
  «هتل پالزا«گفت وگو با کوروش نريماني، کارگردان نمايش 
 

 تحمل نمايشنامه هاي ايراني را ندارند

 

 ندا طيبي
 

را براي نمايشنامه » دن کاميلو«و » شوايک«رمان  کوروش نريماني پيش از اين هم چند بار سراغ متون خارجي رفته و از جهان
شايد جاي او در ميان نمايشنامه  .بار يک نمايشنامه خارجي را بدون بازخواني مورد استفاده قرار داده است اما اين. اقتباس کرده بود

گفت وگو اشاره  حاال تيم کامل شده است و البته درباره داليل اين اتفاق در. اند خالي بود به متون خارجي آوردهنويسان ايراني که روي 
مجموعه تئاتر شهر روي صحنه رفت که اجراي آن قرار است بعد از  نوشته نيل سايمون در تاالر سايه» هتل پالزا«نمايش . شده است
 .عنوان بازيگر نيز روي صحنه ظاهر مي شود ر اين نمايش نريماني عالوه بر کارگرداني بهد. عروسکي نيز ادامه پيدا کند جشنواره

 
--- 
 
اجراي متون يا آثار اقتباسي خارجي روي آورده اند، به نظر شما  نمايشنامه نويسان ما به-طي دو سه سال اخير تعدادي از کارگردان -

 يعقوبي به اجراي آثار خارجي روي آورند؟ اني، نادر برهاني مرند يا محمدباعث مي شود نويسندگاني مانند کوروش نريم چه عاملي
 

بوده، نمايشنامه نويسي و اصوًال تئاتر يا سينما رونق  هر زمان که شرايط فراهم. هر اتفاق هنري شرايط و فضاي الزم خود را مي طلبد
سه سال اخير نيز فضا براي  در دو. رو به قهقرا رفته استزمينه هاي الزم فراهم نبوده، نمايشنامه نويسي  گرفته اما هر زمان که

  .نمايشنامه نويسي ايراني فراهم نبوده است
 
 از چه جهت فراهم نبوده؟-

 
حيطه کمدي کار مي کنم، شخصًا با اين وضعيت روبه رو  به لحاظ معنوي به عنوان کسي که در. اين ماجرا دو بعد مادي و معنوي دارد

عنوان متوليان و تهيه کنندگان دولتي  مرکز هنرهاي نمايشي يا وزارت ارشاد به. تحمل اين گونه آثار وجود ندارد رتشده ام که فعًال قد
نمايشنامه نويسان  در مورد مسائل مادي هم حقوق. کنند، خواستار اين گونه متون نيستند که به جاي بخش خصوصي تصميم گيري مي

يي به هيچ وجه مقرون به صرفه نيست که زمان و انرژي خود را  ي يک نويسنده حرفهبرا. از نظر مادي به شدت تضييع مي شود
پاسخگويي به اين دغدغه شخصي بايد  براي. نمايشنامه بکند و اگر نگارشي هم رخ مي دهد به دليل دغدغه شخصي است صرف نوشتن

عمدًا يا سهوًا به گونه  متوليان تئاتر.  اتفاق رخ نداده استنمايشنامه نويسان داده مي شد اما اين دست کم بهاي بيشتري از نظر معنوي به
 دردسرتر است، به جاي متون داخلي اجرا شوند و اين کامًال خالف شعارها و يي ترجيح مي دهند متون خارجي که ظاهرًا برايشان کم

اميدوارم روزي برسد که جاي . دهندرا سر مي  ادعاهايي است که سرمايه گذاري بر فرهنگ خودي و دوري گزيدن از فرهنگ بيگانه
  .شود خالي نمايشنامه هاي ايراني مشخص

 
 ...در دو اثر قبلي تان هم به نوعي اين رويکرد را داشتيد و نتوانستيد آثار خودتان را اجرا کنيد-

 
زاد از فضاي کلي دو داستان چون برداشت کامًال آ. نوشتم چون به هر حال نمايشنامه هاي خودم را. در آن دو اثر شرايط فرق مي کرد

غيرايراني به نظر مي رسيد اما روابط  مخاطب ايراني نوشته شده بود و تنها نام کاراکترها و گاهي نوع موقعيت ها نمايشنامه براي. بود
 .کامًال ايراني بود

