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 ...............................................تئاتر ..............

 !فرهاد آئیش کرگدنِ

 
 امین انصاري

 

از کرگدن است. حاال که به مناسبت  این روزها همه جا حرف«
موسیقی فجر، چند روزي را قرار بود استراحت کند،  يجشنواره

 فراغتفرصت را مغتنم دانستم که بنشینیم و حین بر هم زدن 
ي خیلی چیزها و در نهایت نمایشی که اش، ساعتی دربارهتحمیلی

این روزها روي صحنه دارد حرف بزنیم؛ که بی هیچ منتی 
 »ت!پذیرف

هاي تئاتري **  آقاي آئیش، لطفاً مختصري از تجربه و فعالیت
 خودتان تا این لحظه بگویید.

ي سینما براي تحصیل در رشته 1975: من سال آئیش*** 
راهی آمریکا شدم. بعد از اتمام تحصیل در همان دانشگاه هم به 

هاي عنوان تکنیسین البراتوار عکاسی کار کردم و هم در کالس
تدریس کردم. در همان زمان با یک گروه تئاتري  عکاسی

performance	art شروع به همکاري کردم. فعالیت در این ،
و تنها  "سیدنی کارسون"گروه، زیر نظر کارگردانی به اسم 

مند شدم بود. بعد از مدتی من عالقه performanceپیرامون 
زبان  کردم، ولیکه تئاتر فارسی کار کنم. هرچند آنجا زندگی می

مادري براي من اهمیت خاصی داشت. کارهایی که آن زمان اجرا 
نویسانی مثل ساعدي و بیضایی بود. بعد از آن کردم، از نمایشنامه

هایی که اثر انگشت من را بشود به نوشتن عالقه پیدا کردم. نوشته
ي برخی در آنها پیدا کرد. همزمان با این مسئله، شروع به ترجمه

جرایشان کردم. ما آنجا یک گروه آماتور، اما عاشق آثار غربی و ا
کردیم و تنها داشتیم، که در آن، گاهی کاري را چند ماه تمرین می

کردیم هایی که ما اجرا میشد. در واقع نمایشیک شب اجرا می
هاي آنجا جذاب نبود. این مسئله به مرور تئاتر را براي براي ایرانی

ماهه فقط براي یک تالشی چندمن تبدیل به امري مقدس کرد. 

اجرا؛ طوري که اثرات حساسیتم به آن تک اجراها، در هر شب 
نم قابل لمس است. بعد از آن به سراغ بکت، هاي اآلاجراي نمایش

رفتم و  -ي سورئالیست ژاپنینویسنده –یونسکو، پینتر و کوبو آوه
 30هاي خودم هم بود، که در جمع چیزي حدود البته نوشته

ش را در آنجا روي صحنه بردم. چیزي که آن دوران براي من نمای
داشت، رسیدن به فرم و محتواي بود که تنها از آن من بود و نه 

 هیچ کس دیگر. 

**  شما چه سالی به ایران برگشتید و روند تجریباتتان با ورود به 
 ایران چه سمت و سویی به خودش گرفت؟

برگشتنم به ایران،  بعد از اولین بار 1370: سال آئیش*** 
را با خودم آوردم و بعد از سه چهار ماه  "چمدان"تئاتري به نام 

تمرین، آن را اجرا کردم. بعد از اجراي آن دوباره به آمریکا برگشتم. 
که آن را هم در  "هفت شب با مهمان ناخوانده"باز با نمایش 

آقاي آمریکا کار کرده بودم، به ایران برگشتم. این نمایش را من و 
نصیریان در آمریکا و اروپا بارها اجرا کردیم. دوباره به آمریکا رفتم 

، دیگر براي ماندن به ایران 75و بعد از دو سال، حدود سال 
برگشتم. بهتر است بگویم از کار تئاتر در ایران خوشم آمد، اما در 

شود گفت روند تجربیاتم کمی تغییر کرد. تئاتر من در واقع می
کردم و قدر که در آمریکا کار میتر شد. شاید آنردمیایران کمی م

آمدند، میل به کار نفر به دیدن تئاترم می 200تا  100در نهایت 
توانم بگویم این راه براي همه کردن را در من زیاد کرد. نمیمردمی

