 
پارسال هم قرار بود در همین سالن اجرا بشود و اتفاق نیفتاد. ضمن 
اینکه دوست داشتم به اندازه وسع خودمان، کمی حال مردم را 
شاد و خوب تر بکنیم. سالن انتظامی هم سالن خیلی گرمی است و 
من آن را دوست دارم. بسیار هم به فضای کار من کمک کننده بود. 
با توجه به طراحی صحنه ای که من دارم، از تمام درهای ورودی و 
خروجی هم به عنوان اتاق های خانه بهزاد استفاده کرده ام. اینجا 

سالنی است که حال من با آن خوب است.

انتشار »قانون قزوینی«
انتشــارات امیدفــردا کتاب 
»قانون قزوینی: انتقاد اوضاع 
اجتماعی ایران در دوره ناصری 
به همراه رســاله پیشنهادی 
برای اصالح امور مملکت« اثر 
میرزا محمدشفیع قزوینی را 
در 94صفحه و بهای 40هزار 

تومان منتشــر کرد. در این مجموعه 2رساله خطی 
منتشر شده است. نخســت کتابچه قانون که به نام 
مؤلف آن »قانون قزوینی« نام گذاشته شده و دیگری 
کتابچه ای اســت حاوی پیشنهادهای اصالح طلبانه 
یکی از دیوانیان اهل قلم که ازجمله اندیشــمندان و 
نظریه پردازان پیشامشروطه به حساب می آید. انگیزه 
تألیف این رســاله فراهم آوردن پاسخی بوده است 
به نظرخواهی امیر کبیر از مردم تا معایب امور و نظرات 
اصالح   طلبانه خودشان را به آگاهی حکومت برسانند. 
این رساله در سال 1285/18۶۶ به وسیله محمد شفیع 
قزوینی که دکان کالهدوزی داشــته تهیه شده و به 
امیر تقدیم می شــود. آنگاه امیر او را احضار می کند 
و به خدمت خفیه نویســی می گمارد. نگارش چنین 
رساله ای به قلم یکی از کسبه بازار اهمیتی خاص دارد؛ 
چه نشان می دهد که بازاریان با روشن بینی مسائل و 
مشکالت سیاسی و اجتماعی را می دیدند و مردمانی 
آگاه و صاحب درد و صاحب نظر بودند و اگرچه بیشتر 
به توزیع رساله های اجتماعی روشنفکران و توضیح و 
بحث درباره مسائل مطروحه در آنها می پرداختند اما 
گاهی نیز خود دست به قلم می بردند و آثاری درباره 

این مسائل تألیف می کردند.

مرد دو چهره
کتاب »دکتر جکیل و آقــای هاید و دو 
داســتان دیگر« نوشــته رابرت لوئیس 
استیونســون به تازگی با ترجمه مهرداد 
وثوقی توسط انتشــارات ققنوس منتشر 
و راهی بازار نشــر شده اســت. این  ناشر 
پیش تر ترجمــه 2رمان دیگــر ادبیات 
وحشت یعنی »دراکوال« و »فرانکشتاین« 
را نیز در قالب مجموعه »ادبیات گوتیک« 

منتشر کرده است. این کتاب ها همانطور که مشخص است از نظر 
عناصر ترس، موجودات غیرطبیعی و متافیزیکی، مرگ و... با هم 
اشتراک دارند. رابرت لوئیس استیونســون، نویسنده انگلیسی 
»دکتر جکیل و آقای هاید« متولد 1850 و درگذشــته به سال 
1894 است. او رمان معروف دیگری با نام »جزیره گنج« هم دارد 
اما »دکتر جکیل و آقای هاید«ش به واســطه شهرت در ادبیات، 
به صورت ضرب المثل درآمده است. مؤلف »دکتر جکیل و آقای 
هاید« در این کتاب درگیری نیروهای خیر و شر را به تصویر کشیده 
و پلیدی های وجود انسان را به مخاطب نشان داده است. نسخه ای 
که انتشــارات ققنوس از ترجمه این رمان کوتاه منتشــر کرده، 
2داستان کوتاه از این نویسنده را نیز با عنوان های »مرده دزد« و 
»اوالیا« را هم شامل می شود. شخصیت اصلی رمان مورد اشاره، 
دکتر جکیل است که در خانه خود آزمایشگاهی به راه انداخته و در 
تالش است معجون یا دارویی بسازد که بتواند رفتارهای مثبت و 
منفی شخصیتش را از هم جدا کند. در نهایت هم موفق می شود و 
به واسطه آزمایش هایش، موجودی به نام آقای هاید ساخته می شود 
که شخصیتی شرور دارد اما کنترلش آسان نیست. ترجمه مهرداد 
وثوقی از »دکتر جکیل و آقای هاید«  براساس نسخه ای انجام شده 
که انتشارات سیگنت کالسیک در ســال2003 منتشر کرده و 

نسخه اصلی آن مربوط به سال 1978 است.
این کتاب با 228 صفحه مصور، شمارگان هزار و100نسخه و قیمت 

95هزار تومان منتشر شده است.

