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تئاتر

علي علوينژاد:

هيچ انساني از گناه مب ّرا نيست
آقاي علوينژاد چرا نمايشــنامه جی.بی پریستلی را روي
صحنه برديد ،اين اثر چه ويژگي خاصي داشت كه شما را
ترغيب به اجرا كرد؟
من در گذشــته يك بار اين نمايــش را روي صحنه ديده
بودم و بسيار برايم جذاب و جالب بود اما آشنايي كاملي از
نمايشنامه كار نداشتم و با خواندن آن به جذابيتش پي بردم.
اما من نگاه پریستلی را نپسنديده و تالش كردم يك بازنگري
كلي نسبت به متن داشته باشم .دغدغه ما نسبت به موضوع
انسان اين طور بود كه او بهذات ميتواند مقصر زندگي خود
باشد و اگر زندگياش را مروري كوتاه كند شايد اتفاقاتي رخ
داده باشد كه باعث شده افرادي دچار مشكل شوند بدون
آگاهي ما .تمام ســعي گروه ب ر اين بوده كه اين موضوع را
نشان دهد كه هيچ انساني از گناه مبرا نيست و طبق متن
نمايشنامه همه انســانها در برخي از گناهها داراي نقاط
مشترك با يكديگر هستند .ما در اين داستان يك خانواده
چهارنفره را شاهد هستيم كه جوانان اين خانواده گناهان را
ميپذيرند هرچند سعي ميكنند از آن بهنوعي طفره بروند.
اين مسئله در جامعه امروز ما نيز به چشم ميخورد و مردم
دائما در تالشــند تا گناهان خود را به نوعي مخفي كنند.
تالش اين نمايشنامه در اين است كه به مخاطبان بگويد
همه ما به نحوي در زندگي خود مقصر هستيم و بايد با نگاه
جديدي با زندگي خود روبهرو شويم .شايد اگر به درستي
نگاهمان را تغيیر دهيم نسبت به اين موضوع حساس شويم
كه افراد بهتنهايي بهوجودآورنده
اتفاقات نيستند و حضور همگاني بهشدت تاثيرگذار است.
اين موضوع دغدغه كلي گروه مــا بود كه پس از گفتوگو
تصميم به اجراي چنين متني گرفته شد.
بازيگران نمايش به چه صورت انتخاب شدند؟
ما تعدادي دوست هستيم كه يك گروه نمايشي را تشكيل
علي علوي نژاد و فرشاد كوكبيان
از نمايش «بازپرس وارد مي شود» به «صبا» ميگويند دادهايم .ما ابتدا متن را براي نمايــش انتخاب و طبق آن
بازيگران را انتخاب نكرديم بلكه با مشــورت يكديگر اين
متن را انتخاب كرديم .ما تمام سعيمان را كرديم كه يك
اثر دغدغهبرانگيز و چالشي را عنوان كنيم و بازيگران بتوانند
به آن فكر كنند و ظرافت بازي نيز حفظ شــود .انجام يك
كار تئاتر نيز از مدتها پيش در ذهن من بود و با اين گروه
بازيگران و چنين متني قابل برنامهريزي بود .با گروه خود
نمايشنامه را بررسي و بازيگران كار سعي كردند به خوبي از
عهده نقشها بربيايند .كه اين اتفاق از نظر من افتاده است.
در چند سال اخیر اســتفاده از چهرههای شناختهشده در
تئاتر بسیار باب شده است ،نظر شما در اینباره چیست؟
شــرايط مالي هرچيز بايد به وجود بيايد .متاسفانه سليقه
زهرا سادات مصطفوي
مخاطبان عرصه هنرهاي درماتيك و خصوصا تئاتر تغيیر
گفت و گو
كرده است .مخاطبان خيلي به موهيت و چيستي نمايش
نمایش «بازپرس وارد ميشــود» به نویسندگی جی.بی توجه نميكنند .تئاتر به هنري براي گــذران وقت آنها
پریستلی و کارگردانی علی علوینژاد هر شب بهجز شنبهها شده و براي برخي از افراد جالب است كه چهرههاي معروف
ســاعت 19:15در خانه نمايش مهرگان اجرا میشود .در سينما و تلویزيون را روي صحنه تئاتر و بهصورت مستقيم
این نمایش پوریا اصالن ،شایلین جاللی ،آیدا جهاندیده ،مشاهده كنند .همين عالقه كه اصال عالقه زشتي نيست
نکیسا عقبایی ،فرشاد کوکبیان ،سورن گرمآبادی و ماهان ديدگاهي جديد و آسيبي جدي را نسبت به تئاتر به وجود
ناصر زارع ،بازي ميكنند .از ديگر عوامل اين نمايش بايد ميآورد .البته چنين ارتباطي از طرف مخاطبان و هنرمندان
دوطرفه است؛ يعني مخاطب براي ديدن بازيگر و بازيگر نيز
به مترجم :حسین خوانینشــیرازی ،دستیار کارگردان:
براي ديدهشدن روي صحنه ميرود .اما قصد من بهعنوان
سیاوش شاهمیری ،مدیر صحنه :علی میرجلیلی ،طراح و
كارگردان تجربه كردن بود و حتي خيلــي هم به اجراي
مجری گریم :آیدا رضوی ،طراح تیزر :سهیل حاتمی ،طراح عموم هم فكر نميكرديم و حال كه اين اتفاق افتاده تالش
گرافیســت و پوســتر :مهران عبدویس ،عکاس :سیاوش ميكنيم با اصول محكمتر و بازيهاي قوي از عهده نمايش
شاهمیری اشاره كرد .اين نمايش داستان مهمانی شادی به خوبي بربياييم و دغدغهاي به مخاطب بدهيم كه بيشتر
است كه در خانه یکی از بزرگان شهر برپاشده که ناگهان به اطرافيان خود توجه كند شايد ناخواسته با فردي كاري
با وارد شــدن یک بازپرس اتفاقات بهشــکل دیگری رقم كردهايد كه او خود و يا دگرآزار شده باشد.
میخورد و ....به همين بهانه گفتوگويي با عليعلوينژاد؛ شما از اجرا در سالن مهرگان رضايت داريد؟
كارگردان و فرشاد كوكبيان؛ بازيگر اين كار ،داشتهايم كه مهرگان جزو ســالنهاي مطرح تئاتري است كه ماهيت
كارهاي خوب خود را از دست نداده و مخاطبان خاص خود را
در ادامه ميخوانيد.
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نيز دارد .ما متاسفانه در سالهاي گذشته سالن هاي زيادي
را داشتيم كه به داليل مختلف تعطيل شدند و از بين رفتند.
بهطور كل اين تماشاخانهها خصوصياند و بايد پول بازگردد
و مشكلي از اين بابت وجود ندارد.
شما غير از تبليغات فضاي مجازي ،تبليغات شهري را هم
براي نمايش خود در نظر گرفتهايد؟
باتوجه به شرايط ما براي سرمايهگذاري امكان تبليغات به
شكل گسترده وجود نداشت .ما تنها در حد پوستر تبليغات
شهري خواهيم داشت و همين طور در فضاي مجازي.
لطفا يك مقدار از طراحي صحنه و لباس كار بفرمایيد.
نمايشــنامه براي اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم
است كه درآن سعي شده خانوادههاي اشرافي و بورژوايي را
به مخاطب خود نشان دهد .افرادي كه تالش ميكنند خود
را به جايگاه باالتري برسانند .طبق اجراهاي گذشتهاي كه
من از اين كار مشاهده كرده بودم از لباسهايي متناسب با
آن دوره استفاده شده بود .اما در اجراي ما اين نمايشنامه
شكلي مدرن به خود گرفته و بازيگران با لباسهاي معمولي
روي صحنه حاضر ميشــوند .در ارتباط با طراحي صحنه
بايد بگويم طراحي كار بسيار ساده و آشنا با ذهن مخاطب
طراحي شــده و هيچ چيز از طراحي صحنه و لباس براي
تماشاگران ما پيچيده نيست.
اگر نكته يا مســئلهاي بهعنوان ســخن پاياني وجود دارد
بفرماييد.
اميدوارم يك اتفاق كوچكي رخ دهد كه گروهي با دغدغه
تئاتر وارد اين عرصه بشوند .متاســفانه اين روزها نگراني
همه پول است .بازيگران مطرح سينما به دو دليل به تئاتر
بازميگردند يا در سينما محو شدهاند و يا از عرصه تئاتر براي
باال بردن اعتبار خود اســتفاده ميكنند .در گذشته تعداد
تئاترها بســيار كمتر بود اما عناصر درست تئاتري وجود
داشت و باعث دلگرمي اعضای تئاتر بود.