کنم، تئاتر دهد. اتفاقاً وقتی به تئاتر ایران فکر مییک جواب را می
بینم. اما به هر حال تئاتر مردمی برایش الزم مینخبه را بیشتر از 

این که مردم بیشتري با تئاتر در تعامل باشند چیز بدي نیست. 
نسل جوان ایران پتانسیل بسیار باالیی دارد که قابل قیاس با مثالً 

ها با آنها کار کردم و به هیچ هاي آمریکایی نیستند. من سالجوان
انی که بعد از انقالب در هر ماه به شان با جووجه قدرت و توانایی

ي چندین سال تحول را احساس کرد، قابل قیاس نبود. این اندازه
توانند نگاه جهان را به سمت خودشان بکشانند. در ها میجوان

 نهایتی وجود دارد. تئاتر ایران هم چنین پتانسیل بی

 کنید؟  **  تئاتر خودتان را چطور تعریف می

من را، تنها به خاطر این که از فرهاد آئیش  : تئاترآئیش*** 
را جایی پیدا کرد، بنا به تعاریف آن  توان شبیهنشات گرفته و نمی

شود جزو تئاتر مدرن به حساب آورد. به هر حال من هم انسان می
شود در ام. و این دو فاکتور را میمدرنی هستم و هم ایرانی

نم ادعاهاي زیادي مبنی بر کارهایم پیدا کرد. در ابتداي امر، در ذه
-ایجاد تحولی در تئاتر ایرانی داشتم. اما با ورودم به ایران، فقدان

هایی که در غرب دچارش بودم کمی بر من غلبه کردند و باعث 
شدند براي خروج از انزواي خاصی که درگیرش بودم، بخواهم نوع 

ندگی نگاهم را عوض کنم و با مردم در ارتباط باشم. این مسئله بر
 تئاتر من را تا حدي کمرنگ کرد. 
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–ي اخیر آتیال پسیانی **  در مورد تئاتر تجربی، و تجربه
کمی صحبت کنیم و بازخوردهاي متفاوتی که در ذهن  -متابولیک

-مخاطبانش داشت. جایگاه این نوع تئاتر را در ایران چطور می
 بینید؟ 

من از این کار : ما به این تجربیات نیاز داریم. این که آئیش*** 
خوشم آمده یا نه، مهم نیست. مهم این است که بشود این نوع 
کارها را دید؛ جایی باشد که نوع دیگري از تئاتر را ارائه بدهند. 

کند، که سیستم فکري کالسیک با این نوع کار مخالفت میاین
ها واضح است، اما باز هم مهم نیست. نسل تئاتري ما به این تفاوت

. درست و غلط اجرا شدنش هم آنقدرها مهم نیست. این نیاز دارد
تفاوت بسیار مهم است. این اجراها هر چقدر بحث انگیزتر باشند، 

-ها باز بگذاریم. دوستند. باید تفکراتمان را بیش از اینا مفیدتر
هاي نو مهم ظرفیت يتجربه يداشتن و نداشتن ما به اندازه
م مخاطبین خاص خودش را داشت نیست. به هر حال تئاتر آتیال ه

آید، در دوره آقاي و سالنش هم تقریباً همیشه پر بود. یادم می
-پاکدل اتفاقات بسیار خوبی در این راستا در کارگاه نمایش و سالن

هایی باز هم هاي کوچک دیگر جریان داشت. باید چنین تجربه
تکرار شوند. این، یک جریان ضروري در کنار تئاتر مردمی و 

ها نیاز دارد. مشکل السیک است. طبیعت تئاتر به این تجربهک
اینجاست که پیشرفت تئاتر در هر زمانی منوط به نظر افرادي 

ها را به اند. باید سالندانستهخاص بوده که صالح تئاتر را بهتر می
شان را تشخیص ها باز گذاشت تا خودشان نیاز جامعهروي جوان

ي ها هم وظیفهه باید گفت جشنوارهداده و برطرفش سازند. البت
دهند؛ ولی مسلماً کافی نیست. باره انجام میمختصري را در این
هم باید  -که خودم جزوشان هستم -هاداوران این جشنواره

هاي جدید بازتر بگذارند تا اتفاقات خودشان را در مقابل تجربه
 بهتري بیافتد. 