بازی »شکست داعش« وارد بازار شد
بازی »شکست داعش« یک بازی موبایلی است که داستان مدافع 
حرمی را روایت می کند که دل را به جاده زده و جهادی وارد میدان 
مبارزه شده اســت. این بازی دارای 10000 دانلود، 437 نظر و 
دارای میانگین نمره 4.7 است. بازی در سبک همه را با گلوله نفله 
کن یا shoot-em-all و با گرافیک پیکسلی و نمای دوربین از بغل 
است که با ترکیب اکشن و سکوبازی، گیم پلی ای هیجان انگیز و 
بعضاً دشوار ارائه کرده است. مراحل شکست داعش در 5فصل ارائه 
شده است و نقاط ذخیره در مراحل از پیش تعیین شده اند و فاصله 
بین آنها یکی از المان های چالشی محصول است. بازی شکست 
داعش جزو تولیدات دشوار، نیازمند تکرار و مهارت و نسبتاً طوالنی 
حساب می شود؛ از آن گیم های قدیمی که حاال می خواهند روی 
بستر جدید تلفن همراه عرض اندام کنند. بازی »شکست داعش« 
چند ویژگی شاخص دارد که اول می توان به همان دشواری گیم 
پلی اشاره کرد. دیگری درونمایه و داستان و ترکیب و اجرای آن با 
سبک هنری است. داستان درباره مدافع حرمی است که دل را به 
جاده زده و جهادی وارد میدان مبارزه شده است. این مضمون به 
ظاهر جدی و خشن در قالبی لطیف و طنزآلود با گرافیک پیکسلی 
و دیالوگ های بامزه به بازیکن ارائه می شود. در کنار اینها، قسمتی 
هم در فهرست قرار گرفته تا بازیکن بتواند با چند تن از شهدای 

سوریه و تعدادی از جنایات داعش آشنا شود.

داسـتان

گـیم

پیشـخوان

از میان گفته ها

تئاتر کمدی، یکی از پرمخاطب ترین گونه های نمایشی است که اگر از ساختار و محتوای مناسب و 

احمدرضا حجارزادهگفت وگو
روزنامه نگار

باکیفیتی برخوردار باشد، می تواند عالوه بر سرگرمی و شادسازی تماشاگر، تأثیرات روحی و روانی 
مطلوبی بر او بگذارد. یکی از آثار کمدی خوش ساختی که این روزها با چنین مشخصاتی روی صحنه 
رفته، نمایش »لئوناردو داوودنژاد« به نویسندگی »محسن میرزاخانی« و کارگردانی »حسین کشفی اصل« است.گرچه خالق این نمایش، بیشتر به عنوان 
بازیگر شناخته می شود ولی گاهی با نمایش های متفاوتی در مقام کارگردان، مخاطبانش را غافلگیر می کند. حسین کشفی اصل چندی پیش نمایش 
تاریخی و تراژدی »تجربه های اخیر« اثر »امیررضا کوهستانی« را در تئاترشهر اجرا کرده بود اما حاال با یک تئاتر کمدی به صحنه برگشته است. لئوناردو 
داوودنژاد زمان کوتاه، ریتم تند و فضایی مفرح دارد که عالوه بر روایت داستانی جذاب، بیننده را برای دست کم یک ساعت از احوال و اخبار ناخوش این 
روزهای جهان دور می کند. این نمایش که براساس نمایشنامه »هنر« نوشته »یاسمینا رضا« در سالن عزت اهلل انتظامی خانه هنرمندان ایران اجرا می شود، 

بازخوردهای خوبی از تماشاگران گرفته است. به این بهانه با حسین کشفی اصل درباره تولید و اجرای نمایش لئوناردو داوودنژاد گفت وگو کرده ایم.

