
12 شنبه 20 آبان 1396 | سال پنجم | شماره 1269

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:15/45- 15/15

  www.shahrvand-newspaper.ir | ایمیل گروه فرهنگی: honar@shahrvand-newspaper.ir |فرهنگ و ه�ن

شیدا خلیق، بازیگر جوان تئاتر، سینما و تلویزیون است که این بار در نمایش 
کوکوی کبوتران حرم در پردیس تئاتر شهرزاد به ایفای نقش می پردازد. بازی 
شیدا خلیق در نقش فرح در این نمایش را می توان جزو کارهای درخشان این 
هنرمند دانست. درباره اطالعات بیشتر درباره تجربه بازی در این نمایش با این 

هنرمند به گفت وگو پرداختیم. 
لطفا تجربه تان را از بازی در این نمایش و همکاری با خانم افسانه ماهیان 

بفرمایید. 
من این مطلب را همه جا گفته ام و فکر می کنم این جا هم بگویم خوب باشد. 
آن سالی که این نمایش برای نخستین بار اجرا شد،  سال 1387، اگر اشتباه 
نکنم، من به واسطه مادرم که سرکار بودند در جریان همه تمرینات و سر همه 
اجراها بودم و در آن سال ها خیلی دلم می خواست یکی از نقش ها را بازی کنم، 
ولی سنم کم بود. همیشه آرزو می کردم این متن یک بار دیگر اجرا شود تا من 
بتوانم یکی از نقش ها را بازی کنم. وقتی افسانه ماهیان عزیز این پیشنهاد را 
به من دادند، خیلی عجیب بود که آرزویم برآورده شد. برای این که من عاشق 
نقش فرح بودم و خیلی دوست داشتم این نقش را بازی کنم. تجربه همکاری 
با افسانه ماهیان واقعا بی نظیر است. برای این که افسانه ماهیان خودش سال ها 
کار بازیگری کرده و خیلی خوب بازیگری را می شناسد، برای همین با خیال 
راحت خودت را در تمرین ها به او می ســپاری و مطمئنی که او به عنوان یک 

چشم از بیرون تو را خیلی خوب نگاه می کند. 

چقدر با این متن و شخصیت فرح ارتباط برقرار کردید؟
متن کوکوی کبوتران حرم که علیرضا نادری عزیز نوشته است، فکر می کنم 
جزو معدود متن هایی است که درواقع یک مرد راجع به خانم ها نوشته است، 
آن قدر موفق و با شــناخت جامع و کامل. حتی به عنوان یک مخاطب عادی 
وقتی این نمایشــنامه را می خوانی تعجب می کنی که چه جوری یک مرد 
توانسته است آن قدر دقیق فضای خصوصی زنان را درک کند، برای همین 
مواجهه نخست من با این متن واقعا حیرت انگیز بود، چون اصال باورم نمی شد. 
وقتی هم که می خواهی به عنوان بازیگر این متن را کار کنی، )البته این تجربه 
شخصی من است و شاید برای بازیگر دیگری متفاوت باشد( آن قدر نقش ها 
کامل و با جزییات نوشته شده است و کاراکتر ها در مرحله نوشتار تمام شده 
که عمال تو به عنوان بازیگر به نظرم هیچ کار اضافه ای انجام ندهی. آنقدر متن، 
کاراکتر ها را کامل توضیح داده است که فقط تو در راستای متن حرکت بکنی، 

به نظر من کفایت می کند. 
برای رسیدن به نقش فرح چقدر تمرین داشتید؟ 

کاراکتر فرح برای من خیلی عزیز اســت، یعنی به اندازه ای دوستش دارم 
که هر وقت و در هر سنی که فرصتش را پیدا کنم، باز هم می توانم این نقش 
را بازی کنم. برای درآوردن کاراکتر فرح مثل همه بازیگرها ما حدود سه ماه 
تمرین داشتیم. فکر می کنم سه ماه برای رسیدن به یک نقش، پروسه ای کامل 
و کافی است. برای این که به اندازه کافی فرصت روخوانی متن و تحلیل هست، 

خصوصا که کارگردان خانم ماهیان هم باشد که بشدت بر متن های علیرضا 
نادری اشراف دارد. 