شود مرزي را متصور ، میي تئاتر در این گونه**  آیا براي تجربه
 شد؟

شود : تئاتر تجربی، تئاتر تجربیست! چه مرزي میآئیش*** 
براي تجربه قائل شد؟ اتفاقاتی که در سطح دانشجویی در ایران 

هاي غربی است، ها به تقلید از نوآوريافتد، هر چند خیلی وقتمی
ولی باز هم ایرادي به آن وارد نیست. کسی که حتی از خودش هم 

تواند بارها و بارها مرتکب اشتباه شود. کند، مییزي را ابداع میچ
مگر تجربه غیر از این تکرارها و در نهایت امر رسیدن به نوعی 

ها وجود داشته دیگر است؟! باید مکانی براي بروز این نوع جسارت
ي اغماض باید به باشد. من به عنوان داور حتی باید کمی با دیده

اه کنم. نگاه امروز بزرگان ما، ممکن است باعث این نوع کارها نگ
 از بین رفتن شجاعت الزم براي انجام چنین تجربیاتی شود. 

که پیش روي هنرجوي امروز تئاتر را **  با این اوصاف راهی 
 بینید؟ماست چطور می

ها را پیرامون وضعیت بد ي این صحبت: همهآئیش*** 
هم گفتیم، ولی در عین تئاترمان کردیم و بعضی مشکالتمان را 

حال اگر بخواهم نصیحتی براي بچه هایی که در این شرایط 
ي اول این مشغول کار اند داشته باشم، این است که در درجه

که دچارش هستیم باید کنار بگذاریم. من را ي عجیبی عجله
شناختم، با زنم. موقعی که تئاتر را نمیي خودم را مثال میتجربه

یی شروع کردم. مرگ یزدگرد را یک سال و نه ماه کار آقاي بیضا
نفر اجرا کردم! و بعد شروع  100تمرین کردم و دو شب آنرا براي 

به کارهاي دیگر کردم. همه را به همین سبک و سیاق چندین ماه 
تمرین کردیم و تنها یکی دو شب اجرا داشتیم. خود تئاتر برایم 

بعد از نوشتن و  اهمیت داشت. من حتی یکی از تئاترهایم را
تمرین، تنها براي یک نفر اجرا کردم و همانقدر هیجان داشتم. بعد 

را نوشتم و کار  "چمدان"از ده سال فعالیت به این سبک و سیاق، 
که هرچند آنقدرها کارهاي بزرگی  "تقصیر"کردم. یا مثالً نمایش 

ي نیستند، ولی امضاي خودم را دارند. خیلی بهتر بود که همه
ها و تماشاگران توانستند خیلی زود راه به سالنویان میدانشج

نفر  15شود، باید به اجرایی براي ببرند، اما حاال که نمی
-ازدوستانشان در یک خانه بسنده کنند و آنقدر زحمت بکشند و ماه

ها براي همین تعداد تمرین کنند، تا چیزي از کار در بیاید. گاهی 
آورند که کاري را براي بازبینی میدانشجویان با چند روز تمرین، 

اش را بگیرند و اگر هم نشد که هیچ. من اگر قبول شود، بروند پی
اگر بخواهم کاري را انجام دهم، اصالً برایم مهم نیست که قبولم 
کنند یا نه. من باید آن را اجرا کنم، حتی براي یک نفر! این شعار 

یچ وقت اهل ! من هتئاتر برایم مهم استگویم نیست که می
نشستن و غُر زدن نبودم. راه و رسمش نیست. هرچند این حرف، 

 به هیچ وجه به معنی تائید وضعیت تئاتر کشور نیست.

