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تئاتر

ت وگو با «صبا» :
احسان اماني ؛ كارگردان نمايش«جك قاتل» در گف 

لطفا با احتياط تماشاگرباشيد!
زهرا سادات مصطفوی

گفت و گو

نمایش «جک قاتــل» بــه نويســندگي و كارگرداني احســان امانــی از اول اســفندماه اجرای خــود را آغاز کرده اســت و تا
۲۱اســفند ،ســاعت ۲۱در خانه نمایش مهرگان روي صحنه اســت .بازیگــران این نمایش؛ پرهــام آرین آریانپور ،احســان
امانی ،ســینا باقــری ،پویــا باغــی ،معیــن روئــی ،آرمیــن شــهبازی ،مهــران میرزابیگــی ،شــاهین نمدچی هســتند.
از دیگر عوامل این اثر میتوان به دستیاران کارگردان :مهران میرزابیگی و علی هدایتی ،طراح پوستر :شقایق آرام ،آهنگساز :آبتین
زرگر ،طراح گریم :طهورا نبیان ،مدیر روابط عمومی :دانیال اربابی ،مشاور رسانه :ارسالن گلمحمدی ،مجری گریم :طهورا نبیان،
پگاه ملکی ،مدیر صحنه :امیر جلیلی ،منشی صحنه :پریسا طبری ،عکاس :شقایق آرام ،نورپرداز :امیرجلیلی ،تبلیغات مجازی :پیکسل
بیت اشاره کرد .به بهانه اين اجرا گفتوگويي با احسان اماني؛ نويسنده ،كارگردان و بازيگر اين اثر داشتهايم كه در ادامه ميخوانيد.
يك مقدار از نگرش كلي نمايشنامه بفرمایيد و اينكه ما در اين نمايش شاهد چه دغدغههاي فكري از سمت
شما بهعنوان نويسنده و كارگردان اثر هستيم؟
من در نمايش و نمايشنامه سعي كردهام كه يك مفهوم را برسانم و آن متحد بودن يك تيم است
كه باعث موفقيت آنها ميشود .ما خواستهايم بگوييم كه اگر كسي به فكر خود و منافع
شخصياش باشد قطعا عامل قرباني شدن خود و اطرافيان و همتيميهاي خود
خواهد شد .اين مسئله دور از ذهن نيست و ما در اطراف خود آن را مشاهده
ميكنيم.
پس بهطور كل نمايش«جك قاتل» در تالش اســت اين
ديدگاه را به مخاطب خود برساند؟
بله .با متحد بودن و همفكري درباره مســائل و كنار يكديگر
بودن ميتوان موفق شد و به اهداف بلندمدت تيم دست
يافت.
بازيگران كار براساس چه معيارهايي انتخاب
شدند؟
همه بازيگران حاضر در اين نمايش مرد هستند و
بازيگر خانم نداريم .دوستان بازيگر در اين كار از
قبل با من كار ميكردند و بهدليل آمريكايي بودن
فضاي نمايش ،فيزيك بدني و صــدا بازيگران
بســيار براي من قابل اهميت بود .بايد در نظر
گرفته ميشد كه آيا شخصيتهاي نمايش در
اين افراد مينشيند كه خداراشــكر اين اتفاق
افتاد .اين عزيزان بسيار به شكلگيري كاراكترها
كمك كردند و بهخوبي نيــز از عهده ايفای آن
برآمدند.
همان طور كه خودتان فرموديد بازيگران
اين كار از ابتدا با شما مشغول به كار بودند و
چهره شناختهشدهاي در اين ميان استفاده
نشده ،دليل اســتفاده نكردن شما بهعنوان
كارگردان از چهرهها كه باعث فروش ،تبليغات و
بيشتر ديده شدن اثر ميشود ،چيست؟
اين موضوع مسئلهاي است كه نهتنها من بلكه كارگردانان
حرفهاي و آماتــور به آن فكر ميكنند .به نظرم اســتفاده از
چهرهها در تئاتر خوب است اما سوالم اين است كه كساني كه
چهره شناختهشدهاي از سمت مردم ندارند اما در كار خود موفق
هستند چه جايگاهي دارند؟ ما نميتوانيم در كارهايمان از آنها استفاده
نكنيم چون چهره نيستند .من تصميم گرفتهام حداقل در اين نمايش اين
كار را انجام ندهم ولي ممكن است در كارهاي آيندهام از چهرههاي شناختهشده
استفاده كنم.
لطفا يك مقدار از طراحي نور ،صحنه كار بفرمایيد.
ما در ده دقيقه ابتدايي نمايش ،نوري در صحنه نداريم و با دو فانوس صحنه را روشن نگ ه داشتهايم .ما در اين
داستان گورستاني را به مخاطب نشان ميدهيم كه فضايي وهمآلود دارد .بعد از آن هم نور بسيار محدودي در صحنه وجود
دارد .بهطور كل بايد بگويم كه نمايش ما ،يك نمايش تاريك است و نور چنداني روي صحنه نيست .ما در اين اثر بيشتر از هر