فکر می کنید چه عواملی باعث دردها و رنج های فرح شــده اســت؟آیا 
همان عواملی است که از زبان شما در نمایش روایت می شود یا مشکالتش 

ریشه های دیگری هم می تواند داشته باشد؟
بیشــتر دلم می خواهد راجع به تأثیرپذیری فرح از هما صحبت کنم. ما 
درواقع در متن هیچ ایده ای راجع به خانواده این دو نفر نداریم. پس من هم 

ســعی می کنم فقط راجع به فرح و هما صحبت کنم. چیزی که در متن 
راجع به آن صحبت می شود. چیزی که حس می شود این است که 

فرح بشدت از هما تأثیر می گیرد، حتی با این که در خیلی از موارد 
قبولش ندارد، ولی آن حس حمایت و حس خواهربودن و حتی 
شاید مادربودن برای فرح از سوی هما حس می شود. همان جور 
که می بینیم فرح هم خیلی از جاهای متن از هما فکت می آورد 
که هما می گوید این جوری! هما می گوید آن جوری! فکر می کنم 
درواقع چیزی که متن می گوید  بشدت در مورد فرح کامل است. 
کار کردن در یک محیط مردانه و حرف های هما راجع به مردها، 

همه اینها مجموعه ای از جهان فرح را تشکیل می دهد که شاید 
هم غلط باشد. اما متاســفانه در خانواده ها و جامعه ما این اتفاق 

همیشه می افتد که بچه ها در یک سنی که شخصیت شان دارد 
شکل می گیرد، همیشه تحت تأثیر افراد بزرگتر آن خانواده 

هستند. مثال اگر خواهر بزرگتر خانواده مردستیز است، 
تعجبی ندارد که فرح هم همین فکر را بکند. 

به عنوان جوان ترین بازیگر نمایش بفرمایید چقدر 
به ایفای نقش در آثار اجتماعی عالقه مند هستید و 

برای خلق این شخصیت با چه سختی ها و مشکالتی روبه رو بودید؟
من خیلی کاراکترهای این جوری را سعی کردم بازی بکنم، یعنی درواقع 
از وقتی که عرصه بازیگری برایم جدی بوده است، تمرکز زیادی روی مسائل 
اجتماعی مخصوصا در زمینه دخترهای هم سنم داشتم، نقش های زیادی را 
هم در این خصوص بازی کردم و فکر می کنم به اندازه کافی متفاوت بوده است. 
برای من بازی کردنش بشدت لذت بخش است. از این که خودت را جای بقیه 
آدم ها می گذاری و تجربه زندگی آنها را با خودت همراه می کنی، عمیقا برای 
من لذت بخش است. غیر از این هم باید بگویم صددرصد دغدغه 
من همین موضوع است که این جور نقش ها را انتخاب می کنم. 
اما فکر می کنم برای این ســال هایی که دارد می گذرد و 
بعد از تجربه های اخیرم، دلم می خواهد یک فرم دیگر 
نمایشی را تجربه بکنم و به این معنا نیست که شاید دلم 
نخواهد برگردم، اما دلم می خواهد از نظر فرم نمایشی 
تجربه های دیگری داشــته باشم و شــاید دوباره 
برگردم و این دغدغه های اجتماعی را انتخاب بکنم. 
در آخر هم به عنوان کوچکترین فرد گروه باید 
بگویم خیلی لذت بخش است که در کنار 11 زن 
بازیگر دیگر بازی می کنید که هر کدام شــان 
دنیایی از تجربه هستند. واقعا مثل یک 
کالس بازیگری اســت. واقعا شبیه 
هیچ چیزی نیست. خیلی خوشحالم 
که ما 12 نفر در این نمایش این حس 

را تجربه می کنیم. ممنون از شما. 