فرشاد كوكبيان:

ايننمايشبهوجدانبيدارانسانهاميپردازد

لطفا يك مقدار از ســابقه و تجربه كاريتان در حوزه تئاتر
بفرمایيد.
هميشه تنها چيزي كه از خود دارم و آن را عنوان ميكنم
اين است كه من ديوانه تئاتر هستم .تقريبا دو سال است كه
كار تئاتر را آغاز كردهام .چندين كار را تمرين داشتهايم كه
متاسفانه براي اجرای عموم آماده نشد و آخرين تئاتري هم
كه كار كردهام نمايش «هملت» بــه كارگرداني ميكائيل
شهرستاني بود.
چرا بازی در نمایش«بازپرس وارد مي شود» را پذیرفتید؟
من از گذشــته و كارهاي قبلي با علوينژاد آشــنا بودم.
ديدگاههاي ايشان درباره تئاتر بسيار جالب است و من بسيار
عالقهمند بودم با ايشان كار كنم .اين نمايشنامه به وجدان
بيدار انسانها ميپردازد كه تا چه اندازه امكان رويارويي با آن
وجود دارد .جذابيت بيدار كردن مخاطب بسيار براي من زياد
بود و به قول استاد بزرگم ميكائيل شهرستاني با پايان تئاتر
نبايد همه چيز تمام شود و وجدان خفته انسانها با موضوع
اين داستان بيدار ميشود .من احساس كردم اين متن به
كارگرداني علوينژاد ويژگيهاي جذاب و كششداري را
براي مخاطب خود دارد.
یک مقدار از ویژگی نقش خودتان در نمایش بفرمایید.
افسر كاراكتر ندارد و يك نوع ارتباطدهنده وجدان انسانها
با خودشان است و بهنوعي وجدان آنها را بيدار ميكند .به
همين دليل است كه ميگويم كاراكتر مشخصي ندارد .ورود
او هم به نمايش با ديگر شخصيتها تفاوت دارد و بهنوعي
ميتواند وجدان خواب انسانهاي درون سالن باشد.
اگر نکتهای هست بهعنوان سخن پایانی بفرمایید.
من عالقهمند هستم كه مردم بيشتر تئاتر ببينند و شايد با
ديدن اين اثر كمي وجدانشان بيدار شود .وجدان همه ما
بهنوعي در خواب است و شايد فقط با يك سوال و يا تلنگر
بيدار شود و ديدمان را نسبت به همه چيز تغيیر دهد.

