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تئاتر

عليرضا ياري؛ نويسنده و كارگردان نمايش « نيمه فرشته» در گفت و گو با «صبا» :

رويايتلخ تئاتر
زهرا سادات مصطفوي

گفت وگو

«نيمه فرشــته» کاری از گروه تئاتر رگرت به نویســندگی و
کارگردانی علیرضا یاری ،داســتانی را در ســتایش اندیشــه
انســان روایت میکنــد .در خالصه این نمایش آمده اســت:
«تصمیمگیرنده ما نیستیم همه دستورات از ذهن آدمی است،
هیچ وقت نباید بگذاریم تراکنشهای ذهنی ،ما را کنترل کنند،
تراکنشهایی که گاه میتواند برای ما گران تمام شود ».نازنین
بهرامی ،تایماز گلشــن ،دالرا ادراکی و محمدســروش غفاری
در این نمایش ایفای نقش میکنند .از ديگر عوامل آن بايد به
منشی صحنه :آتوسا رزمجویی ،طراح حرکت :نازنین بهرامی،
مدیرصحنه :پرنیان کبریایی ،هماهنگی :مهشید شعبانی ،طراح
و مجری لباس :هســتی مدیریان ،طراح گریم :سمیرا مهدوی
شــکیبا ،مجری گریم :مائده ضرابی ،تنظیم و میکس موزیک:
محمدسروش غفاری ،آهنگساز :خشایار وکیلی ،نقاش و طراح
پوستر :الهه کوهبر ،مدیر اجرایی :علی باقری ،دستیار اجرایی:
مســلم یاری ،عکاس :وحید مشــایخی ،مینا قانع ،تیزر :بهزاد
لطفی ،مهران میناوند ،مشاور رسانهای :زهره سعیدی و تبلیغات
مجازی :باربد طوالبی(تهران تماشا).
نمایش «نیمه فرشته» که روی پوســتر آن تاکید شده «برای
افراد کمتر از 16سال توصیه نمیشــود» از 9دیماه هر شب
ساعت 21در تماشاخانه باران به صحنه میرود .به همين بهانه
گفتوگويي با عليرضا ياري؛ كارگردان اين نمايش ،داشتهايم
كه در ادامه ميخوانيد.
موضوع نمايشــنامه «نيمه فرشــته »چطور و باتوجه به چه
دغدغههاي فكري به ذهن شما رسيد و چرا تصميم گرفتيد كه
آن را روي صحنه ببريد؟
اين كار به هويت و ماهيت انســان برميگردد .همه انسانها و
خصوصا انسانهايي كه در اين سرزمين زندگي ميكنند هميشه
طبق عادت كارهاي روزمره خود را انجام ميدهند و زندگيشان
براساس سنتهاي مرسوم شــكل ميگيرد .اين نمايشنامه از
اينجا آغاز ميشود كه فردي دست به تابوشكني ميزند و ديگر
سنتهاي عمومي برايش قابل احترام نيست و بهدنبال تغیيراتي
در زندگي شخصي خود است ،اما بهدليل اينكه مسير اشتباهي
را براي ادامه زندگي انتخاب ميكند در اين مسير به وجود خدا
نيز شك ميكند و جسم دنيايي خود را باارزشتر ميداند .اين
نمايشنامه تلنگري است براي افرادي كه سعي در تغيیر خود
دارند .نكته مورد اهميت در اين متن اين اســت كه هر تغيري
باعث خوشبختي افراد نميشود و اگر سعي كنيم عادات مثبت
را از زندگي خود حذف كنيم قطعا اتفاق خوبي نميافتد .بهطور
كل همه انسانها نيازمند تغيیراتي در زندگي خود هستند و ما
از اين مسئله و جملهاي كه در قوانين همه كشورها وجود دارد
سوء استفاده كرديم و آن اينكه «قانون از عقل ناقص بشريت
نشأت ميگيرد» و اين يعني قانون مفاهيمي را تعريف ميكند
كه خود به آن اعتقاد دارد و شايد هم درست نباشد .در جامعه ما
خيلي از قوانين درست نيستند و يكسري بايد و نبايد در مقابل
ن هستيم و براي زندگي
افراد قرار داده شده است اما همه ما انسا 
كنار يكديگر نياز به قوانيني خاص و ويژه داريم.