چيز صدا ميشنويم و نور چراغقوهاي كه بازيگر ما روي تماشاگران و بازيگر ميان آنها ميپردازد .طراحي صحنه نيز شامل
دو بخش است ،گورستان و فضاي خارج از آن .ما در قسمتي یک مقبره داريم كه عدهاي تالش ميكنند ناقوس آن را خارج
كنند؛ اين قسمت از صحنه با چمن مصنوعي و تابوت طراحي شده و مقبره را خيلي خاصتر از مقبرههاي
ديگر نشان ميدهيم .بخش ديگر نمايش همان مقبره است كه نقشي كامال منفعالنهاي را در
طول داستان بازي ميكند.
فضايي نسبتا تاريك و وهمآلودي را در نمايش شاهد هستيم .آيا مخاطب
با اين موضوع بهراحتي ارتباط برقرار كرد يا خير؟ بهطور كل استقبال
مخاطبان را چطور ارزيابي كرديد؟
در اين ســبك از نمايشها ،نوع مخاطب اهميت دارد و نگاه مخاطب
عام و مخاطب تئاتري كامال متفاوت از يكديگر است .پس از پرده
دوم مخاطب را وادار به قضاوت ميكنيم .تماشاگر اگر از ابتدا با
ما همراه باشد و داستان را بهخوبي درك كند از ادامه آن لذت
خواهد برد .بازخوردهاي بسيار خوبي از تماشاگران دريافت
كردهايم و به نظر ميرسد مخاطبان با موضوع نمايش درگير
شدهاند .اين اتفاق بسيار براي ما بااهميت و قابل احترام
است.
از اجرا در تماشاخانه مهرگان رضايت داريد يا
ترجيح ميداديد در تماشــاخانه ديگري اجرا
داشته باشيد؟
نه .من كامال رضايت دارم و مســئوالن تماشــاخانه
مهرگان از دوستان من هستند و من را در اين پروژه
بســیار همراهي كردند .تصميم گرفتم پروژه كاري
آيندهام را نيز در سالن شمارهيك اين تماشاخانه روي
صحنه ببرم .فضاي اين تماشــاخانه گرم و صميمي
اســت و جواب كاري كه من ميخــوام انجام دهم را
ميدهد.
جداي از مسئله نمايش ميخواستم نظر شخصي
شما بهعنوان فردي كه در اين فضا كار ميكند را در
ارتباط با وضعيت موجود تئاتر كشور بدانم .از نظر
شما حال تئاتر كشورمان خوب است؟
خداراشكر تئاتر نسبت به سالهاي گذشته از سمت مردم بسيار
ديده شده اســت كه يكي از داليل آن حضور سلبريتيهاست،
حضور اين افراد روي صحنه منفعت بزرگي داشته است و تنها نبايد
از ديدگاه منفي به اين مسئله بنگريم .مردم اين سالها به سمت تئاتر
آمدهاند و آمار تماشاگران نسبت به سالهاي قبل بسيار باال رفته است.
اما به هرحال آثاري كه چهره ندارند هميشــه مهجور واقع شده و نسبت به
كارهايي كه داراي چهره هستند ضعيف جلوه ميكنند .اما همين حضور اندك
براي ما خوب است و ما بسيار اميدوار هستيم.
اگر نكته يا مسئلهاي در ارتباط با نمايش يا هر چيزي در فضاي تئاتر وجود دارد
بهعنوان سخن پاياني بفرمایيد.
كار من يك اثر رمزآلود است و پر از خشونت اســت .ديالوگها در اين نمايش بسيار مهم هستند و مخاطب بايد به
تكتك ديالوگها توجه كند .پس به افرادي اين نمايش را پيشنهاد ميكنم كه به داستانهاي معمايي و رمزآلود عالقه
دارند .اميدوارم مخاطبان نمايش را ببينند و ما را قضاوت كنند.