گفت وگو با فروغ قجابگلی، بازیگر نقش زری کوتاه نمایش کوکوی کبوتران حرم

در ستایش اشک های فروخورده زنان

پژمان دادخواه  |  فروغ قجابگلی، کارگردان و 
بازیگر پرکار و باتجربه تئاتر است که سال ها به 
فعالیت در این زمینه پرداخته و جوایز متعددی 
را دریافت کرده و خوش درخشیده است. فروغ 
قجابگلی هم اکنون در تئاتر کوکوی کبوتران 
حرم به کارگردانی افســانه ماهیان در پردیس 
تئاتر شهرزاد به ایفای نقش می پردازد. به بهانه 
ایفای نقش و ویژگی های اجتماعی و دنیای زنان 
در این نمایش با این بازیگر به گفت وگو نشستیم. 
شما یکی از بازیگرهای پرکار و توانمند تئاتر 
ایران هســتید. درکل می خواهم بدانم که این 
نمایش چندمین تجربه حضور شما در نمایشی با 

مضمون و درونمایه دنیای زنان است؟
من در نمایش هایی کــه در حیطه زنان بوده، 
زیاد کار کردم. نمونه آخرش خانه پاکیزه بود که 
در جشنواره بین المللی تئاتر فجر به روی صحنه 
رفت. عامدانه عاشــقانه کار ساناز بیان بود که 
در اجرای سالن اکو نقش نسرین را بازی کردم، 
شب مویه ها نوشته نغمه ثمینی و کار کوروش 
زارعی بود، اعترافاتی درباره زنان نوشته آقای 
یاراحمدی و کار رضا حامدی خواه بود و میهمان 
ناخوانده نوشته محمود ناظری و کار مشترک 
خودم و طوفان مهردادیــان بود. اینها کارهای 
زنانه و درباره زنان بود که حافظه ام یاری کرد و 
یادم آمد. االن در ماجرای قصه کوکوی کبوتران 

حرم هســتم و حضور ذهنم بیشتر این طرف 
است، اما خیلی از متن هایی را که کار کرده ام، 
زنانه و با تم اجتماعی بوده و همه آنها برای من 
دوست داشــتنی و جذاب بودند. کارهایی با 
محوریت زنان و اجتماع، رنج ها، دردها، شادی ها 
و زندگی های خاص زنان برای من خیلی تعمق 

برانگیز و دلپسند است. 
 چه عواملی باعث جذب شــما به این متن و 
نهایتا پیوستن به این نمایش شــد؟ در ادامه 
بفرمایید که ابتدا شخصیت زری کوتاه به شما 

پیشنهاد داده شد یا انتخاب خود شما بود؟
به نظر من علیرضا نادری یکــی از بهترین 

نمایشنامه نویســان تاریخ تئاتر ایران 
اســت، به خصوص متن کوکوی 

کبوتران حرم. آن دفعه هم که 
خود آقای نادری این متن را 

اجرا کرد، قرار بود من بازی 
کنم که متاسفانه نشد، تا 

االن که دوباره افسانه 
ماهیان خواستند این 
کار را انجــام دهند، 
یعنی یکی از دالیل 
انتخاب من عالوه بر 
متن، حضور افسانه 