 
 کوروش نريماني به عنوان  حضور .  بودنمايشنامه کامًال از آن شما شده قصد داشتم در ادامه پرسش قبلي اين را اضافه کنم که آن دو-

نمايشنامه يي وجود دارد که ترجيح داده ايد آن را اجرا  .اين اتفاق نمي افتد» هتل پالزا«نويسنده در آن کارها احساس مي شد اما در 
  .کنيد
 



نمايشنامه . مکجاي جهان احترام قائل از آنجا که حرفه من نمايشنامه نويسي است براي هر نمايشنامه نويس در هر
 دارد که اگر متني از او انتخاب کرديد، تا حدود زيادي بايد به آن وفادار ارزش اين را» نيل سايمون«نويسي مانند 

کوشيدم نمايش را . اپيزود آن را انتخاب کرديم اين نمايشنامه براي سه اپيزود نوشته شده بود و ما به اجبار يک. بمانيد
عنوان  تمام تالشم اين بود که به. خودمان نزديک کنم اما به متن اثر وفادار ماندم طبتنها به لحاظ اجرايي به مخا

اش رعايت کنم حتي اگر کامًال مطابق با سليقه  نماينده معنوي نيل سايمون، حقوق او را به لحاظ وفاداري به نمايشنامه
 .خودم نبوده باشد

 
زده است در حالي که اگر با همان نگاه  ه کار شما ضربهچرا چنين کاري کرديد؟ چون حس مي کنم اين وفاداري ب-

 دوباره مثل همان دو نمايش قبلي نمايشنامه خودتان را براساس يک داستان مي قبلي اين اثر را اجرا مي کرديد يا
  .نوشتيد، کارتان موفق تر بود

 
ن مي شد و همان گونه که توضيح م نمي شد، اگر قرار بود دوباره نمايشنامه خودم را بنويسم خب همان نمايشنامه

به نظر شوراي  چرا يک اپيزود از سه اپيزود پذيرفته شده؟ چون دو اپيزود قبلي.مشکل دارند دادم حس مي کنم با نمايشنامه هاي خود ما
پيزود قبلي نزديک عاليق خودم نزديک مي کردم ناچار بودم آن را به دو ا اگر قرار بود اين اپيزود را به. نظارت، مشکل دار بوده است

خشم شديد فيليپ «نيل سايمون و حتي نمايشنامه  چهار نمايشنامه از. بسياري از متون پيشنهادي من رد شد. اين مشکل دار مي شد کنم و
يي که مي خواهد متن  به همين دليل است که تکليف نويسنده. هنرهاي نمايشي منتشر و اجرا شده است که اتفاقًا توسط مرکز» هوتس
در حال .  درصد سليقه نويسندگان خود را پاسخ مي گويند50جديد کمتر از  در اين شرايط نمايشنامه هاي. يد بنويسد، روشن نيستجد

تماشاگران تئاتر خواسته هاي خود را از اين هنر  .مرکز پلي ميان نمايشنامه نويسان و کادر اجرايي تئاتر با تماشاگران آن است حاضر
داند يا نمي خواهد به سليقه  اين خواسته ها آگاهي دارند اما متاسفانه مرکز هنرهاي نمايشي که يا نمي  نيز بهمي دانند و هنرمندان

 .او مي کند تماشاگر پاسخ داده شود، سليقه خود را جايگزين
 
بت اجرا مدام به آن اثر کوتاهي بوده که به خاطر گرفتن نو از اين جهت اين پرسش را مطرح کردم چون حس مي کنم اين نمايشنامه-

شود، در حالي که مي دانيم کوروش  ايد و آن را کشدار کرده ايد، به گونه يي که برخي از مسائل به شدت تکرار مي شاخ و برگ داده
 .ايرادهاي متن را برطرف کند نريماني خود نويسنده است و مي تواند

 
اما واقعيت . خوب جواب مي دهد و در بعضي نه در برخي اجراها. بخشي از اين تکرارها عمدي و اصوًال بخشي از کار کمدي است