بازيگران نمايش به چه صورت انتخاب شدند؟
بازيگران كار آماتور بودند و از طريق فراخوان انتخاب شدند اما
از قبل ســابقه اجرا نمايش را داشتهاند .من عالقهمند بودم كه
با يك گروه جوان كار كنم بهصورتي كه همه گروه ديده شود.
البته در انتخاب اين شيوه و روش اشتباه كردم! زماني كه ما با
يك گروهي كار ميكنيم كه هيچ تجربه عملي ندارد ،مجبور به
پذيرش مسئوليتهاي گوناگون به جاي آنها ميشويم .در اين
كار من بهتنهايي هم مسئوليت كارگردان ،دستيار كارگردان و
هم منشي صحنه را برعهده داشتم و اين كار را بسيار براي من
سخت كرد .نبايد انتظار زيادي از اين دوستان داشت ولي تجربه
اين كار هم بسيار براي من دشوار بود.
لطفا مقداري از موسيقي و آهنگسازي كار بفرماييد.
ط شده داريم.
ما در اين كار هم موسيقي زنده و هم موسيقي ضب 
شعري كه در ميان نمايش خوانده ميشود بهطور كامل داستان
نمايش را روايت مي كند كه يك سري موسيقي از قبل براي كار
ساخته شده كه در چند صحنه اجرا ميشود .ما در اين كار دو
پرسوناژ داريم كه نقش تراوشات ذهني را دارد يعني حرفهايي
كه شــخصيت نمايش دوست دارد بگويد يا بشــنود را عنوان
ميكند.
استقبال مخاطبان از نمايش شما چطور بوده است؟
استقبال مخاطبان در شــبهاي ابتدايي خيلي خوب بود اما
به اين دليل كه ما تبليغات و روابط عمومي در راستای معرفي
نمايش نداشتيم ،قطعا هم استقبال بسيار زيادي نخواهد بود.
ســالن باران به ما لطف كرد و بدون دريافت هزينهاي ،سالن
اصلي را در اختيار گروه نمايش «نيمه فرشــته» قرار داد و ما
براساس فروش روزانه و گيشه هزينه را در اختيار سالن باران
قرار خواهيم داد.
از اجرا در سالن باران رضايت داريد؟
در اين شــرايط خير! ما يك هفته قبل از اجرا متوجه شــديم
سالن عمق استاندارد براي نمايش ما را ندارد و من روي عمق
يازدهمتري سالن حســاب كردم .خيلي از بازي و ميزانسنها
بهدليل عمق بسيار كم عوض شد و عمال هيچ كاري از بچههاي
گروه برنميآمد .اين مشكل با نورپردازي سالن نيز با ما همراه
بود؛ اين كار يك اثر سورئال است و بسيار به نورپردازي اصولي
نياز دارد اما تمامي نورپردازي براي گروه اجرايي پيش از ما مورد
استفاده قرار گرفت و تنها نور محيطي در اختيار ما بود.
باتوجه به اين محدوديتهايي كه در سالن باران وجود دارد چرا
ديگر سالن هاي دولتي را براي اجرا امتحان نكرديد؟
اجرا در تئاترشهر نياز به نوبتدهي دارد كه من از مدتها پيش
همچنان در انتظار نوبت اجرا هســتم .تــاالر مولوي نيز براي
دانشجويان است و من دانشجو نيستم .بهطور كل امكان استفاده
از ديگر ســالنهاي دولتي براي ما وجود نداشت .اگر ما با يك
گروه حرفهاي كار ميكرديم امكان تمرين در بلندمدت وجود
داشت اما گروه اجرايي ما حرفهاي نبود و تمرين در بلندمدت
اعضای گروه را دچار تنش ميكرد.
اگر نکتهای هست بهعنوان سخن پایانی بفرمایید.
من بعد از اتمام اين كار ديگر كار نمايش نخواهم كرد و بههمه
توصيه ميكنم وارد اين كار نشوند! هيچ چيزي در تئاتر وجود
ندارد ،نه پول ،نه شــهرت و نه حتي عشق! من توصيه ميكنم
چ كس كار كارگرداني و تهيهكنندگي انجام ندهد .من براي
هي 
اين كار به تهــران آمدم ،هزينههاي زيــادي براي كار نمايش
كردهام و در نهايت به هيچ نتيجهاي نرسيدهام چون تهران براي
آدمهاي پولدار است .از همه دوستان خواهش ميكنم كه اگر
پولي ندارند وارد كار تئاتر نشوند چون ريسك ميكنند و نهايتا
ضربه ميخورند .تئاتر براي آدمهاي خاصي اســت كه انتظار
دعوت شدن دارند.
ما تئاتريها يكديگر را حمايت نميكنيم پس چه انتظاري از
ديگران و مردم داريم! بهتر است افرادي مثل من تئاتر را كنار
بگذارند تا تئاترهايي مانند «بينوايان» با شرايط و پول خيلي
خوب به اجراهاي خود ادامه دهند .مــن درباره هنرمندي يا
بيهنري كسي حرفي نميزنم اما با داشتن شرايط خوب ،همه
توانايي بهترين اجراها با بهترين افراد را دارند .اگر توانســتيد
با شــرايطي كه ما در آن قرار داريم اثري را روي صحنه ببريد
هنرمند واقعي هستيد.