به این شیوه اجرایی داشتید؟ با توجه به اینکه متن 
به مسئله هنر می پردازد، امکان اجرای آن به سبک 

»تجربه های اخیر« وجود نداشت؟!
قطعاً امکان اجرا به سبک کار قبلی ام وجود نداشت. 
شــاید اگر متن »هنر« خانم یاســمینا رضا را اجرا 
می کردم، یکســری تغییر و تحول های نوری در آن 
اعمال می کردم، چون آن متن می طلبد، ولی شــما 
وقتی به این نمایش نگاه می کنید، می بینید لئوناردو 
داوودنژاد یک نمایشنامه کامالً رئالیستی با میزانسن ها، 
نوع گویش و فضای رئالیستی است؛ یعنی همان چیزی 
که امروز در خانه همه ما اتفــاق می افتد؛ چه جوری 
روی مبل می نشــینیم، چه جوری لَم می دهیم یا راه 
می رویم، جر و بحث مان یا استایل ایستادن مان چگونه 
خواهد بود؟! همان چیزی که به شکل عادی برای همه 
ما وجود دارد. نمایش همین است. من اگر تغییر نور در 
این کار ایجاد می کردم، از آن فضای رئالیستی و زندگی 
که دنبالش بودم، دور می شــدم. نمایشنامه لئوناردو 
داوودنژاد را باید خوب شنید که تماشاگر چیزی را از 
دست ندهد. به هیچ عنوان نمی توان این دو اثر را کنار 
هم قرار داد، به خاطر اینکه اصاًل نوع میزانســن های 
»تجربه های اخیــر« متفاوت بود. میزانســن های 
ایستا زیاد داشت و به شدت بر پایه و اساس سکون و 
حتي سکوت اتفاق می افتاد اما حرکت های نمایش 
لئوناردو داوودنژاد خیلی تند و سریع اتفاق می افتد و 
دیالوگ های آن هم خیلی تند و پرتابی است. بنابراین 
کامالً اصرار خودم بود که به این شیوه اجرا بشود، چون 
ماجرا و متن اســت که باید تماشاگر را تا انتها با خود 
بکشاند. نیازی احســاس نکردم که بخواهم نوربازی 
بکنم، غیر از یک نور، یعنی از زمانی که بوم نقاشــی 
وارد صحنه می شود، یک نور اضافه می شود و تأکید 
می کند روی این تابلو. در پایان هم تمام نورها که گرفته 

می شود، فقط یک نور روی تابلو می ماند.

بازی های خــوب و روان بازیگران، 
از امتیازهای مهم نمایش اســت. مبنای انتخاب 
بازیگران برای هر نقش چه بوده؟ در رسیدن به این 
جنس از بازی، به عنوان کارگردان چقدر سهیم 
بودید و چقدر خود بازیگران در ایده پردازی و بروز 

خالقیت شرکت داشتند؟!
خیلی خوشحالم که بازی ها خوب و روان دیده شده. 
خب بله، لئوناردو داوودنژاد اصاًل متنی اســت برای 
بازیگر، برای حال بازیگر، برای عشــق بازیگر، یعنی 
قرار اســت بازیگر آن را بازی بکند و یک ساعت روی 
صحنه کیف بکند و لذت ببرد. درباره انتخاب بازیگران، 
مبناهایی برای استایل و فیزیک آدم ها بوده؛ چهره و قد 

و فیزیک آدم ها. 
در انتخاب بازیگر معتقدم وقتی شما بازیگر درستی 
را برای یک نقش انتخاب بکنید، انگار دست کم 70ـ 
۶0درصد مســیر تمرین را رفته اید. 40ـ 30درصد 
مابقی با تمرین اتفاق می افتد. اینجا ترکیب بازیگران 
لئوناردو داوودنژاد برای من ترکیب بسیار جذابی است، 
چون این 3بازیگر عزیزـ  فرید رحمتی، میالد کرباسی، 
محســن رضوی نیاـ  برای اولین بار بــا من همکاری 
می کنند. تصمیم داشتم این متن را با بازیگرانی کار 
بکنم که هیچ گونه سابقه همکاری با هم نداشتیم تا 
همه چیز برای مان بکر باشــد. خیلی احساس خوبی 
دارم و فکر می کنم دوستان بازیگر هم این حس خوب 
را از همکاری با من دارند. برای رسیدن به این جنس از 
بازی، خیلی گپ وگفت کردیم. از آنجایی که من اصوالً 
بازیگرم و بعد کارگردان، شاید طور دیگری بازیگر را 
درک بکنم. من جور دیگری بازیگران را می بینم و با 
آنها گفت وگو می کنم. اصوالً آدم شنونده ای هستم. 
هر مطلبی در ذهن داشتند یا هر ایده ای که بخواهند 
در کار اعمال بکنند، به راحتی با من مطرح کردند و 
درباره اش گپ زدیم و رسیدیم به یک نتیجه غایی و 
نهایی. خود بازیگران هم در ایده پردازی و بروز خالقیت 
تأثیرگذار بودند.گاهی وقت ها آنها در تمرین ها اَکت ها 
و ری اکشن هایی داشتند که من در لحظه دیدم و گفتم 

»چقدر این خوب است، این را حفظ کن!«. 