پيدا کند بايد زمان بيشتري  دقيقه نوشته شده است اما براي اينکه در جريان حرفه يي تئاتر امکان اجرا 30اين است که اين اپيزود براي 
برد   دقيقه زمان مي90در کنار دو اپيزود ديگر اين نمايش . اين زمان اجرا شود داشته باشد چون کار ما يک اثر تجربي نيست که در

  .اما تنها يک اپيزود آن پذيرفته شده است
 
بار تفکربرانگيز نمايش به شدت با بار کميک آن هماهنگ بوده  که» دن کاميلو«در اجراي اين اثر برخالف دو اثر قبلي و به ويژه  -

 .ربرانگيز کمديسرگرم کنندگي گرايش داشته ايد تا وجه تفک بيشتر به وجه
 

اين . است؛ مضموني جمع و جور و خانوادگي و فضاي اين نمايشنامه و مضموني که در اختيار کارگردان آن مي گذارد، همين ظرفيت
تري را برمي گزيدم؛  مي کنيد، در حالي که در آن آثار خود انتخاب گر بودم و مضامين کلي و جهاني کار را با کارهاي قبلي ام مقايسه

 سايمون شايد در آثار ديگرش چنين کرده باشد اما در اين نمايشنامه مضموني ي که هر نويسنده يي ممکن است انجام بدهد اما نيلکار
افتد ديگر نبايد انتظار داشت که تفکر يا انديشه آن اندازه  خانوادگي را برگزيده است که البته اصًال ايراد نيست اما وقتي اين اتفاق مي

را دارد که يا در فضاي يک خانواده يا  که به تمام جهان بشريت تعميم داده شود با اين حال هر نمايشي، انديشه خود ندگسترش پيدا ک
 .گسترده جهاني اجتماع کوچک جواب مي دهد يا در فضاي

 
 شود و اين تفکر به بلکه به عنوان کارگردان هم کمرنگ مي به نظر مي رسد در اين نمايش حضور شما نه تنها به عنوان نويسنده -

عالوه بر اين صفري قدري رها  .نمايش بيشتر به سيامک صفري تعلق دارد تا شما، يا مثًال فريده سپاه منصور وجود مي آيد که اين
 .او اجرا مي شود به نظر مي رسد و گويي نمايش براساس ويژگي هاي

 
در کارهاي قبلي . اما تا حدي که به کار لطمه وارد نکند بازيگر باشددوست دارم اين رهايي در . نمي دانم اين احساس از کجا ناشي شده

طراحي و ميزانسن کلي صحنه  فضا براي. تفاوتش در اين است که اين نمايشنامه به خصوص فضاي بسته يي دارد تنها. نين بودههم چ
 قتي محدود مي شويد اين محدوديت کل کار راو. به آن فکر مي کردم، وجود ندارد به شکلي که خودم از قبل هنگام نوشتن نمايشنامه

در آن آثار با فضاي بازي روبه رو بوده اند که . ديده اند مطمئنًا تماشاگراني اين سخن را مي گويند که کارهاي قبلي مرا. دربرمي گيرد
بسته اين نمايش از روي فضاي  اين فضاي باز اجازه طراحي بهتري به من به عنوان يک کارگردان مي داد اما ،ديوار نمي پذيرد
زندگي  طراحي فضا را پيدا نکرده ايم و اتفاقي که روي صحنه مي افتد از جنس خود در اين فضاي بسته فرصت و مجال. ناچاري است

 .عاليق من جور ديگري است است که اتفاقًا مورد پسند برخي از تماشاگران قرار مي گيرد، اما
 
 ...کردم اما چون هميشه شما دو نفر با هم کار کرده ايداين را به عنوان نقطه ضعف مطرح ن -
 

تمام . کارگردان هرگز در هيچ کاري خط کشي نکرده ام به عنوان. در مورد سيامک بايد بگويم تئاتر به هرحال يک کار گروهي است
اما قبًال دستم . افتاده است تفاققبلي هم از دل همراهي و بده بستان هاي گروهي کارگردان و بازيگران ا حرکات و سکنات نمايش هاي



اين نمايش  با اين حال شکل کلي. اينجا همه ما در خدمت اين فضاي بسته قرار گرفته ايم بيشتر باز بود که زوايد را مي زدم اما در
 .حاصل خالقيت دو بازيگر اصلي اين اثر است

