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تئاتر

زهرا سادات مصطفوی

گفت و

نمايش«جواديــه» به نويســندگي كهبد تــاراج و كارگردانــي رامين معصوميــان از  5تا
20اسفندماه در سالن شــماره 2تماشاخانه سپند روي صحنه اســت .بازيگران اين نمايش
عبارتند از :فرهاد مهرخیرانی ،ناهید محمودی ،حمیدرضا کمالپور و عقیل بهرامی .از دیگر
عوامل این اثر میتوان به حمیدرضا کشوردوست؛ مشاور كارگردان ،گالره روستایی؛ دستيار
كارگردان ،سعید زارع محمدی؛ مدير توليد ،عرفان راشد؛ مدير صحنه ،مرجان سعدالدین؛
طراح صحنه و لباس ،حمیدرضا کشوردوســت و مرجان ســعدالدین؛ ساخت دكور ،سپهر
بهرامیان؛ چهرهپرداز ،امیر ترحمی؛ طراح نور ،علیرضا ترحمی؛ نورپرداز ،مجتبی حســنی؛
صدا ،علی دولتآبادی؛ پوســتر و بروشــور ،علی دولتآبادی؛ عــكاس ،فاطمه علیپناهی؛
چهرهپرداز ،ســبا حیدرخانی؛ روابط عمومي و صادق سیادت؛ مشــاور رسانه اشاره كرد .در
خالصه نمايش آمده اســت :روایت چهار جوان در دهه 60محله جوادیه ....ما نمايشهايي
درباره جامعه خودمان ،خیلی کم داشــتهایم .ايــن روزها بیشــتر کارگردانها ،متنهای
خارجی یا اقتباسی اجرا میکنند و متاسفانه از اجتماع خودشــان فاصله گرفتهاند .اما اين
اثر بهخوبي دوره تاريخي از كشــور را روايت ميكند كه قطعا مخاطــب از آن دوران خاطره
داشــته و با موضوع و شــخصيتهاي آن ارتباط برقرار ميكند .به بهانه اجرای اين نمايش،
گفتوگويي با راميــن معصوميان؛ كارگردان اين اثر ،داشــتهايم كــه در ادامه ميخوانيد.

آقاي معصوميان يك مقدار از ويژگيهاي كلي نمايشنامه كهبد تاراج
بفرمایيد .اين متن چه ويژگيهاي بارز و ويژهاي داشت كه شما را ترغيب
به اجرا كرد؟
استخوانبندي متن كهبد تاراج بســيار قابل توجه و جالب بود .نمايشنامه از
چارچوب بسيار دقيق و شكلگيري درام خيلي خوبي بهرهمند است و همين
مسئله بســيار مرا جذب كرد .همچنين شيوه مونولوگگويي در متن كه چهار
جوان در دهه 60در محله جواديه را روايت ميكند بهخوبي حال و هوا و اتفاقات
رويداده در آن دوران را بازگو ميكند و در نوع خود جالب است .اين موضوعاتي
كه گفته شد بسيار قابل توجه و بااهميت بود و مرا به اين متن جذب كرد.
نمايش«جواديه» چه پيامي در خود دارد و سعي مي كند چه مسائلي را
به مخاطب خود گوشزد كند؟
دغدغه اصلي اين متن درواقع همان دغدغههاي جوانان در دهه 60اســت كه