در  "پوچی"**  حاال برویم سراغ یونسکو و کرگدن. با اصطالح 
 هاي امثال یونسکو و بکت موافقید؟مورد نمایشنامه

است. چسباندن  : به نظر من این اصطالح خنده دارآئیش*** 
-انگ پوچی به یونسکو و بکت، ناشی از نادانی و عدم درك گفته

هاي عبثی روي هایشان است. ما ممکن است که شاهد فعالیت
ي این اتفاقات که عبث نیست. به نظرم صحنه باشیم، اما فلسفه

خود کلمه ابسورد براي این مفهوم مناسب است. ابسورد در 
که هم عجیب و غریب است و هم تا گویند انگلیسی به چیزي می

رسد، بعدي دار. مفهوم ابسورد وقتی به تئاتر میحدودي خنده
بخشد. به عبارتی تبدیل به نگاهی کمیک به فلسفی نیز به آن می

شود. در این نوع تئاتر، انسان مهم است و ي زندگی بشر میفلسفه
د و درگیر بینیها را میبس. شما در کارهاي هر دوي این ها انسان

هایی اجتماعی و شوید. هر چند ممکن است جنبهزندگیشان می
سیاسی نیز گاهی در موضوع دخیل بوده باشند. به گمانم تمام 

هایی از کارهایی که امروزه در این نگرش در حال انجام اند، الیه
دار بودن را با خود دارند. نگاه ابسورد، مرا به خندیدن به طنز و خنده
کند. که خودم را بهتر و مخصوصاً خودم وادار می جهان، بشر

هاي وجودم پاك شوم. اما در ایران از ابسورد بشناسم و از پلشتی
برداشتی شبیه به یک ایدئولوژي شد؛ در حالی که خود ابسورد 
جنبشی بر ضد هر نوع ایدئولوژي بود و با آن منافات داشت. ما باید 
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شود از اه باشیم. نمیبه فرهنگی که پشت این واژه است، آگ
خودمان چیزي بسازیم. ابسورد نوعی نگاه است. مثل خیلی از 

هاي هاي تلویزیونی ایران و حتی سریالها، یا سریالجک
 هالیوودي که حاال این نگاه را دارند. 

شان دانیم که شدیداً به متن**  در مورد تئاتر بکت و یونسکو می
اند، اجرا آن چیزي که آورده خواستند که عینحساس بودند و می

هاي اجرایی اید، و ایدهشود. شما خودتان متن را ترجمه کرده
هاي این تفاوت را شرح اید. انگیزهخاصی را به آن اضافه کرده

 دهید.

ي بکت و یونسکو در منافات است. : اجراي من با ایدهآئیش*** 
شد؛ منتها دید عصبانی هم میشاید یونسکو اگر کار امروز مرا می

کرد، خیلی هم ها در ایران زندگی میشاید اگر یونسکو با من سال
آمد. اما هیچ کدام از این دو حالت مهم از این کار خوشش می

اي حق دارند، نخواهند نیستند. بکت یا یونسکو مثل هر نویسنده
تغییري در کارشان ایجاد شود، اما من روایت خودم را از اینها دارم. 

نافاتی با خواست آنها ندارد. من اتفاقاً خیلی نگاه ابسوردي کار من م
دهم، ي ابسورد قرار نمیدارم، ولی به هیچ وجه خودم را در مقوله

وقت باید از فردا پاسخگوي چند قانون نوشته و ننوشته چون آن
رعایت نکردم. به نظر من مفهوم هنر خیلی فراتر ها را آنباشم که 

بگذارم را خواستم اسمش ن حتی میها است. ماز این حرف
، اما به نظرم رسید  "کرگدنِ فرهاد آئیش"یا  "کمديِ کرگدن"

شود بیشتر از آنکه مال من باشد، کرگدن یونسکو است؛ هر چند می
ي جدید است که کامالً رد پایم را در آن پیدا کرد. این یک پدیده

حتی  خواسته اسمش را کرگدن بگذارد. منکارگردانش حتی نمی
-هرا دزدید -آوازه خوان تاس–اش ام که کار قبلیدر بروشور آورده

ام، که تازه اسمش را هم عوض کردم. اما دیگر مال من است. من 
شناسم نگاه سنتی و ارتدوکسی که پشت یونسکو وجود دارد را می

گویم که این کار که االن روي صحنه سالن اصلی و به جرأت می
بندي ها با آن نگاه فاصله دارد. از صحنهتئاتر شهر است، فرسنگ

-ي اصلی حوصلههاي نسخهگرفته تا چیزهاي دیگر. بعضی صحنه
دار است که صحنه چهار آنرا اجرا برد، برایم خندهي من را سر می

کنم! یونسکو آنقدر بزرگ است که اسمم را زیر اسمش زدم، ولی 
یروي کنم. من این بدان معنا نیست که مثل یک ایدئولوگ از او پ

هر چقدر کوچک هم که باشم، برایم مهم است که کار خودم را 
انجام دهم. سرگرمی تماشاچی براي من مهم است. چیزي که 

 یونسکو همان اول مخالفتش را با آن اعالم کرده بود.