ماهیــان و تیمی که 

انتخاب شــدند برایم خیلی مهم بود؛ یک تیم 
خوب، حرفه ای و کاربلد که دوست داشتم با آنها 
کار کنم. یک نمایشنامه خوانی خوب و عالی از 
این متن را هم در خردادماه با آقای علی سرابی 
و دوستان بازیگر خوب تئاتری و سینمایی در 
سالن اصلی داشتم؛ آن جا نقش آذر را می خواندم 
و اینجا نقش زری کوتاه پیشــنهاد شد. تمام 
نقش های کوکو جذاب و قابل تحســین برای 
بازیگر هستند. من این نقش را خیلی دوست 
دارم. یکی از نقش هایی اســت که چندوجه و 
چند بُعد یک شــخصیت به خوبی در آن شکل 
گرفته و نوشته شده است. خنده ها، شادی ها، 
رنج ها و دردی که کشیده، رابطه اش با بچه اش 
و زن های دیگر، با مرد زندگی اش و دیگر مردان 
را می بینیم. پروسه زندگی پرفشار و پر از رنج 
زری خیلی خوب به صورت مینیمال و فشرده 
توسط علیرضا نادری نوشته شده است. درک 
و تجربه این نقش بــرای نمایش دادنش روی 
صحنه و پروسه فشار روحی و روانی که در زری 
کوتاه وجود داشت، برای من خیلی جذاب بود. 
این فشــار نه تنها از طرف مرد زندگی اش به او 
وارد می شد، بلکه از طرف زنان خانواده هم به او 
فشار و لطمه وارد می شد، درواقع رنجی بر این 
زن هموار می شد که مقطعی نبود، بلکه پروژه ای 
بود. گاهی وقت ها آدم یک ناراحتی دارد و این 
ناراحتی تمام می شود و می رود... سال هاست که 
این درد و رنج از درون و بیرون با زری همراه است. 
مدام بهش گوشزد می کنند و به 
رویــش می آورند و این 
خیلی  مــن  برای 
بود،  دردنــاک 
عالوه  یعنی 
این که  بر 
همسری 
شت  ا د

که بیمار الکلی بود، این که مــدام خطایت را 
یادآوری و گوشــزد کنند، بسیار آسیب زننده 
اســت. این که خطا مدام گوشزد شود، خیلی 
دردناک و ویرانگر می شود، شاید به همین دلیل 

زری حسابگر می شود. 
به نظر شما متن های اجتماعی ای شبیه کوکوی 
کبوتران حرم چقدر می تواند به بهبود و اصالح 
اوضاع اجتماعی، روابط آدم ها و جلوگیری از بروز 

پاره ای از معضالت کمک کند؟
من همیشــه در نمایش هایی که به خصوص 
زنانه است، به این فکر می کنم که زن چراغ خانه 

است، یعنی اصال این یک جمله 
پر از معنا و فلسفه و پر از درایت، 
بیداری و هوشیاری است. به نظر 
من شخصی که این جمله را گفته 
آن قدر هوشــیار بوده و آن قدر 
زن را می شناخته که این جمله 
زیبا را گفته که زن چراغ خانه 
اســت. به دلیل این که زن اگر 
سرحال و سر پا و سالم نباشد و 
پر از انگیزه و امید زندگی نباشد، 
خیلی صدمه ها و ویرانگری ها به 

خانه و خانواده و جامعه وارد می شود. این جمله 
رسالت زن را نشان می دهد. زن چراغ خانه، زن 
چراغ جامعه، زن چراغ جهان و هستی است. او 
هســتی بخش و پرورش دهنده، بیدار کننده و 
آگاهی دهنده است. علیرضا نادری با قلم خوب 
و شناخت بسیار عالی که دارد و مطالعات بسیار 
خوبی که در حوزه زنان انجام داده، توانســته 
زاویه های شخصیتی زن ها را بسیار خوب ببیند 
و آســیب هایی را که به این زنان وارد می شود، 
چه آسیب روحی، معنوی، فیزیکی و کالمی را 
بسیار دقیق معرفی کند و به ما هشدار بدهد که 
ما زن ها حواس مان به خودمان باشــد، چون ما 
چراغ راه هستیم. ما چراغ هایی هستیم که نه 
در خانه بلکه در جامعه می توانیم خیلی مسائل و 
تاریکی ها را روشن کنیم. ما چراغ هایی هستیم 
که می توانیم راه فرزندان مان را روشــن کنیم. 
چراغ هایی هستیم که می توانیم راه خواهران، 
برادران، مردان، مدیران و مسئوالن این جامعه 
را روشن کنیم. در این زمینه صحبت های زیادی 