دســتخوش اتفاقات گوناگوني ازجمله جنگ ،انقالب و ...شــده است .بازتاب
ويژگيهاي اين نسل همچنان در حال حاضر نيز وجود دارد و ما شاهد زندگي
حال آنها با در نظر گرفتن مشكالتشــان در آن دهه هســتيم .بهطور كل هر
درامي چيزي را به مخاطب خود ميرساند و هر كسي به اندازه درك و فهم خود
از آن بهره ميبرد .من لزوما پيام خاصي براي مخاطب خود نداشتهام ،ولي طبق
متن و درام قصه سعي كردهايم قرباني شدن يكسري جوان كه تنها بهواسطه
اشتباهاتي كه منجر شــدهاند و درنهايت بر اثر آن كشته ميشوند را به تصوير
بكشيم.
لطفا يك مقدار از انتخاب بازيگران كار بفرمایيد.
ی و فرهاد مهرخیرانی از دوستان قديم من بودند كه در اين كار با من
عقیل بهرام 
همكاريكردهاند .ما پيش از اين هم ســابقه همكاري در تئاتر را داشتهايم .من
ابتدا از اين دو براي بازي دعوت كردم و بعد از آن ،دو بازيگر ديگر انتخاب شدند.
مخاطبان از اثر چطور اســتقبال كردهاند؟ آيا آن طور كه شما تصور
ميكرديد نمايش مورد استقبال قرار گرفت؟
خيلي تعريفي ندارد .ما هم مانند ديگر دوستاني كه در اين فضا فعاليت ميكنند
از استقبال گستردهاي برخوردار نيستيم .متاسفانه اين روزها حال تئاتر خوب
نيست ولي نميتوانم بگويم كه بازخورد ضعيفي داشتهايم در حد خود تماشاگر
داشتهايم و اميدوار هستيم كه تعداد آنها افزايش پيدا كند.
لطفا يك مقدار از نورپردازي و طراحي صحنه نمايش بفرمایيد.
طراحي نورخيلي خالقانه و خوب شكل گرفت و من بهعنوان كارگردان اعتقاد
دارم بسيار هوشمندانه و بسيار با كار ما نيز هماهنگ است .طراحي صحنه نيز
انصافا خوب و درست از آب درآمده است.
همان طور كه خودتان فرمودید حال تئاتر خيلي خوب نيست و شايد
خيلي اوضاع مناسبي نداشته باشد .در اين چند سال اخير ما شاهد اين
مسئله هستيم كه چهرههاي شناختهشده از سمت مردم بهشدت به
سمت تئاترهاي حرفهاي مایل شدهاند .نظر شخصي شما بهعنوان فردي
كه در اين زمينه فعاليت ميكنید چيست؟
اين فلسفه كار كردن با چهرهها واقعا لوس و بيمعنا شده است .حتي تئاترهايي

وجود دارد كه چهرهها در آنها نقشآفريني ميكنند اما فروش بااليي ندارد و
چندان ديده نميشوند .صرفا حضور چهرهها در تئاتر كمكي به فروش و استقبال
آن اثر نميكند .اوضاع جيب مردم خراب است و ديدن يك تئاتر با هزينه خيلي
معمولي براي خيلي از افراد صرف نميكند .در كل من بهعنوان كارگردان ،هيچ
عالقهاي به حضور بازيگران ،صرفا براي ديده شدن و فروش بيشتر ندارم .به نظرم
اگر افرادي با عالقه به ديدن يك نمايشي بروند بسيار باارزشتر از حضور اسمي
خاص در آن كار خواهد بود.
پس شما بهطور كل با ورود چهرهها(نه آنهاييكه از ابتدا كارشان را
با تئاتر شروع كردهاند) كه مردم بيشتر در سينما و تلويزيون آنها را
ديدهاند مخالف هستيد؟
مخالفت من از آن جهت است كه چرا تئاتريها آسان وارد سينما نميشوند اما
سينماييها هر زمان اراده كنند به تئاتر ميآيند؟ هيچ تناسب منطقي در اين
ميان وجود ندارد باتوجه به اينكه همه اعتقــاد دارند كه پايه همه هنرها تئاتر
است .من فكر ميكنم هر كســي بايد در فضاي كاري مخصوص خود فعاليت
داشته باشد.
شما از اجرا در تماشاخانه ســپند كه بهتازگي آغاز به كار كرده است
رضايت داريد يا ترجيح ميداديد در تماشاخانه ديگري نمايش خود را
روي صحنه ببريد؟
من از تماشاخانه سپند بسيار رضايت دارم .اين ســالن با مديريت جديد خود
بسيار موفق ظاهر شده و من از مديريت و همه عوامل آن كه دست به دست هم
دادهاند كه اين سالن احيا شود بسيار سپاســگزار هستم .در گذشته اين سالن
مطلوب من براي اجراي صحنهاي نبود ولي االن واقعا در فضاي تئاتري ما مفيد
واقع شده است.
اگر نكته يا مســئلهاي در ارتباط با نمايش وجود دارد بهعنوان سخن
پاياني بفرمایيد.
از شما خيلي ممنونم .اميدوارم كه حال تئاتر بهتر شود ،تعداد مخاطبان افزايش
پيدا كند و سالنهاي ما همیشه پر باشند.

رامين معصوميان از « جواديه» به « صبا» میگوید
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