 
 .ه در آثار قبلي، بازي او کنترل شده تر به نظر مي رسيدبه هر حال در اين کار سايه سيامک صفري سنگيني مي کند، در حالي ک -
 

گونه يي نوشته مي شد که آنچه را الزم بود، در اختيار  چون در کارهاي قبلي، سيامک دقيقًا در جريان نگارش متن هم بود زيرا متن به
متن خودم مي گذشتم اما سيامک  هي من ازبه همين دليل هميشه آن شکل را بيشتر مي پسنديدند و حتي گا. گذاشتم گروه بازيگران مي

را اين  شده بود مانند فيلمنامه يي که دکوپاژ شده باشد، اصوًال نمايشنامه هاي خودم کارگرداني شده، نوشته» دن کاميلو«. نمي گذشت
 .گونه مي نويسم و در کارگرداني دستم خيلي بسته نيست

 
 .ه اتفاق مي افتدالبته اين مقايسه کردن به شکل کامًال ناخودآگا -
 

مي شود اما از يک نگاه ديگر هم درست نيست چون  از يک نظر براي ما بد نيست چون کار جديدمان با کارهاي قبلي خودمان مقايسه
يک جغرافياي خاص خود  ندارند و زيرساخت ها با هم متفاوت هستند، مثل مقايسه تهران و پاريس که هر اين کارها تناسب زيادي با هم

 انتخاب متن وابسته به ماست و البته اين متن چهارمين متن. خود را دارند ارند و نمايشنامه هاي جهان هم هر يک فضاي ويژهرا د
 .مي کردم يا اصًال کار نمي کردم پيشنهادي من از نيل سايمون بود و در اين شرايط يا بايد همين متن را اجرا

 
دارد اما به نظر مي رسد به اندازه کافي به بحران نمايش  حي که دارد، پايان تلخيبه هرحال اين نمايشنامه با تمام حالت مفر -

 .شوک نقطه پايان آن براي مخاطب قابل درک باشد پرداخته نشده که
 

آن بخنديم بلکه اتفاق خنده داري است چون هنوز يک  منظورم اين نيست که لزومًا به. نگاه مان به قصه و اين اتفاق کميک بوده است
به روشني گفته مي شود که  در نمايشنامه. مشکل دخترشان را نمي دانند و با او ديالوگ برقرار نکرده اند  سال23پدر و مادر بعد از 

 موضع تماشاگر توسط گروه اجرايي. تواند در مقابل اين اتفاق دو موضع بگيرد تماشاگر مي. مشکل اين دختر، پدر و مادرش هستند
را در موقعيت بهتري نسبت به تيپ هاي  من موضع کمدي را مي پسندم چون تماشاگر. اژيک يا کمديمشخص مي شود، موضع تر

بزرگ تر و  در مقابل تماشاگر کوچک به نظر برسند و تماشاگر خود را -پدر و مادر -دو نفر نمايش قرار مي دهد، به ويژه اينکه اين
برمي انگيزد و او را بر آن مي دارد که اگر تا به حال مانند اين  در تماشاگرآن زمان است که احساس تفکر را . فرهيخته تر احساس کند

موقعيت فرادست قرار نمي گرفت، اين اتفاق  اگر تماشاگر در. عمل مي کرده، رفتارش را نسبت به فرزندانش تغيير بدهد دو کاراکتر
حال آنان دل مي  و مادر همذات پنداري مي کرد و بهفضاي تراژيک کار قرار مي گرفت، با پدر  نمي افتاد، يعني اگر تحت تاثير

اين دو بر سر مسائل مادي و ظواهر زندگي چه دعوا و جار و جنجالي  سوزاند، در حالي که االن اين دلسوزي را ندارد و مي بيند که
 .اندازند راه مي

 
ه اين مرد آنچنان اعتماد اين دختر را به دست پذيرفتني نيست ک اما داماد هم چندان توجيه شده نيست و اين براي تماشاگر خيلي-

 .مي تواند مشکل او را حل کند» بي خيالش«با بيان يک کلمه  آورده که تنها
 

» بي خيالش«اين . بين قرار گرفته شده زندگي است خالصه شده، فشرده شده و زير ذره. دنياي نمايش با واقعيات زندگي متفاوت است
وجود دارد که البته اين  کوچک به نظر مي رسد اما در دنياي نمايش در درون اين کلمه نوعي از تفاهم در دنياي واقعي است که خيلي