شده که زن چقدر می تواند در سیستم اجتماعی، 
خانوادگی و آموزشی مهم باشد. با دیدن این گونه 
نمایش ها، فیلم ها و آثار می توانیم پی ببریم که 
اوال ما زن ها حواس مان به خودمان باشد و خیلی 
به خودمان رسیدگی کنیم و نسبت به خودمان و 
آدم های اطراف مان بیدار و هوشیار باشیم. مردان 
جامعه باید متفکرانه و اندیشمند به این زن ها فکر 
کنند و به آنها آرامش دهند که این امر دو سویه 
است. وقتی زن آرامش داشته باشد، می تواند 
این آرامش را به فرزندان، مردان و زنان دیگر و 
جهان پیرامون خود و به هستی ببخشد و انتقال 
دهد. به لحاظ بعد جامعه شناسی 
آقای نادری خیلی به این موارد 

اشاره می کند. 
 به مــرور در ایــن نمایش 
برون ریــزی اطالعات، دردها و 
این زن ها را می بینیم.  رازهای 
رازها برمال می شــود و دردها و 
بازگو می شود.  نگفته  رنج های 
به نظر شــما علت این رخداد 
چیســت؟ این اتفاق قرار است 
نهایتا به چه چیز منجر شــود؟ 
آیا افشای راز این زن ها نتیجه ای هم در پی دارد؟

به خاطر این است  که ما شناخت بیشتری پیدا 
کنیم، هوشیار باشیم و اعتماد کنیم، یعنی وقتی 
که من فروغ درد و مشکلم را که یک راز است، 
با یک دوســت عنوان می کنم، اوال اعتمادم را 
نشان می دهم، دوم این درد از من کنده می شود 
و به زمین گذاشته می شود و سوم این که شناخت 
بیشتری نسبت به خودم و محیطم پیدا می کنم 
و این که چه کســی می تواند به من کمک کند. 
این جاســت که رازها باز می شود، باالخره یک 
روند و تفکری آقای نادری برای نوشــتن این 
نمایشنامه داشته و می خواسته مسائل این دهه 
و این پروســه از تاریخ اجتماع ما را بیان کند. 
رسالتی هست و هنرمند تئاتر بازگو کننده است 
و از طریق زبان فاخر هنر تئاتر این دردها و رازها 
گفته شود و بیشــتر در مورد آن تفکر و تعمق 
می شود، به امید این که راه حلی داده شود. کار 
نمایشــنامه نویس و بهتر بگویم هنرمند، ارایه 
راه حل نیســت و فقط مسائل را بازگومی کند و 

افراد دیگری مسائل را حل می کنند. 
زنانی کــه در ایــن نمایش وجــود دارند، 
سال هاســت که رنج ها و دردهای عمیقی را در 
خود نگه داشــته اند. به عنوان بازیگری که این 
متن را مورد تامل قرار داده و درک کرده است، 
بفرمایید چرا این زنان دردها و رنج ها را در خود 
نگه داشته و پنهان کرده اند. چرا دردها را بروز 