**  تا این لحظه استقبال از کرگدن را چطور دیدید و چقدر 
 کننده است؟برایتان راضی

کیفی. از لحاظ کمی یا کمی باشد تواند میستقبال : اآئیش*** 
بیش از انتظار من بوده، اما از نظر استقبال کیفی، که تا حدودي به 

شود هم تا حدودي وجود رضایت تماشاچی بعد از اجرا مربوط می
داشته، اما آنقدري که مرا خوشحال کند نبوده. فعالً رغبتی به 

ه خودم هنوز از این کار راضی باره ندارم، چرا ک پرسیدن در این

نیستم. من هم یک مخاطبم و تا این لحظه ناراضی؛ پس حرص 
-خورم و عصبانی می شوم! طوري که بعضی از اجراها را نمیمی

ام. ها از ریتم کار ناراحت شدهتوانم نگاه کنم. خیلی وقت
ي این کار خوشبختانه بعد از سه چهار اجراي اول که حتی از ارائه

 کشیدم، کم کم به سمت نمایشی قابل تحمل رفت. می خجالت

کنید که به عنوان مخاطب احساس میرا **  کلیت این ضعفی 
 دانید؟مربوط به چه دالیلی می

: یکی ریتم کار است و دیگري شناخت متفاوتی که آئیش*** 
بعضی بازیگران نسبت به فضاي ابسورد دارند، که گاهی کار را به 

دلم را خراشیده! یعنی تماشاچی به چیزي که  سمت طنزي برده که
هاي خندد و این بد است. و مشکل دیگر بازينباید بخندد، می

اي است که الاقل باید نمایشگر درك من از کار باشد که درونی
شناسی گاهی نبوده. اینها اگر باشد و مخصوصاً ریتم و زیبایی

کنم می ها درست اعمال شود، فکردرست میزانسن برخی صحنه
هاي ي این عناصر و خیلی از فاکتوروحدت الزم ایجاد شود. همه

دیگر، باید در این معادله در جاي درست خود بنشینند، تا ما به آن 
 استقبال کیفی که در موردش صحبت کردیم، دست پیدا کنیم. 

**  و آخرین سوال اینکه شما چه مدت براي این کار تمرین 
 کردید؟

کنم خیلی بیشتر از اینها به ه. و فکر می: یک ماآئیش*** 
گویم، واقعاً به خودم تمرین نیاز داشتیم. حاال که این را به شما می

لرزم. خیلی سر این مسئله اذیت شدم. عواملی وجود دارد که می
صرفاً مخصوص ایران است. این کار وقتی اجرایش شروع شد که 

هاي اول واقعاً دلم آور بود. شبآماده نبود و این مسئله خجالت
خواست در این دنیا نبودم! در واقع این تقصیر کارگردان است می

که نتوانسته نمایش را به موقع آماده کند، اما آنقدر عوامل غریبی 
بینی و ها قابل پیشگیرد که بعضی وقتاینجا دامن آدم را می

مان را براي تمرین در ها بازیگرانکنترل نیستند. ما خیلی شب
خواند، میرا شان کس دیگري متنآنها  جايبه ختیار نداشتیم و ا

شب با دکور اصلی تمرین داشتیم. تازه من جزو آن  2یا ما فقط 
بندم. اما این ها هستم که خیلی سریع کار را میدسته از کارگردان

آید. در مورد این کار هم همینطور توانایی تا جایی به کار آدم می
دهم که از شویم و قولش را میزمان بهتر میبود. اما به مرور 

 به بعد با کرگدن واقعی رو به رو شوید. 15و  14اجراهاي 

ي **  جناب آئیش، بابت این گفتگو خیلی متشکرم و تشکر ویژه
اي است که نسبت به کار خودتان داشتید؛ من بابت نقد صادقانه

ر دید. شود در برخورد صاحبان یک اثچیزي که امروزه کمتر می
 براي کرگدن شما، آرزوي موفقیت دارم.

 