مي  نويسنده مي خواهد بگويد اين دو نفر به غلط يا درست، به نوعي حرف همديگر را .تفاهم از جنس خود اين آدم ها و نسل آنهاست
نويسنده به عمد آن را ننوشته است تا تماشاگر خود به آن برسد   ديالوگ باشد کهدو صفحه» بي خيالش«ممکن است پشت بند اين . فهمند

فراموش . که تا به حال نبوده است چه چيزي است؛ آيا الابالي گري است يا درون آن نوعي همراهي است» بي خيالش» که درون اين
  .انجام دهند ه صد تا کتاب چنين کاري را نمي توانندقلب به انسان مي دهد، در حالي ک نکنيم گاهي تنها يک کلمه دنيايي از قوت

 
شديد نمايش تان را به صورت تک اجرايي به صحنه ببريد، با  حال که پس از مدتي موفق. کمي درباره شرايط اجرايتان صحبت کنيم-

را چگونه ارزيابي مي شرايط  اين. رو شده ايد؛ تعطيلي نمايش به خاطر برگزاري جشنواره تئاتر عروسکي مشکل ديگري رو به
 کنيد؟

 
قرار نگرفته بودم که درست وسط اجراي نمايش مان هم  در آغاز در جريان اين ماجرا. اين ديگر به برنامه ريزي دوستان بر مي گردد

د نظر مي رسد دوستان باي به. شويم و هم ناچار شويم دکور سنگين مان را جمع آوري و دوباره نصب کنيم با جشنواره رو به رو
 اميدوارم شرايط دوباره به گونه يي تغيير کند که. شرايط بهتري هستيم به طور خالصه همه منتظر. پاسخگوي اين موضوع باشند

بدشانسي من بوده که هرگز نتوانستم نمايشي را به صورت  البته شايد از. بتوانيم کارهاي بهتري را در فضاي مناسب تري اجرا کنيم
 .ببرم تک اجرايي به صحنه

 
 و سخن آخر؟-

 
چگونه است . که شرايط به وضوح تغيير کرده است مديريت سخن از عدم تغيير شرايط مي راند، در حالي. شرايط مشخصي وجود دارد

عمومي هم شده است تنها  که پيش از اين در جشنواره اجرا شده جوايز گوناگوني گرفته و اجراي» آوينيون شب هاي«که نمايشي مانند 
 نمايش خوبي نيست؟ بهتر نيست خيلي راحت عنوان شود فضا براي اجراي اين گونه آيا.  در جشنواره تئاتر فجر بازمي مانداز يک اجرا



 .نمايش فراهم نيست
 
کارگردان چندين متن پيشنهاد بدهد که از ميان آنها يکي انتخاب  مديريت اعالم کرده در سال جاري هر. خب اين اتفاق که مي افتد-

 .جايگزين آن شده است» انتخاب«در کار نيست و » حذف«احت گفته شده صر به. شود
 

نمايشنامه نويس که نمي تواند هزار تا . هنرمند اعتماد کنيم زماني که کار حرفه يي مي کنيم بايد به. اين موضوع بسيار غيرمنطقي است
به نظر من . سال چند متن مي تواند بنويسد نويس در طولمگر يک نمايشنامه . بنويسد، تا يکي از آنها انتخاب شود يا نشود نمايشنامه

هيچ کدام از متون او  حال فرض کنيم يک نمايشنامه نويس در طول سال تنها نمايشنامه بنويسد، اگر .تنها يک متن خوب مي تواند بنويسد
 و با چه پيشينه يي دست به انتخاب است چه کسي و با چه سطحي از دانش پذيرفته نشد چه؟ چه کسي پاسخگو است؟ عالوه بر اين مهم

باز هم تکليف هنرمندان معلوم نيست و در  همه چيز سليقه يي مي شود و بعد سال آينده، سليقه ديگري حاکم مي شود و. زند متون مي
 .نمي نويسيم که به اين حالت رد شود» شب هاي آوينيون«نمايشنامه يي مانند  اين وضعيت کامًال مشخص است که ديگر

 