نمی دهند و دست به کنش نمی زنند؟
سوال خیلی خوبی است. بغض گلویم را گرفت. 
چرا زن ها دردهای شان را نگه می دارند؟ من هم 
سوالم این اســت که چرا زن ها درد و رازشان را 
نگه می دارند و چــرا بغض می کنند؟ چرا حرف 
نمی زنند؟ چرا اعتماد نمی کنند؟ چرا همیشه 
صدای زن باید پایین باشد؟ خیلی دردناک است. 
امیدوارم هرکسی که این نوشته را می خواند چند 
بار این سوال را از خودش بپرسد که چرا زن ها 
دردهای شان را عنوان نمی کنند؟ چه زن و چه 
مرد این سوال را از خودش بپرسد. پیشنهادم این 
است که این سوال را از خودمان بپرسیم. من فکر 
می کنم این مسأله برمی گردد به تربیت فرهنگی، 
اجتماعــی و خانوادگی، یعنی همــه  و همه... 
االن تا انــدازه ای زن ها می توانند حرف بزنند و 
دردهای شان را عنوان کنند. یاد جمله ای می افتم 
که قبال نوشته بودم: »گاهی آن قدر دلم می گیرد 
وقتی صدای زری دختر همسایه را می شنوم که 
از بغض نگفتن ها صدایش مردانه شده.« اینقدر 
سوال عمیق بود که انگار یک درد نهانی تاریخی 
از من بیرون می آید. انگار یک چیزی که در تاریخ 
حمل شده است به من به ارث رسیده که این جا 
بیان کنم. امیدوارم مــا خودمان به این آگاهی 
رسیده باشیم که خودمان برای خودمان کاری 
کنیم و من خودم تصمیــم بگیرم از یک جایی 
شروع کنم، به اعتمادکردن، دردهایم را گفتن، 
احساساتم را بیان کردن و ناراحتی هایم را گفتن 
و عقایدم را اعالم کردن. اگر به من یاد ندادند، من 
به خودم این را یاد بدهم. فکر می کنم االن زمان 
این است که خودم کاری کنم و برای رشد و بلوغم 
حرکتی را آغاز کنم. کســی نیست.... آگاهی و 
خودشناسی این است که من خودم برای خودم 
کاری بکنم. من خودم بــرای خودم حرکتی را 

انجام دهم. 

نمایشنامه کوکوی کبوتران حرم نوشــته علیرضا نادری از نمایشنامه نویسان برجسته تئاتر 
ایران اســت که در حوزه متون اجتماعی قوی و پر مایه جای می گیرد. این نمایشــنامه یک بار 
در ســال 1387 در تئاتر شــهر به روی صحنه آمد و حاال پس از گذشت سالها افسانه ماهیان با 
گروهی منسجم و حرفه ای این نمایشنامه را در مجموعه تئاتر شــهرزاد به روی صحنه آورده 
است. این نمایشنامه جزو آثار اجتماعی ادبیات نمایشــی ایران است که با مهارت و بینش قوی 
به نگارش درآمده و زندگی 12 زن را روایت می کند که به نوعی سرنوشــت و زندگی آنها به هم 
 گره خورده اســت.12 زن برای رفع گرفتاری ها و مشکالتشــان و گرفتن حاجت عازم مشهد 
می شوند و در مهمانسرایی اقامت می کنند. در همین جاســت که به مرور ، مخاطب با زندگی و 
رازهای آنها آشنا می شود و همذات پنداری مخاطب با شخصیت ها آغاز می گردد؛ شخصیت هایی 
که شاید برای مخاطب غریبه نیستند. شخصیت پردازی، دیالوگها، حرکات، تکیه کالم ها و داستان 
زندگی شخصیت ها برای مخاطب آشنا هستند و روایتی را   از جامعه ارایه می دهد که برای ما غریبه 
نیست.علیرضا نادری در این نمایشنامه با نگاهی ژرف و دقیق مسائل و مشکالت زنان را بیان می 
کند. در این نمایش بازیگران با تجربه تئاتر و سینما : ناهید مسلمی، عاطفه رضوی، فروغ قجابگلی، 
مرضیه بدرقه، بهناز جعفری، شقایق دهقان، مسیح کاظمی، مرضیه وفامهر، یلدا عباسی، فرزانه 

سهیلی، گیتی قاسمی و شیدا خلیق به ایفای نقش می پردازند.

گفت وگو با شیدا خلیق، بازیگر نقش فرح در نمایش کوکوی کبوتران حرم

تمرکز زیادی بر مسائل اجتماعی داشتم
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